1. Stemtent D66: Maastricht is een echte
studentenstad
Op zaterdag 3 oktober peilt D66 Maastricht de mening van de
burgers in haar maandelijkse stemtent, die deze keer op twee
plekken in de stad te vinden zal zijn. D66 Maastricht wil met de
inwoners in gesprek aan de hand van de stelling: Maastricht is een
echte studentenstad.
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Ziet u Maastricht als een echte studentenstad of bent u een andere
mening toebedeeld? Laat dit weten bij de stemtent op de
gebruikelijke locatie, Plein 1992 tussen 11.00u en16.00u. U kunt dit
keer eveneens terecht op de Markt tussen 13.00u en 17.00u waar
een stemtent wordt bemand door de Jonge Democraten.
Uiteraard kunnen bezoekers aan de Stemtent ook andere zaken op
het gebied van lokale of landelijke politiek aan de orde stellen. Bent
u niet in de gelegenheid om naar een van de stemtenten te komen,
dan kunt u ook via de website www.d66maastricht.nl uw stem laten
horen.
Na afloop van de stemtent bent u van harte welkom om te borrelen
met D66. Plaats van verzameling is bij de Stemtent op Plein 1992,
vanwaar naar café Zuid wordt gegaan..

2. College haalt eigen doelstellingen niet
Het College heeft haar doelstellingen van het bestuursakkoord niet
gehaald. Dat blijkt uit een analyse van de 22 afspraken die het
College aan het begin van deze raadsperiode opstelde.
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PvdA, CDA en Groen Links stelden in maart 2006 een
bestuursakkoord op met daarin 22 resultaatafspraken. D66 fractie
heeft de afspraken en de resultaten geanalyseerd.
Van 7 van de 22 afspraken is duidelijk dat het college ze niet zal
nakomen. Daar zijn hele belangrijke bij, zoals het versneld
terugdringen van de werkloosheid tot het gemiddelde van de grote
steden. Op 1 januari 2009 was de werkloosheid in Maastricht 9,2%
en gemiddeld in de grote steden 5,5%.
Van 7 afspraken is onduidelijk of ze worden nagekomen of niet.
Sommige afspraken waren om te beginnen al zo onduidelijk
geformuleerd, dat nooit kan worden nagegaan of ze worden
gehaald. Andere afspraken worden niet gemonitord of de gegevens
worden niet gerapporteerd. Voorbeeld: Méér fietsverkeer naar de

binnenstad.
Van 8 afspraken maakt het college aannemelijk dat ze wél worden
gehaald. Voorbeeld: er is een armoedeplan vastgesteld en het
wordt uitgevoerd.
Het college doet het voorkomen dat men goed bezig is. Maar als de
prestaties van het college langs de door hen zelf opgestelde
maatlat worden gelegd, dan blijkt dat de balans van vier jaar
coalitie uiterst mager is.
Voor een gedetailleerde analyse van de resultaten kijk op
www.d66maastricht.nl

3. D66 stelt vragen over wagenpark op schone
brandstof
Het college van Maastricht heeft zich ten doel gesteld dat in 2010
de helft van het gemeentelijk wagenpark op schone brandstof rijdt.
Vormen van schone brandstof zijn: biodiesel, elektriciteit en
aardgas. D66 Maastricht omarmt dit doel, maar twijfelt of deze
ambitie wordt gehaald. Daarom heeft commissielid Guido Mertens
vragen gesteld aan wethouder Hazeu. Op 12 oktober verwachten
we antwoord op de vraag hoeveel procent momenteel rijdt op
schone brandstof.
Hybride auto s, voertuigen met een A-label of met een roetfilter zijn
overigens geen wagens die rijden op schone brandstof.

4. Spamverbod
Vanaf 1 oktober jongstleden is er een wijziging in de
telecommunicatiewet opgetreden, waardoor het niet meer
toegestaan is om onder andere nieuwsbrieven te versturen naar
zakelijke adressen zonder expliciete toestemming van de
ontvanger. Als ontvanger van deze nieuwsbrief geeft u reeds
toestemming, maar wij willen u er nog eens expliciet op wijzen dat
u altijd de mogelijkheid heeft om u af te melden. Indien u geen
prijs meer stelt op het ontvangen van de nieuwsbrief kunt u dat
laten weten door deze te beantwoorden of op de link te klikken
onderaan deze nieuwsbrief.
Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op www.d66maastricht.nl

