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In deze editie

Driekwart van de 452 deelnemers aan de D66
Stemtent vonden dat de coffeeshops in Maastricht
open moeten blijven. 344 deelnemers aan de
Stemtent op het Manus van Alles Festival in
Wittevrouwenveld en via internet waren het eens
met de stelling 'De coffeeshops moeten blijven'
tegenover
93
tegenstanders.
Veel deelnemers voorzien een toename van
drugsgerelateerde overlast en criminaliteit wanneer
de coffeeshops in Maastricht worden gesloten. Veel
deelnemers verwachten dat sluiting de handel de
straat op zal drijven en dat hierdoor de overlast zelfs
toeneemt. Ook de economische impact van sluiting
was voor sommige deelnemers reden om voor te
stemmen.
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2. D66 pleit voor intensivering van
samenwerking Euregio
D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft tijdens de
behandeling van de Kaderbrief gevraagd voor meer
aandacht voor samenwerking in de Euregio. Onze
Euregio is één van dichtstbevolkte Euregio's van
Europa. Dat biedt kansen. Maar dan moet er meer
grenzeloos gedacht en gehandeld worden. Bert
Jongen noemde het vreemd dat je via het Werkplein
vacatures uit Friesland kunt vinden, maar dat het
veel moeilijker is om actuele vacatures uit
bijvoorbeeld Visé of Aken te raadplegen. Hij riep
burgemeester Hoes op om bij de behandeling van
de begroting 2012 met voorstellen te komen hoe de
Euregio daadwerkelijk gestalte krijgt.

3. Klantgerichtheid gemeente laat
nog te wensen over
De beantwoording van brieven en e-mails van
burgers laat nog altijd te wensen over. Dat
constateert D66-fractievoorzitter Bert Jongen naar
aanleiding
van
het
onlangs
verschenen
Burgerjaarverslag. Twaalf procent van alle
correspondentie wordt niet, niet op tijd of onvolledig
beantwoord.
Jongen
stelt
dat
er
een
kwaliteitshandvest is, maar dat de gemeenteraad
niet kan controleren of de daarin gestelde normen
gehaald worden.

Als voorbeeld noemde hij de slechte telefonische
bereikbaarheid van de gemeente. In het handvest
staat dat de telefoon binnen zestig seconden
beantwoord
moet
worden.
Bert
Jongen
constateerde dat hij zelf de afgelopen week acht
pogingen om de gemeente te bellen na vijf minuten
wachten ("Een ogenblik geduld alstublieft") had
opgegeven. Burgemeester Hoes heeft toegezegd
aandacht
te
besteden
aan
een
betere
bereikbaarheid van de gemeente.

4. Afscheid van fractie-assistente
Vera Tonnaer
De fractie heeft afscheid genomen van fractieassistente Vera Tonnaer. De afgelopen jaren heeft
ze naar tevredenheid een belangrijke rol gespeeld in
de fractie. Nadat haar derde contracttermijn voorbij
was, stond de fractie voor de keuze om haar een
contract aan te bieden voor onbepaalde tijd of
afscheid te nemen.
Een contract voor onbepaalde tijd is voor een
politieke partij een riskante zaak. Daarom besloot de
fractie om afscheid van Vera te nemen. De fractie is
inmiddels op zoek naar een opvolger. Daarbij wordt
in eerste instantie gekeken naar iemand uit de eigen
gelederen.

5. D66 en de ontwikkelingen Sint
Pietersberg
U zult het in de media hebben gelezen: de Sint
Pietersberg was de afgelopen maanden veelvuldig
in het nieuws. Daarbij ging het dan vooral over het
hondenlosloopgebied en de plannen voor een
landgoed op de oostflank van de berg (plan
Dassen). Wat doet D66?
Voor D66 staat voorop dat de berg toegankelijk
moet blijven voor iedereen. Het moet op de berg
mogelijk blijven om te wandelen, je hond los laten
lopen,
te
picknicken,
etc.
Uiteraard dient de bestaande unieke natuur op en
om de berg te worden gerespecteerd. Daarnaast
dient met zorg te worden omgesprongen met het
aanwezige cultuurhistorische landschap en mag ook
de landbouwfunctie niet worden vergeten; Sint
Pieter was immers lange tijd de moestuin van
Maastricht.
Raadslid Richard Schoffeleers: “Samen met de
PvdA hebben we bij wethouder Van Grootheest
vragen ingediend over de grondruil tussen
Natuurmonumenten en de heer Dassen. Uit de
antwoorden hierop is duidelijk geworden dat
Natuurmonumenten niet geheel volgens de
afspraken heeft gehandeld. Aangezien het om een
zeer beperkt oppervlak gaat, vind ik dat volstaan

kan worden met een pittig gesprek van de
verantwoordelijk
wethouder
met
Natuurmonumenten.
Daarnaast hebben we in de raadsvergadering van
28 juni jongstleden samen met de PvdA,
Stadsbelangen Maastricht, GroenLinks en de
Seniorenpartij een motie ingediend. Deze houdt in
dat als bij de gemeente een plan wordt ingediend
om een ontwikkeling in het buitengebied mogelijk te
maken, de wethouder het plan aan de
raadscommissie Stadsontwikkeling moet voorleggen
om te peilen of voor het betreffende plan voldoende
politiek draagvlak is.
De wethouder neemt de motie over en komt dit
najaar met een voorstel voor een werkwijze over
hoe de raad bij politiek gevoelige dossiers zo vroeg
mogelijk te betrekken.
Daarnaast zal ik de zomer gebruiken om het
ontwerpbestemmingsplan voor de Sint Pietersberg
eens goed door te nemen. Indien nodig, zal ik niet
schromen om te komen met amendementen om het
bestemmingsplan op onderdelen aan te passen.
Ook dient kritisch te worden gekeken naar de
nieuwe Structuurvisie (ontwerp gepland dit najaar).
Ook daarin moet duidelijk tot uitdrukking komen wat
wel en niet gewenst is voor de Sint Pietersberg.”
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