D66 Nieuwsbrief
Jaargang 6, nummer 6.
13 november 2005
Een uitgave van D66Maastricht. Voor meer informatie kijk op www.d66maastricht.nl.
___________________________________________________________________________
D66 bepleit armoedebeleid in Maastricht
D66 Maastricht vindt dat de gemeente meer moet doen om de toenemende armoede in
Maastricht een halt toe te roepen. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die fractievoorzitter Bert
Jongen aan het College van B&W heeft gesteld. Hij pleit ervoor dat de gemeente “de randen
van de wet opzoekt” om minder draagkrachtigen te helpen.
Dat zou kunnen door succesvolle projecten zoals het “Pecunia”-project breder in te zetten.
Door dit project krijgen mensen individueel advies over verschillende regelingen waarop ze
mogelijk een beroep kunnen doen. Verder vindt D66 Maastricht dat de gemeente particuliere
initiatieven zoals de Vincentiusverenging en de Voedselbank moet ondersteunen. Verder pleit
D66 voor het uitbreiden van cursussen op het gebied van ómgaan met geld’ in het kader van
de schuldhulpverlening.
De vragen staan op de website www.d66maastricht.nl

D66 wil onderzoek naar reductie overbodig vrachtverkeer
D66-raadslid Hans van Wageningen heeft afgelopen week tijdens de raadsvergadering als
enige aangedrongen op een concreet onderzoek naar het toenemend vrachtverkeer dat de stad
doorkruist en niet in Maastricht hoeft te zijn. Buurten waaronder de bewoners van de
Tongerseweg hebben veel overlast van dit vrachtverkeer.
D66 stelt dat er voldoende mogelijkheden zijn om op korte termijn te weten om welke
hoeveelheden het gaat, tijdens welke tijdstippen ze door de stad rijden en met welke
bestemming. Met deze onderzoeksresultaten kan er bekeken worden op welke manier het
overbodig vrachtverkeer teruggedrongen kan worden

D66 voor “Maastrichtse” hulp aan Pakistan
D66 heeft het College opgeroepen om te bekijken op welke manier er een binding gelegd kan
worden tussen de bijdrage van 125.000 euro die Maastricht geeft aan de noodhulp aan
Pakistan en de stad.
D66-commissielid Diederik de Boer, in het dagelijks leven docent aan de Maastricht School
of Management (MSM), was de afgelopen weken in het rampgebied om een bijdrage te
leveren aan de rampencoördinatie. D66 heeft voorgesteld aan het College om op korte termijn
met MSM te bekijken of het bedrag bestemd kan worden aan concrete projecten. Het College
heeft deze suggestie overgenomen

D66 voorstander rechtszaak wegslepen fietsen
D66 Maastricht juicht een mogelijk proefproces van de Fietserbond tegen het wegslepen van
fietsen toe. Dat heeft fractievoorzitter Bert Jongen vorige maand aan de Fietersbond laten
weten. Dagblad De Limburger schreef afgelopen zaterdag dat geen enkele partij had
gereageerd op de voorstellen van de Fietsersbond. Dat is dus onjuist.
D66 vindt dat fietsen niet weggesleept moeten worden, zeker zolang er onvoldoende
stallingsmogelijkheden zijn. Blijkbaar vinden steeds meer Maastrichtenaren dat, getuige het
winnende carnavalsliedsje van dit jaar.
___________________________________________________________________________
Woensdagavond verkiezing lijsttrekker D66 Maastricht
Aanstaande woensdagavond 16 november wordt de lijsttrekker van D66 Maastricht tijdens de
ledenvergadering gekozen. De ledenbvergadering vindt plaats vanaf 20.00 uur in de
bovenzaal van café D’n Ingel op het Vrijthof. De lijsttrekker voor de komende
raadsverkiezingen van dinsdag 7 maart aanstaande wordt gekozen door een schriftelijke
stemming onder de aanwezige D66-leden (die aan hun contributieverplichtingen voldaan
hebben).

COLOFON
Deze uitgave is een uitgave van de fractie van D66 Maastricht.
Samenstelling: Julie Rousseau en Bert Jongen.
Overname van artikelen of het doorsturen van deze e-mail naar geïnteresseerden is toegestaan.

