
1. D66 tegen overlast 
zwaar knalvuurwerk

Gisteravond heeft de gemeenteraad ingestemd met een D66-
motie om onderzoek te verrichten naar het terugdringen van 
vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling. D66-fractievoorzitter 
Bert Jongen: “We willen een traditie niet verknallen. Tegelijkertijd 
constateren we dat de overlast toeneemt met name door illegaal 
en zwaar knalvuurwerk. Dat willen we beperken.”

D66 riep de burgemeester op om met politie en andere instanties
te bekijken welke maatregelen hebt meeste effect hebben. 
Daarbij denken wij aan het eventueel beperken van de tijden 
waarop vuurwerk mag worden afgestoken, bepaalde 
gebiedsverboden (bijvoorbeeld in de buurt van verzorgings- en 
verpleegtehuizen), het hanteren van een minimumleeftijd of een 
combinatie van deze factoren. Burgemeester Hoes nam de motie
over en zei toe voor het zomerreces de resultaten aan de 
gemeenteraad voor te leggen.

2. Inzinkbare palen

Enkele maanden geleden heeft raadslid Guido Mertens vragen 
gesteld aan de wethouder over de regelmatig kapotte inzinkbare 
palen in Randwyck. Met name de bewegwijzering komt niet aan 
bij buitenlandse weggebruikers. Zij rijden zonder opzet op of 
tegen de inzinkbare palen met alle schadelijke gevolgen van 
dien.

Deze week heeft het CDA vragen gesteld over de totale 
kostenpost van de 10 inzinkbare palen in Maastricht. Raadslid 
Guido Mertens: “Ik ben blij met deze vragen. Ik hoop dat het 
college in de nabije toekomst alsnog gaat heroverwegen om de 
situaties voor weggebruikers duidelijker te maken, zodat er 
minder aanrijdingen en minder schadegevallen zijn.”

3. Geen permanente meting naar 
klanttevredenheid

Een andere D66-motie haalde het gisteren tijdens de 
raadsvergadering niet. Alleen de VVD steunde een motie waarin 
gevraagd werd om een permanente meting naar 
klanttevredenheid. Dat gebeurt nu incidenteel. 

Bert Jongen wees erop dat steeds meer organisaties direct na 
een dienstverlening via een korte standaard vragenlijst 
telefonisch of via internet de klanttevredenheid meten. Het 
voordeel daarvan is de mate van tevredenheid snel wordt 
vastgesteld en eventuele opmerkingen over de procedure of de 
bejegening snel opgepakt kunnen worden. Een grote 
meerderheid van de raad vindt het huidige onderzoek echter 
voldoende.
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4. D66 wil een onafhankelijke 
Muziekgieterij
 
In 2011 heeft D66-raadslid Franca Eurlings een initiatief 
raadsvoorstel ingediend om te komen tot een groot poppodium in
Maastricht. De Muziekgieterij professionaliseert en groeit verder 
in de Timmerfabriek. 

De Gemeente is subsidieverstrekker aan de Muziekgieterij. Deze 
maand is het voltallige bestuur van de Muziekgieterij opgestapt. 
De Muziekgieterij vraagt nu onafhankelijke ondersteuning voor 
het samenstellen van een nieuw bestuur. De wethouder heeft de 
Muziekgieterij aangeboden te ondersteunen in de samenstelling 
van een nieuw bestuur.

D66 vindt het belangrijk om de subsidierelatie zuiver te houden 
en juist een onafhankelijke derde partij als het KOM te vragen te 
ondersteunen in de samenstelling van een nieuw bestuur. 
Raadslid Franca Eurlings: “Subsidierelaties gaan om vertrouwen,
geef de directie van de Muziekgieterij dan ook dit vertrouwen.”

5. Stemtent: 
“Heugem is een veilige buurt”
 
Op zaterdag 25 januari gaat onze Stemtent de wijk in. Ditmaal is 
de Stemtent te vinden in Heugem bij winkelcentrum De Beente 
met de stelling: “Heugem is een veilige buurt”. 

Hoe prettig is het om te wonen in Heugem? Ervaart u 
onveiligheid in uw buurt en zo ja, waardoor? Is de wijkagent wel 
voldoende aanwezig en aanspreekbaar? Hoe is het met de 
drugsoverlast? Of is er eigenlijk geen probleem qua veiligheid in 
Heugem? D66 hoort het graag van u!

Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 
12.00 en 16.00 uur bij de Stemtent bij winkelcentrum De Beente. 
Mocht u niet langs kunnen komen maar toch uw stem uit willen 
brengen, dan kan dat ook via de website van D66 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.maastricht.d66.nl
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