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D66 tegen bezuiniging op busvervoer
D66 Maastricht is tegen het voornemen van de gemeente Maastricht om de buslijnen 11,
21 en 23 ’s avonds nog maar één keer per uur te laten rijden en de laatste nachtbus
te laten vervallen. De gemeente krijgt volgend jaar minder geld van de Provincie
voor het Openbaar Vervoer. De gemeente is van plan om per 1 maart 2006 een
bezuiniging van ruim 400.000 euro op te vangen door het schrappen van bussen in de
avonduren.
Volgens D66 staat de bezuiniging lijnrecht tegenover het streven om het Openbaar
Vervoer te bevorderen. Volgens D66 kan de bezuiniging worden betaald uit het
mobiliteitsfonds. Dat zou wel betekenen dat de verlegging van de OV-as niet
doorgaat. D66 maakt zich grote zorgen over de kosten van het openbaar vervoer in
Maastricht. Stadsbus Maastricht houdt namelijk rekening met een extra
exploitatietekort van ruim euro 700.000 per jaar als de OV-as wordt verlegd.
_______________________________________________________________________
D66 wil collectieve ziektekostenverzekering bijstandgerechtigden
D66 heeft het College gevraagd om voor mensen met een bijstanduitkering om een
collectieve ziektekostenverzekering af te sluiten. Op dit moment zijn er ruim
honderd gemeenten die een dergelijke verzekering willen aanbieden. D66 vindt het
belangrijk dat mensen goed verzekerd zijn voor hun ziektekosten.
Om te voorkomen dat mensen met een uitkering onverzekerd zijn en daardoor grote
financiële risico’s lopen, is een collectieve verzekering op basis van
vrijwilligheid een goed alternatief, vindt D66. D66 heeft ook gevraagd of mensen met
een minimuminkomen die geen bijstandsuitkering ontvangen, gebruik zouden kunnen
maken van deze collectieve verzekering.
_______________________________________________________________________
“Teveel afvalheffing terug naar de burger”
De meeste mensen vinden dat dat een mogelijk overschot op de afvalheffing terugbetaald
moet worden aan de burgers. Dat blijkt uit de reacties afgelopen zaterdag bij de
“Stemtent” van D66 op Plein 1992. Van de respondenten stemden 53 vóór de stelling:

“De afvalheffing mag alleen voor afvalverwijdering worden gebruikt”. Elf burgers
stemden tegen de stelling en één burger wilde geen keuze maken.
Lees verder op www.d66maastricht.nl
_______________________________________________________________________
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