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1. D66: ENCI stoppen met afgraving vanaf 2010
D66 Maastricht heeft als enige politieke partij in Maastricht ervoor gestemd dat de ENCI
vanaf 2010 moet stoppen met afgraven van de mergelgroeven. De fractie stond voor het
dilemma de werkgelegenheid en milieuaspecten tegen elkaar af te wegen. De fractie vindt dat
vanaf 2010 gestopt moet worden met de afgravingen.
De meerderheid van de gemeenteraad deelt dit standpunt niet. Stoppen met afgraven gebeurt
als het aan de gemeenteraad ligt in de periode 2015 – 2020.
___________________________________________________________________________
2. Stemtent en politiek café
Stemtent over Maastricht als fietsvriendelijke stad
Zaterdag 1 november houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal
D66 in discussie gaan met burgers aan de hand van de stelling: “Maastricht is een
fietsvriendelijke stad.”
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.
D66 nodigt u ook van harte uit om naar het politiek café te komen, aansluitend aan de
Stemtent. In “De Vitrine”eveneens op Plein 1992.
___________________________________________________________________________
3. D66 blij met wiettop
D66 Maastricht is verheugd dat burgemeester Leers in november een bijeenkomst wil houden
over coffeeshops in grensregio’s. D66 Maastricht heeft vorige maand –op initiatief van D66
Bergen op Zoom- al gepleit om het gedoogbeleid om te zetten in gelegaliseerde kweek en
verkoop onder staatstoezicht. Volgens de D66-fractie is deze “Holland Cannabino”-variant de
meest pragmatische oplossing om de overlast te beperken. Volgende week zaterdag zal D66
Maastricht overleggen met D66 Tweede Kamerfractie over de de situatie.
In de derde week van november wordt op initiatief van burgemeester Gerd Leers de
zogenaamde wiettop in Maastricht gehouden. Dit naar aanleiding van het besluit van de
burgemeesters van Roosendaal en Bergen op Zoom om alle coffeeshops in hun gemeenten te
sluiten vanwege de overlast rondom het drugstoerisme.

“Ik hoop dat er vooral naar voren gaat komen dat niet Nederland maar de omringende landen
en zelfs heel Europa aan zet is om wat aan de overlast van drugstoerisme te doen. Ik moet er
niet aan denken dat besloten wordt om alle coffeeshops in Nederland te sluiten. De gevolgen
zijn dan rampzalig, uitbreiding overlast, geen controle meer op leeftijd bij verkoop, verhoging
aantal sofdrugsverslaafden, verkooppunten in de wijken en zo kan ik nog wel even doorgaan,”
aldus D66-fractievoorzitter Mieke Damsma.
4. D66 stelt vragen over parkeeroverlast de Geusselt
D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over de parkeeroverlast bij het
Geusselt-stadion tijdens thuiswedstrijden van MVV.
D66 constateert dat de parkeergelegenheid rondom het Geusselt-stadion tijdens
thuiswedstrijden ontoereikend is om in de behoefte te voorzien. D66 is verheugd dat MVV
zoveel aanhang heeft. Dat neemt niet weg dat de democraten zich zorgen maken over de soms
verkeersonveilige situatie door auto’s die in de berm geparkeerd zijn.
D66 zou het zeer betreuren indien er handhavend opgetreden zou moeten worden. Vanuit het
oogpunt van verkeersveiligheid en uit serviceoverweging is D66 er voorstander van indien er
bijvoorbeeld bij de nabijgelegen dhz-vestiging, bij het Apple Park-hotel en/of aan de
achterzijde van het stadion tijdelijke parkeerfaciliteiten gecreëerd worden.
5. D66 stemt tegen lastenverzwaring
D66 heeft tegen de begroting voor volgend jaar gestemd vanwege de eenzijdige
lastenverzwaring (5,6 procent) voor de burger en het feit dat de coalitie lagere kosten voor
afvalverwerking niet terug geeft aan de burgers. Het tegen de begroting stemmen is een
politiek zwaar middel. Fractievoorzitter Mieke Damsma: “Wij zijn niet principieel tegen
indexering van kosten. Maar dan onder de voorwaarden dat je als College eerst kijkt naar
mogelijke bezuinigingen. In de hele begroting is niet één nieuwe bezuinigingsmaatregel te
vinden. De rekening doorschuiven naar de inwoners is gemakkelijk. Bovendien is het in strijd
met het coalitieakkoord waarin staat dat uiterst terughoudend moet worden omgegaan met
lastenverhoging. Daar is in de praktijk niets van te merken.”
D66 pleitte ook voor een vijfde wethouder die zich richt op het behouden en stimuleren van
de werkgelegenheid. Dat is noodzakelijk omdat Maastricht achterloopt op de landelijke trend.
Maar ook daar voelt het College niets voor. Wel werd een motie van D66 en de CVP
aangenomen waarin het College wordt gevraagd tenminste twee keer per jaar met het
bedrijfsleven om tafel te gaan zitten. Het College ontraadde de motie overigens.
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