
1. Ander beleid 'Hangjongeren'

D66-raadslid  Franca  Eurlings-Tonnaer  is  in  samenwerking  met  de 
JongerenRaad  van  Maastricht  een  internetenquête  gestart  over 
hangjongeren. Franca Eurlings-Tonnaer: “Graag horen we zo veel mogelijk 
meningen over 'hangjongeren' en wat er in Maastricht (niet) te doen is voor 
jongeren”. Na de enquête willen de partijen bekijken of er een ander beleid 
nodig  is  over  hangjongeren.  Op  dit  moment  staat  de  overlast  van 
hangjongeren  in  de  top  5  van  de  buurtpeilingen.  Ook  in  Maastricht  
‘hangen’  groepen  jongeren  en  dit  hoeft  geen  probleem  te  zijn.  Er  is 
misschien gewoon niet genoeg te doen in Maastricht voor jongeren. We 
nodigen eenieder uit de enquete te maken en door te sturen. De enquete  
is hier te vinden.

2. Subsidieoverzicht voortaan op
website gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht geeft dit jaar ruim € 25 miljoen uit aan subsidies 
aan 222 verschillende organisaties, instellingen en aan projecten. Dankzij 
D66 Maastricht is het overzicht van de subsidies voortaan in te zien op de 
gemeentelijke website. Het is wel even zoeken: via de homepage naar 
gemeenteloket, daarna subsidieloket kiezen en vervolgens weer overzicht 
verstrekte subsidies 2012 gemeente Maastricht. 

D66 heeft aangekondigd om volgend voorjaar met een initiatief 
raadsvoorstel te komen waarbij subsidies voortaan voor een bepaalde 
termijn wonen toegekend en met name gericht zich op het ondersteunen 
van activiteiten en projecten die aansluiten bij de speerpunten van het 
gemeentelijk beleid.

3. D66 voorstander van
Maastrichtse stadsdichter

Tijdens de behandeling van de begroting heeft D66-fractie voorzitter Bert 
Jongen het idee geopperd om vanaf januari 2013 een stadsdichter te 
benoemen. Die dichter(es) zou op onregelmatige tijden een gedicht 
kunnen schrijven over een actueel thema of gebeurtenis op lokaal niveau.

D66 ziet een stadsdichter als een invulling van Maastricht Culturele 
Hoofdstad 2018. De stadsdichter dient volgens D66 geboren te zijn in 
Maastricht of daar woonachtig te zijn. D66 ziet het als een eretitel waar 
een symbolische vergoeding van één euro per jaar tegenover zou staan. 
Bert Jongen heeft aangeboden bereid te zijn die euro desnoods uit eigen 
zak te betalen.

Wethouder Jacques Costongs heeft toegezegd over het voorstel na te 
denken. Om hem te stimuleren heeft Bert Jongen hem inmiddels een 
aantal namen gestuurd van mogelijke kandidaten. We zijn benieuwd of de 
wethouder het idee oppakt.

4. D66 ziet niks in het Sjöddele-
evenement op het Vrijthof

D66 is geen voorstander van een extra evenement in aanloop van 
carnaval 2013. D66 vindt dat er al genoeg evenement op het Vrijthof zijn. 
Weliswaar valt het Sjöddele-evenement buiten de '60 dagen-norm' op het 
Vrijthof (dat is het maximum aantal dagen per jaar dat evenementen op het 
Vrijthof zijn toegestaan) want slechts een deel van het Vrijthof gebruikt zou 
worden.

"We moeten het carnavalsseizoen niet oprekken," vindt D66-
fractievoorzitter Bert Jongen. "Het is nu prima met het ambtenarencarnaval 
op vrijdag, de sleuteloverdracht op zaterdag, dan de drie dolle dagen zelf 
en aswoensdag als afsluiting voor de die hards."
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5. D66 stelt vragen over 
informatiebeperking op 
Gemeentewebsite

De website van de Gemeente Maastricht maakt gebruik van drie vormen 
van ‘cookies’: 1) Strikt noodzakelijke cookies; 2) Aan statistiek gebonden 
cookies; en 3) extern gebonden cookies (o.a. aan sociale media 
gebonden).

Sinds kort blijkt echter dat als een bezoeker van de website kiest voor de 
instellingen “statistiek” de website gegevens beperkt. Zo is dan 
bijvoorbeeld de kaart op het tabblad buurtinformatie niet meer te bekijken.

D66 Maastricht vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website zo 
toegankelijk mogelijk is. Raadslid Franca Eurlings-Tonnaer zegt hierover: 
“D66 vindt dat de toegankelijkheid van de website niet gekoppeld mag 
worden aan de soort cookie-instellingen die een gebruiker toelaat.”

Ze vraagt of het college op de hoogte is van deze beperking op de website 
en of het college deze beperking opheft.

6. Agenda Raadsvergadering
18 december

Op dinsdag 18 december is er weer een Raadsvergadering. De 
vergadering start om 17.00 uur. Voor de inhoud van de vergadering en de 
vergaderstukken, kunt u hier verder gaan naar de website van de 
gemeente Maastricht.

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op 

www.d66maastricht.nl
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