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Op zaterdag 8 januari is de Stemtent van D66 Maastricht te
vinden op Plein 1992 met de stelling: "De wietpas is een
goede oplossing voor drugsoverlast".
De regering wil een wietpas invoeren zodat alleen nog maar
ingezeten in Nederland toegang kunnen krijgen tot
coffeeshops. Daarmee wil men het drugstoerisme uit het
buitenland ontmoedigen en de drugoverlast tegengaan.
Burgemeester Hoes is voorstander van het invoeren van een
dergelijke pas. Jaarlijks zijn er zo’n 2 miljoen bezoekers aan
coffeeshops in Maastricht, waarvan ongeveer 60 procent
afkomstig uit het buitenland.
Als inwoner van Maastricht vragen wij naar uw mening over
de invoering van de wietpas. Het is mogelijk om met de
mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 11.00-16.00u bij
de Stemtent op Plein 1992. Indien u niet in de gelegenheid
bent de stemtent te bezoeken en toch uw mening over deze
stelling wilt geven, kunt u dit doen via de poll op de website:
www.d66maastricht.nl. Uiteraard kunnen bezoekers aan de
stemtent ook andere zaken op het gebied van lokale of
landelijke politiek aan de orde stellen.
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2. D66 Nieuwjaarsborrel
Het bestuur van D66 Maastricht-Heuvelland wenst u prettige
feestdagen en een heel gelukkig en succesvol Nieuwjaar en
wil
u
graag
uitnodigen
voor
onze
traditionele
nieuwjaarsborrel.
Deze
vindt
plaats
op
zaterdag 8 januari 2011 om 17 uur in Brasserie De Kadans,
Kesselskade 62, Maastricht (hoek Jodenstraat; bij de Sint
Servaasbrug). Hopelijk tot de achtste. Reageer svp met een
e-mail als u van plan bent te komen.

3.
D66
wil
parkeertarieven

verschillen

in

D66 heeft voorstellen ontwikkeld om de bereikbaarheid van
het centrum van Maastricht te verbeteren door onder meer
te kiezen voor verschillen in parkeertarieven en het invoeren
van het afrekenen per minuut in parkeergarages.
D66-raadslid Guido Mertens heeft namens de werkgroep
Mobiliteit van de Democraten het eerste exemplaar van het

'cahier parkeertarieven' overhandigd aan wethouder Albert
Nuss (PvdA).
Met de reeks D66 Cahiers wil de fractie van D66 Maastricht een
bijdrage leveren aan opinievorming en discussie over actuele
lokale onderwerpen. In de cahiers wordt een onderwerp verder
uitgediept. De fractie ziet de cahiers als een voorzet om de
discussie over een bepaald onderwerp aan te gaan.
De complete tekst
www.d66maastricht.nl

van

het

cahier

is

te

vinden

op

4. Peiling D66 over Poppodium
De door D66 raadslid Franca Tonnaer gestarte behoeftepeiling over
een poppodium in Maastricht sluit op 31 december. Ze vraagt zich
af wat de inwoners van Zuid-Limburg en specifiek de bewoners van
Maastricht hiervan vinden en roept iedereen op om te reageren. Dit
kan nog tot en met 31december, dan wordt de peiling gesloten en
worden de resultaten verwerkt.
De behoeftepeiling is via de D66 website en de directe link te
vinden:
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=bdff1sij07ljjdy8
37369
Op vrijdag 7 januari wordt om 13.30h op het stadhuis het resultaat
van de peiling gepresenteerd. Op maandag 10 januari wordt vanaf
19h30 een vervolgavond georganiseerd in de Muziekgieterij. Op de
vervolgavond worden de randvoorwaarden voor een groot
poppodium en de mogelijke locaties besproken. Aanmelding voor
de vervolgavond is gewenst via het volgend mailadres:
FrancaTonnaer@hotmail.com
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

