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De wietpas (clubpas) wordt niet per 1 januari a.s. in Maastricht
ingevoerd. Dat liet burgemeester Hoes weten naar aanleiding van
vragen van D66-fractievoorzitter Bert Jongen. De invoering wordt
zeker enkele maanden uitgesteld, omdat er nog veel onduidelijkheden
zijn. D66 heeft in de Tweede Kamer gevraagd om de invoering een
jaar uit te stellen.
D66 Maastricht is tegen de invoering. Fractievoorzitter Bert Jongen:
"De overlast in de buurten neemt momenteel al toe nu buitenlanders
(behalve Belgen en Duitsers) uit de coffeeshops worden geweerd. Er
komt geen politieagent bij. Zonder extra politie zal de overlast alleen
maar toenemen vrees ik."

2. Gemeenteraad Maastricht
vergadert in Hasselt samen met
de MAHHL-raden
Vrijdag hebben de gezamenlijke gemeenteraden van Maastricht, Aken,
Heerlen Hasselt en Luik (MAHHL) in Hasselt vergaderd. Na een
welkomstwoord door burgemeester Claes van Hasselt heeft
burgemeester Hoes de gemeenschappelijke raden toegesproken. Hij
benadrukte dat samenwerking in de Euregio, vandaag misschien nog
meer dan in het verleden, de grote uitdaging is om meer uit de vijf
steden te halen dan louter de optelsom van de vijf. We kunnen elkaars
initiatieven versterken door meer samenhang aan te brengen, aldus
Hoes. Vanuit de vijf steden werden projecten gepresenteerd die allen
een regionaal belang dienen. Aken lichtte het uitbreidingsplan toe van
de campus van de technische universiteit. Heerlen liet zien hoe het
IBA-plan Parkstad transformeert op een wijze waarin de Parkachtige
elementen geaccentueerd worden en het gebied tot een uitermate
modern en aantrekkelijk woon- en werkgebied voor de regio wordt. In
2017 wil Luik de stad zijn, waar de Wereld Expo plaatsvindt. De stad is
al ver op weg met de uitwerking van hun kandidatuur. Het Hasseltse
Talent project zorgde ervoor dat afgelopen week toonaangevende
talenten in de cultuurwereld (Regisseur Oliver Stone en Jimmy Wales,
de oprichter van Wikipedia) in Hasselt debatteerden over het belang
van het stimuleren van creativiteit. Maastricht geeft zijn naam aan het
Euregionale streven naar de titel Culturele Hoofdstad 2018. Daarin
werken vanaf het eerste initiatief alle andere steden samen. Alle
genoemde initiatieven versterken de positie van de Euregio om
kansrijk naar de titel Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 te dingen.
De gemeenschappelijke raadsvergadering werd druk bezocht en de
raden beklemtonen daarmee dat Euregionale samenwerking meer en
meer transformeert van wens tot samenwerking naar een werkelijkheid
van onderlinge verwevenheid en versterking van concrete
grootschalige projecten die het lokale overstijgen en een duidelijk
Euregionaal belang dienen.

3. Bestemmingsplan Sint
Pietersberg
In de raadsvergadering komende dinsdag beslist de raad over het
bestemmingsplan inzake de Sint Pietersberg. Raadslid Richard
Schoffeleers: “Wij vinden dat het bestemmingsplan moet worden
aangepast. Zo ontbreekt de bepaling dat de mergelwinning in 2018
moet stoppen. Ook ontbreekt voor de groeve de bestemming ‘Natuur’.
Om dit te bereiken dienen wij twee wijzigingsvoorstellen in."
Het bestemmingsplan omvat niet het ENCI-bedrijventerrein aan de
rand van de groeve. Voor dit gebied wordt een apart bestemmingsplan
gemaakt. Schoffeleers: “Het is de bedoeling dat op dit bedrijventerrein
alleen bedrijven komen op het gebied van toekomstig bouwen. Dan
moet je denken aan duurzaam en experimenteel bouwen. Het huidige
bestemmingsplan laat echter ook andere soorten bedrijven toe. Om dit
te voorkomen, willen wij dat de raad zo snel mogelijk een zogeheten
´voorbereidingsbesluit neemt´. Daarmee kun je het gebied op slot
zetten. Hiertoe dienen wij een motie in.”

4. Politiek café RO & D66
Op woensdag 23 november organiseert D66 een politiek café met als
thema: RO & D66. RO? Ruimtelijke ordening! Nederland is een van de
dichtstbevolkte gebieden in de wereld. Wonen, werken, infrastructuur
en natuur moeten daarin allemaal een plek vinden. Integrale
gebiedsontwikkeling, waarin de verschillende belangen evenwichtig
aan bod komen, is daarom noodzakelijk.
De Rijksoverheid kiest voor ontwikkeling van stedelijke gebieden die
belangrijk zijn voor de economische groei. Meer dan voorheen
beslissen provincies en gemeenten daarbij zelf over de inrichting van
hun regio. Wat is de gemeentelijke "speelruimte"? Wat kan/mag de
burger? Met medewerking van D66-raadslid Richard Schoffeleers.
Het politiek café is van 20.00 - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Aanmelden via voorzitter@d66maastricht.nl.

5. Politiek café Pensioenen & D66
Op 14 december organiseert D66 een politiek café met als thema
Pensioenen & D66. Wat stelt ons huidig Pensioenstelsel voor? Hoe
akkoord is het Pensioenakkoord? Wat is het antwoord van D66? Met
medewerking van onder meer drs. Tobias Bastian, pensioendeskundige en Sandra Helledoorn, secretaris pensioenfonds.
Het politiek café is van 20.00 - 22.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur.
Aanmelden via voorzitter@d66maastricht.nl.

6. Raadsvergadering 22 november
De gemeenteraad vergadert eenmaal per maand op een dinsdag,
normaliter van 17.00 - 23.00 uur. U kunt de vergadering, die
plaatsvindt in de Raadzaal in Mosae Forum, bijwonen op de publieke
tribune. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 22
november a.s. De onderwerpen die ditmaal aan bod komen, kunt u
terugvinden op de website van de gemeente Maastricht.

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

