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Aanstaande zaterdag 18 september wordt de lijstttrekker
voor de Provinciale Statenverkiezing gekozen tijdens de
algemene regiovergadering in de Oranjerie in Roermond.
Hans van Wageningen uit Maastricht is kandidaat. Alleen
aanwezige D66-leden kunnen zaterdag hun stem
uitbrengen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk
leden naar Roermond komen om Hans te steunen.

Om dat te vergemakkelijken heeft Hans een bus geregeld.
Ieder D66-lid die gratis wil meerijden naar Roermond is
D66 blij met vragen GroenLinks over van harte uitgenodigd om mee te rijden. De bus vertrekt
om 9.10 uur vanaf stadion De Geusselt. We zijn rond 14.00
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2. D66 blij met vragen GroenLinks over
energiesubsidie

GroenLinks heeft vragen gesteld aan het College over het
feit dat Maastricht niet deelneemt aan de regeling voor
Limburgse energiesubsidie. D66 is blij met die vragen.

21 / 09 / 2010
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energiebesparende voorzieningen aan te brengen aan hun
woning, zoals dakisolatie. Zo profiteert men van een lagere
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energierekening, het bouwbedrijfsleven krijgt welkome
Stemtent, Plein 1992
klussen in deze rustige tijd en iedereen profiteert van
schonere lucht en minder uitputting van fossiele
brandstoffen.
In de raadsvergadering van april 2009 diende D66 een
motie dezelfde strekking in. Daarin werd het College
opgeroepen om zich aan te sluiten bij de provinciale
regeling. Het toenmalig College heeft die motie niet
uitgevoerd. We zijn benieuwd of het nieuwe College dat
wel doet.

3. D66 Stemtent: verdeeldheid over
tarief Vrijthofgarage
De meningen over de stelling "tarief Vrijthofgarage 5 euro
per uur" tijdens de Stemtent van zaterdag 4 september op
Plein 1992, liepen sterk uiteen. Van de 71 respondenten
waren 36 het oneens met de stelling en 35 waren het
ermee eens. Voor- en tegenstanders van de stelling waren

in het algemeen wel van mening dat er behoefte is aan een
beter parkeerbeleid.
De gedachte achter de stelling is dat de files voor de
Vrijthofgarage vaak lang zijn. Door de tarieven overdag te
verhogen, stimuleer je dat mensen elders parkeren, met
het openbaar vervoer of met de fiets naar de binnenstad
komen.

4. Hoorzitting over de Maastrichtse
woningmarkt
Op donderdag 9 september hield de commissie
Stadsontwikkeling (SO) een hoorzitting over de
Maastrichtse woningmarkt. Namens D66 Maastricht zit
raadslid Richard Schoffeleers in deze commissie.

Sprekers waren onder anderen: de Woningcoörperaties
(Maasvallei, Servatius en Woonpunt), het Waarborgfonds
Sociale Woningbouw, Centraal Fonds Volkshuisvesting en
de Vereniging Nederlandse Woonbond. Daarnaast leverde
ondermeer Vesteda een schriftelijke bijdrage.

De heer Kemperman is bereid gevonden een rapportage
op te stellen van de verkregen informatie tijdens de
hoorzitting. De gemeenteraad zal de bevindingen
bespreken als evaluatie van de bestaande woonvisie en
prestatieafspraken. Daarna zal de gemeenteraad de,
eventueel bijgestelde, kaders formuleren voor het beleid
van de komende jaren. Vervolgens zal het college van
burgemeester en wethouders deze kaders verwerken in de
woonvisie en op basis hiervan prestatieafspraken maken
met de corporaties.
Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
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