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Levendige discussie over opstellen tegenbegroting
Afgelopen zaterdag zijn de oppositiepartijen VVD, Seniorenpartij Maastricht, Stadsbelangen
Mestreech en D66 Maastricht en andere belangstellenden bij elkaar gekomen om de begroting voor
komend jaar te bespreken. De ‘Slavante-partijen’ stellen dat een tegenbegroting noodzakelijk is om te
voorkomen dat inwoners volgend jaar geconfronteerd worden met hogere lasten.
De komende weken worden de plannen en opties verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat er dan
eerst een concept van de tegenbegroting komt die weer in een openbare bijeenkomst wordt
besproken. Naast mogelijke bezuinigingen op bijvoorbeeld het inhuren van externe medewerkers en
het kritisch analyseren van de subsidies, willen de ‘Slavante-partijen’ volgend jaar experimenteren
vormen van gratis openbaar vervoer in Maastricht.
Ideeën zijn nog altijd welkom via laotuuchhure@home.nl
D66 Maastricht stelt vragen over buurtwinkels
D66-raadslid Mieke Damsma heeft schriftelijke vragen gesteld over de buurtwinkels in Itteren en
Amby. In Itteren is de dorpswinkel inmiddels dicht door gebrek aan een geschikte locatie. Amby moet
het voorlopig stellen met een noodwinkel.
D66 Maastricht vindt een buurtwinkel belangrijk voor het doen van de dagelijkse boodschap in eigen
omgeving en vanwege de sociale contacten die een dergelijke winkel biedt. D66 heeft de wethouder
gevraagd welke acties er ondernomen zijn of worden om het voortbestaan van buurtwinkels te
stimuleren.
D66 “Stemtent” zaterdag op Plein 1992
Aanstaande zaterdag 26 augustus gaat D66 Maastricht in discussie met inwoners in de “Stemtent”. De
tent wordt op opgebouwd op Plein 1992. Dat gebeurt aan de hand van de stelling : “Lastenverzwaring
is nodig om voorzieningen in stand te houden”.
Mensen die andere zaken aan de orde willen stellen zijn zaterdag tussen 11.00-16.00 uur van harte
welkom op Plein 1992.
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