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1. D66 wil variant op Eurokaartje
D66 Maastricht heeft het College gevraagd om met Veolia te onderhandelen over
een variant op het één Eurokaartje. D66 bepleit dat het één Eurokaartje weer wordt
ingevoerd met dien verstande dat dit kaartje voor een enkele rit wordt ingezet.
Weliswaar blijft de verhoging dan nog fors, maar volgens D66 toch dragelijker. Veolia
heeft belang bij handhaving van het aantal busreizigers.
Een prijsverhoging van één naar 2,50 Euro staat volgens de Democraten haaks op
het streven om mensen te stimuleren om gebruik te maken van het openbaar
vervoer. D66 erkent dat de Provincie de verlener van de concessie is. Dat ontslaat
volgens D66 het College niet van de
plicht zich u in te spannen voor een goed en betaalbaar Openbaar Vervoer in
Maastricht.

2. D66 wil inspraak buurten bij plaatsing UMTS-zendmasten
D66 Maastricht wil dat bij het plaatsen van nieuwe bouwwerken zoals UMTSzendmasten voor de buurt een inspraak- of informatiebijeenkomst te wordt
gehouden organiseren voordat een vergunning wordt verstrekt.
D66 zal een motie indienen in de raadsvergadering aanstaande dinsdag 18
september.
Volgens D66 kunnen nieuwe bouwwerken met middelgrote of grote visuele omvang
(zoals bijvoorbeeld UMTS-zendmasten) overlast voor bewoners veroorzaken.
Bewoners vinden het belangrijk om inspraak en informatie te hebben voordat een
bouwvergunning wordt verleend.
Een ander argument is dat de gemeenteraad en het college van Maastricht
buurtgericht werken en communicatie met burgers hoog in het vaandel hebben staan
3. College bekijkt subsidie aanpak zwerfafval
Het College zal bekijken op welke manier Maastricht in aanmerking kan komen voor
een landelijke subsidie op het gebied van het opruimen van zwerfaval. Die

toezegging deedwethouder Hazeu aan D66-commissielid Guido Mertens tijdens de
commissievergadering Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. Guido Mertens heeft de
wethouder geattendeerd op deze landelijke subsidieregeling. De komende maanden
zal hij de vinger aan de pols houden om te bewaken of daadwerkelijk is overgegaan
tot een aanvraag.
4. JD resolutietour zorgresolutie
De oprichting van de werkgroep zorg het afgelopen jaar heeft geresulteerd in
verschillende discussiebijeenkomsten en nu dus ook een nieuwe tekst voor het
hoofdstuk volksgezondheid: de nieuwe resolutie zorg. Om de meningen van de leden
ook in deze resolutie ook mee te kunnen nemen is er een resolutietour gepland,
waarin de resolutie aan de leden wordt voorgelegd en bediscussieerd.
De resolutietour doet Maastricht aan op donderdag 20 september vanaf 20.00h in
de Ma van Sloun (Tongersestraat 3).
Op deze avond wordt de resolutie kort toegelicht, waarna de discussie toegespitst
worden op het thema marktwerking versus overheid.
Voor meer informatie: www.maastricht.jongedemocraten.nl of mail naar:
maastricht@jongedemocraten.nl
5. JD debattrainingen naar Amerikaans parlementaire stijl
De Jonge Democraten willen het nieuwe academische jaar aangrijpen om de
succesvolle debattrainingen nogmaals te organiseren.
In een drieluik van een beginnertraining tot en met een gevorderdentraining zullen de
debattrainingen in de Amerikaans parlementaire stijl aangeboden worden.

De eerste training; debatteren voor beginners wordt op woensdag 3 oktober vanaf
20.00h in de Ma van Sloun (Tongersestraat 3) georganiseerd.
De cursus is gratis en voor alle geïnteresseerden vrij toegankelijk (ook niet-leden)

Voor meer informatie: www.maastricht.jongedemocraten.nl of mail naar:
maastricht@jongedemocraten.nl

