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Bijna driekwart van de 206 deelnemers aan de
D66 Stemtent is van mening dat bij de afgelopen
Vasteloavend Maastricht heeft laten zien dat glas
kan. 150 Deelnemers aan de Stemtent op Plein
1992 en via internet waren het eens met de stelling
‘Maastricht laat zien dat glas kan’ tegenover 56
tegenstanders.
Veel deelnemers kwamen zelf ook met suggesties.
Zo stelde één voor om volgend jaar mobiele
glasbakken voor flessen in te zetten. Anderen
zagen heil in een tweede proefjaar in 2012 om te
kijken of men ook na de recente commotie nog
goed met het glas om zal gaan.

2. Vragen over forse boete tijdens
carnaval
D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft vragen
gesteld over de forse boete die aan een café is
opgelegd tijdens het carnaval. D66 erkent dat er
tijdens Vastelaovend een spanningsveld is tussen
milde anarchie, die dit feest eigen is, en de taak
van het College om de veiligheid in de stad te
waarborgen. Onze fractie is echter verrast dat er
op vrijdagavond blijkbaar een forse boete is
uitgedeeld aan een café vanwege een te groot
aantal personen in dat café.
Gemeente,
carnavalsverenigingen
en
de
Maastrichter horeca hebben vorig jaar gezamenlijk
code 11 opgesteld om de vastelaovendsviering in
Maastricht goed te laten verlopen. Hierin zijn
verschillende speerpunten opgenomen zoals
zelfregulering
van
(en
optreden
tegen)
geluidsoverlast en wildplassen. Daarbij heeft de
Maastrichter horeca zich van haar beste kant laten
zien met 'Veer goon deveur' om het gebruik van
glas in goede banen te lijden.
D66
ziet
in
samenwerking
met
vastelaovendsvierend Maastricht en de horeca de
beste manier om het spanningsveld tussen de
milde anarchie en de taak van het college te

verminderen, niet in het aangaan van de strijd.

3. Prima uitslag D66 bij Provinciale
Staten
D66 heeft het aantal zetels verdubbeld bij de
verkiezing van Provinciale Staten in Limburg, van
één naar twee. Naast lijsttrekker Hans van
Wageningen werd Marieke Zijp met voorkeur
gekozen. Ten opzichte van vier jaar geleden steeg
het percentage van 2,3 naar 5,2 procent.
In Maastricht behaalde D66 9.9 procent van de
stemmen. Dat is nagenoeg gelijk aan de uitslag
van de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar.
Daarmee scoort Maastricht weer hoger dan het
landelijk gemiddelde voor D66 (8.3 procent).
Opvallend was dat Marlène Hameleers met maar
liefst 173 stemmen hoog scoorde.
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