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1. Stemtent zaterdag 1 december 2007
Zaterdag 1 december aanstaande zal de maandelijkse stemtent van D66 Maastricht weer
plaats vinden. Naar aanleiding van de onlangs uitgebrachte nota uitbreiding
sportaccommodaties, waarin de gemeente de spreiding van sportaccommodaties wil gaan
reguleren, zal de stelling dit maal luiden “vijf sportparken is voldoende”. De stemtent is
tussen 11.00 en 16.00 te vinden op plein 1992. Mensen die niet in de gelegenheid zijn om
langs te komen kunnen ook via www.d66maastricht.nl hun mening uitbrengen.
2. Vragen ex artikel 37 woonboten
D66 Maastricht maakt zich zorgen over de toekomst van de woonboten aan de ZuidWillemsvaart in het plan Belvedère. In 2006 is met wethouder Jacobs afgesproken dat de
woonboten een integraal onderdeel zouden vormen van het plan Belvedère. Verder is er ook
afgesproken dat het gebied rond de Zuid-Willemsvaart opgeknapt zou worden.
Uit gesprekken met de bewoners blijkt dat zij bezorgd zijn over hun toekomst. Van
opknappen is weinig tot niets gebeurd, en woonboten die opgekocht zijn door de gemeente
liggen er verloederd bij. Ook is er in de nieuwe huurcontracten een clausule opgenomen over
overlast van softdrugs, iets wat als erg stigmatiserend wordt bevonden. Om deze redenen
hebben een aantal bewoners besloten de nieuwe huurcontracten niet te ondertekenen.
D66 Maastricht maakt zich zorgen over deze problematiek, en heeft daarom het
College schriftelijk om opheldering gevraagd.
3. Jubileum
Zondag 9 december aanstaande viert D66 Maastricht haar 40 jarige Jubileum. U bent van
harte uitgenodigd om dit heugelijke feit met ons te vieren. De receptie zal vanaf 15 uur tot 18
uur duren. Tijdens de receptie zal de heer Jacobs, historicus te Maastricht een lezing houden
over verlichte politici in Maastricht, na afloop waarvan de Membrede-prijs uitgereikt zal
worden. Ook zal het cahier “40 jaar D66 Maastricht” overhandigd worden. Vanaf 18 uur vindt
er een feest voor leden plaats.
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