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1. Stemtent D66: Er zijn voldoende
voorzieningen voor de jeugd in de
wijk.
Bijna driekwart van de mensen die hun
stem lieten horen in de stemtent in Wyckerpoort,
vindt dat er niet voldoende voorzieningen zijn
voor de jeugd in de wijk. De extra stemtent van
20 september bevond zich dit keer op de
Generaals Snuffelmarkt in Wyckerpoort.
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De mensen die het met de stelling eens waren,
gaven aan dat er veel speelvoorzieningen zijn of
dat deze wel zijn verbeterd. Meer mensen lieten
weten dat het ontbreekt aan voldoende
voorzieningen. Zo
zouden
er
voor
de
allerkleinsten geen speelvoorzieningen zijn ofwel
worden deze door de oudere jeugd ingepikt en
gebruikt als voetbal- en hangplek. Er werd
verschillende malen aangegeven dat jeugd meer
begeleid zou moeten worden, door bijvoorbeeld
binnenactiviteiten met toezicht of een grote
speelvoorziening met beheer en toezicht. Ook
rondom
scholen
missen
vaak
nog
buitenvoorzieningen.

2. D66 tegen verhuizing VMBO
Gronsveld
D66 heeft in de commissievergadering Breed
Welzijn opnieuw bepleit dat het VMBO Porto
Mosana in Gronsveld blijft. Het is gebleken dat
de geplande nieuwbouw voor speciaal onderwijs
in Gronsveld duurder is. Bovendien is de vraag
of de locatie Gronsveld groot genoeg is voor het
speciaal onderwijs.
D66 heeft in het verleden al vraagtekens
geplaatst bij de begroting van de verhuizing van

VMBO Gronsveld naar de Bemelergrubbe.

3.
D66 op de
leerlingenvervoer

bres

voor

D66 heeft in de commissie Breed Welzijn
aangedrongen op een snelle afhandeling van de
aanvragen voor het leerlingenvervoer voor
kinderen die op dit moment geen vervoer naar
school hebben. De wethouder heeft toegezegd
dat er een spoedprocedure wordt ingezet voor
deze kinderen en dat het vervoer dezelfde week
geregeld wordt.
Uit het stadsnieuws van TV Maastricht bleek dat
het leerlingenvervoer van een leerplichtige
jongen van 11 jaar is misgegaan, waardoor de
jongen nu niet naar school kan omdat hij
afhankelijk is van het leerlingenvervoer. Uit het
bericht bleek dat hij niet de enige is met dit
probleem.

4. D66 pleit voor combinatie
zwembad en sporthal Geusselt
D66 zal in de raadsvergadering van aanstaande
dinsdag een gecombineerd zwembad en sporthal
opnieuw aan de orde stellen. Een dergelijke
combinatie maakt ook onderdeel uit van de
zwemvisie die de gemeenteraad twee jaar
geleden heeft vastgesteld.
De combinatie werd losgelaten toen bleek dat er
geen ruimte voor was. D66 vindt het vreemd dat
nu de combinatie van zwembad met andere
sportfaciliteiten wel wordt onderzocht, maar het
College weigert om de eerder besloten
combinatie van sporthal en zwembad te
onderzoeken.

5.
Coffeeshops
sterfhuisconstructie

geen

Een van de beslispunten op de agenda van de commissie
algemene zaken was afgelopen week de vergunning van de
zogenaamde droge horeca , waaronder de coffeeshops vallen.
Een verandering in de vergunning zorgde ervoor dat deze nog
maar op naam van één natuurlijke persoon mag staan, met een
afnemend maximum. Dit houdt in dat bij het overlijden van de
eigenaar van de coffeeshop, de coffeeshop niet meer
overgenomen mag worden, Naar inzicht van D66 zou dit een
sterfhuisconstructie betekenen en daar had D66 veel moeite
mee.
We waren dan ook blij verrast toen bij de beantwoording door de
burgemeester bleek dat alle coffeeshops die bij het VOCM
(vereniging officiële coffeeshops Maastricht) zijn aangesloten

een intentieverklaring hebben getekend, waardoor de officiele
coffeeshops in de binnenstad gewoon kunnen veranderen van
eigenaar. Dit gaat dus niet alleen op voor die coffeeshops die
vanwege operatie coffeecorner verplaatst gaan worden naar de
randen van de stad, maar ook voor de coffeeshops die in het
centrum zullen blijven.
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