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D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft vragen
gesteld aan burgemeester Hoes over zijn voornemen
om tijdens de carnavalsdagen bier uit plastic glazen
dwingend voor te schrijven.
Straatcarnaval is een niet meer weg te denken
fenomeen in Maastricht. Bier uit glas hoort volgens
D66 bij die traditie. D66 heeft er begrip voor dat de
veiligheid een belangrijke overweging is. D66 vraagt
zich echter af of een dwingende algemene
maatregel noodzakelijk is en of de naleving daarvan
te handhaven is. D66 is er voorstander van dat in
overleg met horeca-ondernemers wordt bepaald of
een dergelijke maatregel wenselijk of noodzakelijk
is.
Horeca-ondernemers en carnavalsvierders hebben
belang bij een gezellige en veilige carnaval.
Ondernemers zouden zelf de keuze moeten kunnen
maken of ze bier in glas of plastic aanbieden. Tenzij
aantoonbaar is dat glaswerk tot concrete
veiligheidsrisico’s leidt.
Aanstaande woensdag wordt het onderwerp in de
raadscommissie algemene zaken & middelen
behandeld.

2. Groot poppodium in Maastricht
Vrijdag 7 januari heeft D66-raadslid Franca Eurlings
het resultaat van de behoeftepeiling aangeboden
aan de wethouder van Cultuur en de directeur van
de Muziekgieterij. Uit de peiling bleek grote behoefte
te zijn aan een poppodium in Maastricht. De
presentatie en de reactie van de wethouder is hier
te zien.
Maandag 11 januari is er een discussieavond
geweest over de randvoorwaarden en mogelijke
locaties voor een groot poppodium. Op die avond is
met experts (eigenaar platenlabel, gevierd muzikant,
student namens de Jonge Democraten & directeur
Muziekgieterij) en aanwezigen gesproken over de
randvoorwaarden en mogelijke locaties voor een

poppodium. Het is mogelijk om een verslag van de
avond op te vragen via FrancaEurlings@gmail.com.
De Muziekgieterij heeft zelf woensdag 19 januari
(v.a. 19h) een aanvullende discussieavond
georganiseerd in de Muziekgieterij over hoe andere
steden een poppodium hebben gerealiseerd.
Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
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