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Maastricht is fietsonvriendelijk
Bijna tweederde van de ondervraagde Maastrichtenaren vindt dat de gemeente een
fietsonvriendelijke stad is. Dat blijkt uit een enquête van D66 Maastricht afgelopen
zaterdag bij “De Stemtent”op Plein 1992. Aan de ondervraging namen 132 mensen deel.
De uitkomst is opmerkelijk omdat de stelling juist positief was geformuleerd:
“Maastricht is een fietsvriendelijke stad.”
Mensen die Maastricht wél een fietsvriendelijke stad vinden, zijn vooral lovend over
de gratis bewaakte fietsstallingen in de binnenstad en het uitbreiden van het aantal
fietsstallingen. Er is echter forse kritiek op de wegsleepregeling van fout
geparkeerde fietsen. Die wordt als onnodig gezien. Het niet meer uitdelen van boetes
maar handhaving van het wegslepen, wordt gezien als een lapmiddel. “Ik kan niet meer
even de fiets bij de bakker in de binnenstad neerzetten,” aldus een reactie.
Verder werd vaak opgemerkt dat voorzieningen voor het autoverkeer nog altijd beter
zijn dan de aandacht voor fietsers. Daarbij werd herhaaldelijk de Kennedybrug
genoemd als voorbeeld van een slechte fietsvoorziening. Verschillende oudere
fietsers vinden ook de toegang van de fietsenstalling aan de Kesselskade en de pas
geopende fietstunnel bij de Scharnerweg te steil.
(Lees verder op www.d66maastricht.nl)
___________________________________________________________
D66 Maastricht vertrouwt op eigen kracht
Het bestuur en de fractie van D66 Maastricht zijn niet blij met het optreden van de
fractie en de bewindslieden in Den Haag tijdens het Afganistandebat. Inhoudelijk
staan wij achter de mening van de van Tweede Kamerfractie over de missie naar
Afghanistan. Maar de manier waarop onze fractie geopereerd heeft, is buitengewoon
ongelukkig. Wij waarderen het dat Boris Dittrich daar de consequentie van heeft
getrokken en zijn functie ter beschikking heeft gesteld. Wij beseffen dat er binnen
D66 zeer verschillend wordt gedacht over de deelname aan dit kabinet. Wij zijn
echter geen voorstander om nu op te stappen. Dit kabinet moet haar agenda afmaken en
het zou staatsrechtelijk onjuist zijn om dat te doen. Bovendien zal de missie naar
Afghanistan toch doorgang vinden Wij zijn dan ook geen voorstander van een extra
partijcongres daarover.
Wij wensen Lousewies van der Laan heel veel succes als nieuwe fractievoorzitter in
deze moeilijke periode. Wij hopen dat zij met de fractie en de bewindslieden de rust
in de Haagse gelederen herstelt en dat zij het D66 geluid op een goede manier kan

vertolken Dat is hard nodig. Natuurlijk is dit Haagse gedoe niet goed met het oog
op de gemeenteraadsverkiezingen. Veel mensen zeggen dat ze het ‘gehad’ hebben met
D66. Dat gevoel kunnen wij ons goed voorstellen.
D66 Maastricht gaat uit van haar eigen kracht. Dat komt tot uiting in onze naam, ons
logo, maar vooral in onze voorstellen, initiatieven, ideeën en ons
verkiezingsprogramma. Wij scoren hoog als mensen de lokale Stemwijzer invullen. Dat
verbaast ons niet, want wij luisteren naar wat er leeft onder de mensen en komen met
concrete voorstellen hoe het beter kan. Het is bemoedigend dat mensen zaterdag bij
onze Stemtent ons moed inspraken en zeiden dat we in Maastricht goed bezig zijn. D66
Maastricht is 100% D66. In Den Haag kunnen ze daar nog van leren
We hopen dat jullie je hartstochtelijk willen blijven inzetten voor D66 Maastricht.
___________________________________________________________
D66 Maastricht voert lokale “Stemwijzer” aan
D66 Maastricht komt tot dusverre al de eerste keuze uit de bus als mensen aan de
hand van 29 stellingen de lokale Stemwijzer invullen. Voor veel mensen is dat
verrassend omdat ze niet van zichzelf hadden verwacht dat ze bij D66 zouden
uitkomen.
Voor D66-fractievoorzitter is de tussenstand minder verrassend. “Wij zijn een partij
met veel ideeën en opvattingen voor een beter beleid. Als kleine partij is het
lastig om je te profileren.
Wij luisteren heel goed naar wat er leeft bij mensen en proberen daar met ons
programma bij aan te sluiten. Het is een opsteker als uit een onafhankelijke meting
blijkt dat veel mensen dat ook vinden. Wij rekenen ons niet rijk met deze
tussenstand. Integendeel, we knokken voor iedere stem op 7 maart.”
___________________________________________________________
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