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1. Stemtent D66 Maastricht
Zaterdag 4 oktober houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal D66
in discussie gaan met burgers aan de hand van de stelling: “Betaald parkeren op
koopzondagen is goed.”
Het College stelt voor om op koopzondagen betaald parkeren op straat in te voeren. Dat levert
per jaar 150.000 euro aan extra inkomsten op.
De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 en 16.00 uur. Mensen die niet in de
gelegenheid zijn om langs te komen kunnen hun mening geven via www.d66maastricht.nl
Overigens kunnen bezoekers aan de Stemtent ook andere zaken die ze op het gebied van
lokale of landelijke politiek aan de orde willen stellen, onder de aandacht brengen.
2. Parkeerproblematiek rondom wedstrijden MVV
MVV heeft al sinds een tijdje veel sportief succes. Tegelijkertijd zien we de aantallen
bezoekers toenemen. Dit gaat samen gepaard met een parkeerproblematiek rondom de
voetbalwedstrijden. Auto’s worden soms in de bermen geparkeerd, wat kan leiden tot
gevaarlijke (verkeers)situaties. D66 commissielid Guido Mertens heeft vragen gesteld aan
wethouder Hazeu. Hij pleit hierbij met name voor de inzet van verkeersregelaars.
3. Crime passionele op het binnenhof.
De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie gelieerd aan D66 houd op woensdag 8 oktober
een ‘privacy en veiligheidsactie’ in Den Haag. Met deze actie willen ze de Nederlanders
informeren over de ontwikkelingen rond privacy en veiligheid in Nederland. Het binnenhof
dient die dag als plaats delict. Iedereen die zich in de omgeving van het delict bevind zal
gevraagd worden zijn DNA af te staan ten behoeven van het onderzoek, kamerleden en
bewindslieden natuurlijk niet uitgezonderd!
Maastrichts D66 fractielid Franca Tonnaer zal als mede initiatiefnemer ook aanwezig zijn.
Voor vragen of reacties kunt u met haar contact opnemen: F.Tonnaer@dmkep.unimaas.nl
4. D66 wil legalisering cannabis
D66 Maastricht vindt dat het legaliseren van softdrugs de enige manier is om het
drugsprobleem op te lossen. D66 Maastricht slaat de handen ineen met hun partijgenoten in

Roosendaal. Die grensstad heeft ook te maken met drugstoeristen. Vanuit D66 Roosendaal is
het initiatief gekomen om (samen met andere grenssteden in Nederland) een oplossing voor
de overlast en criminaliteit rondom cannabis te lanceren: reguleren en legaliseren van de
kweek van cannabis. Dat zou moeten beginnen in Nederlandse grenssteden.. De volgende
stap is in Nederland en als laatste in heel Europa. “Het wordt tijd dat in Nederland en in
Europa er een breed draagvlak gaat komen om cannabis dezelfde behandeling te geven als
alcohol”, aldus Mieke Damsma, fractievoorzitter.
De fractie reageert hiermee op het artikel in de Limburger van 25 september j.l. waarin
burgemeester Leers zegt het aantal coffeeshops in de stad terug te willen brengen. “Een slag
in de lucht,” vindt Mieke . “Dat is nou net de verkeerde manier om de problemen rondom de
overlast van drugs tegen te gaan. Het probleem ligt niet bij het aantal coffeeshops, maar bij de
illegale drugsrunners. Minder coffeeshops kan tot meer overlast leiden.”
“Operatie coffeecorner (het verplaatsen van coffeeshops naar de rand van de stad) zal hopelijk
de overlast van drugsrunners in de binnenstad verminderen. Maar wil je echt resultaat boeken
dan moet je wat doen aan de illegale kweek van cannabis: reguleren en legaliseren dus. Zodat
het onbereikbaar wordt voor illegale verkopers.
Vooral de Nederlandse grenssteden zijn de dupe van de conservatieve houding van het
huidige kabinet. Onze buurlanden zijn hypocriet omdat het gebruiken van softdrugs wordt
gedoogd, maar mensen die bij ons moeten kopen. Als je het kweken en het gebruik van
softdrugs legaliseert, is het voor de illegale handel niet meer aantrekkelijk. Bovendien kun je
de politie dan inzetten op het echte probleem: het bestrijden van de handel in harddrugs.”
5. Free Energy
----------

6. Verhoging lokale lasten aanvaardbaar?
Als de begroting van 2009 op 21 oktober ongewijzigd wordt vastgesteld dan moet ieder
Maastrichts gezin € 34 méér aan lokale lasten opbrengen. Dat is een verhoging van 5,6%.
PvdA, CDA en Groen Links hebben in hun bestuursakkoord de volgende passage opgenomen:
“Uitgangspunt is dat uiterste terughoudendheid wordt betracht waar het eventuele verhoging
van lokale lasten betreft. Volgens D66 blijkt in de begroting 2009 te weinig van die
terughoudendheid. Er zijn mogelijkheden om op bestaande taken te bezuinigen, maar het
college wil daar niet aan. De inwoners van Maastricht krijgen hiervoor de rekening
gepresenteerd.
D66-er Hans van Wageningen zal in de Commissie Middelen aan de andere fracties vragen of
ze de lastenverhoging aanvaardbaar vinden. Zo niet, dan moet het college alsnog zijn
huiswerk doen.
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