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In deze editie:
1.
stemtent D66 over verpakkingen
2.
Geen informatieavonden bij plaatsen zendmasten
3.
Kruisbeelden ook in nieuwe raadszaal
4.
College steunt D66 idee over ‘frisfeesten’.
1. Stemtent D66 over verpakkingen
Aanstaande zaterdag 2 november staat D66 weer met De Stemtent op Plein 1992. Ditmaal
wordt de stand bemenst door de Jonge Democraten, de jongerenorganisatie zich verbonden is
aan D66. De stelling is deze keer: “Statiegeld op verpakkingen” in het kader van de actie van
de Jonge Democraten om het gebruik van overtollig verpakkingsmateriaal terug te dringen.
De Stemtent staat van 11.00-14.30 uur op Plein 1992. U kunt ook via internet uw stem
uitbrengen via de website www.d66maastricht.nl
2. Geen informatieavonden bij plaatsen zendmasten
Het College en een meerderheid van de gemeenteraad voelt er niets voor om inwoners vooraf
te betrekken als er plannen zijn om grotere bouwwerken, waaronder UMTS-zendmasten, in
een buurt te plaatsen. D66 Maastricht had hierom gevraagd naar aanleiding van plaatsingen
van dergelijke UMTS-zendmasten in de binnenstad, in Borgharen en in Pottenberg.
D66 is niet tegen plaatsing van zendmasten, maar vindt dat de buurt erbij betrokken moet
worden als er plannen zijn. De motie werd gesteund door de VVD, de Seniorenpartij
Maastricht en Stadsbelangen Mestreech. Maar CDA, PvdA en GroenLinks willen
buurtbewoners van te voren niet bij een besluit betrekken en stemden daarom tegen.
3. Kruisbeeld ook in nieuwe raadzaal
D66 heeft in het presidium vragen gesteld bij het plaatsen van een kruisbeeld in de nieuwe
raadzaal. D66 vindt de verhuizing naar de nieuwe raadzaal een goed moment om de scheiding
van kerk en staat te accentueren. Een kruisbeeld past volgens de Democraten wél bij de oude
raadzaal, maar niet bij de nieuwe raadzaal. De D66-raadsleden Bert Jongen en Mieke
Damsma geven aan zelf katholiek te zijn. “Dit is een privé-uiting. Dat staat los van het
raadswerk,” stellen ze.
Het standpunt werd alleen gedeeld door GroenLinks, waardoor er in de toekomst een
kruisbeeld in de raadszaal blijft.
4. College steunt D66 idee over ‘frisfeesten’
Er komen ‘frisfeesten’ voor jongeren tussen de 12-16 jaar in hun eigen buurt. D66 Maastricht
heeft hierop aangedrongen via een motie tijdens de afgelopen raadsvergadering. Tieners
hadden laten weten dat er in hun buurt onvoldoende activiteiten zijn voor de leeftijdsgroepen
12-16 jarigen. Dat was aanleiding voor D66 Maastricht om te pleiten dat er de gemeente in
samenwerking met Trajekt en de buurtraad in verschillende buurten aan de slag gaat met
‘frisfeesten.’ Het College nam de motie van D66 over.

Fractievoorzitter Bert Jongen: “Je hoeft geen alcohol te drinken om lekker uit je dak te gaan.
De ervaringen in Rotterdam met dit soort feesten zijn goed. Wij zijn benieuwd hoe het in
Maastricht wordt opgepakt.”
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