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Het is inmiddels een jaar geleden dat D66 raadslid Franca Eurlings het
raadsvoorstel heeft ingediend om te komen tot een grotere popcultuur met
behorend poppodium te Maastricht. Ondertussen heeft de wethouder
eerste verkenningen uitgevoerd naar mogelijke locaties voor een
poppodium. Op dinsdag 6 november wordt de volgende stap naar een
groot poppodium te Maastricht. Dan beslist de commissie ESZ & Cultuur
welke twee locaties in detail uitwerkt worden om in januari een uiteindelijk
locatie te kiezen voor het poppodium.

2. Betalen in bewaakte fietsenstallingen
Vorig jaar heeft D66 ingestemd met het experiment om fietsers te laten
betalen voor de bewaakte stallingen. Het doel was om € 300.000,- extra
inkomsten te generen voor de gemeente. Er komen forse bezuinigingen op
ons af en daar mag iedereen aan mee betalen. Het jaar 2012 levert
waarschijnlijk een netto opbrengst op van slechts ongeveer € 80.000,-.
D66 pleitte daarom in de raadsvergadering van oktober, dat in 2013 een
netto opbrengst van € 150.000,- wordt gehaald. Zo niet, dan heeft het
experiment geen nut en moeten we terug naar de oude situatie waarbij de
bewaakte fietsenstallingen weer gratis worden. Ook al heeft een motie met
deze strekking het niet gehaald in de raadsvergadering, voor D66 is dit
een belangrijk punt uit haar verkiezingsprogramma.
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3. D66 blij met plan fietsverbinding
Borgharen
D66 Maastricht is verheugd dat het college een fietsverbinding over de
stuw bij Borgharen in studie neemt. In het voorjaar van 2006 nam de
gemeenteraad op initiatief van D66 een voorstel aan over de BBBB-route.
Een prettige fietsverbinding tussen Belvédère en Bosscherveld aan de
westkant van de Maas en Borgharen en de Beatrixhaven aan de oostkant
van de Maas. De passage over de Maas bij de stuw van Borgharen is de
centrale schakel in deze BBBB-route.
De wens om de woon, recreatie-, - en werkgebieden aan beide zijden van
de Maas met een prettige fietsroute te verbinden is actueler dan ooit.
Immers, het nieuwe tracé van de Noorderbrug is niet geschikt voor een
prettige oversteek van de Maas voor fietsers. Inwoners van heel
Maastricht zijn in de toekomst aangewezen op zwem- en andere
sportvoorzieningen bij de Geusselt. Het is dan goed als inwoners van
Maastricht-West deze voorzieningen via een prettige fietsroute kunnen
bereiken. Verder kan de BBBB-route van belang zijn voor inwoners van
Borgharen en Itteren die met de fiets naar de binnenstad van Maastricht
willen.
D66 Maastricht vindt dat er nu doorgepakt moet worden om deze
verbinding te realiseren. Samenwerking tussen de gemeente en de
bewoners van de betrokken wijken, Rijkswaterstaat en het Consortium
Grensmaas is daarbij van groot belang.
Het cahier uit 2006 kan worden gedownload via de link:
http://d66maastricht.nl/page/downloads/Cahier_BBBBroute.pdf

4. Spreidingsbeleid coffeeshops beter
dan wietpas
D66-fractievoorzitter Bert Jongen vindt het spreidingsbeleid van
coffeeshops veel beter tegen de drugsoverlast dan vasthouden aan het
weren van buitenlanders in de coffeeshops. Tijdens de
begrotingsvergadering wees Bert Jongen er al op dat het twee
sporenbeleid van wietpas en het spreidingsbeleid niet reëel is. "Je kunt
niet van coffeeshophouders verwachten dat ze voor eigen risico en
rekening verhuizen naar de randen van de stad als de beoogde klanten
daar geen softdrugs mogen kopen."

De wietpas wordt afgeschaft maar burgemeester Hoes wil vasthouden aan
het weren van buitenlanders. D66 is het daar niet mee eens. "De overlast,
met namen in de buurten, blijft bestaan. Er is een vermenging van handel
in soft- en harddrugs en steeds meer jongeren beneden de 18 kopen of
verkopen drugs. Dat is niet goed gezondheid, houdt de illegaliteit in stand,
is discriminerend ten opzichte van buitenlandse bezoekers en lost het
probleem niet op. Integendeel."
D66 wil dat de gemeenteraad zich uitspreekt over het coffeeshopbeleid.
"De raad was jarenlang unaniem voorstander van het spreidingsbeleid. Het
is doodzonde als we dat overboord gooien omwille van symboolpolitiek."

5. Uitslag Stemtent D66: Maastricht is
veilige stad
Meer dan 85 procent van de 378 deelnemers aan de D66 Stemtent vindt
Maastricht een veilige stad. Dat bleek afgelopen zaterdag tijdens De
Stemtent op Plein 1992. Opmerkelijk is dat op Plein 1992 een arrestatie
plaatsvond van een man die door twee motoragenten met zwaailicht werd
achtervolgd en staande gehouden. Deze gebeurtenis was niet in scène
gezet.
De deelnemers aan De Stemtent voelen zich in het algemeen veilig in
Maastricht. Je kunt nog altijd 's nachts veilig met de fiets over straat. Wel
werd opgemerkt dat er veel fietsen worden gestolen en dat de overlast van
drugsdealers na de invoering van de wietpas behoorlijk is toegenomen.

6. D66 ook op Facebook te volgen
Bent u actief op Facebook? Sinds enige tijd kunt u de nieuwsberichten van
D66 desgewenst ook volgen via dit medium. Wilt u snel op de hoogte
worden gehouden van nieuws over D66 in Maastricht? Ga dan naar de
pagina http://www.facebook.com/D66Maastricht, "like" deze pagina en u
zult voortaan onze nieuwsberichten te zien krijgen op uw eigen startpagina
van Facebook.

7. Algemene Ledenvergadering
op 10 november
Het bestuur van D66 Maastricht-Heuvelland nodigt de leden van D66 van
harte uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 10 november
a.s. 's ochtends om 10.00 uur, in café Forum, Sint Pieterstraat 4 te
Maastricht (www.cafeforum.eu). Onder zaken die op het programma staan
is het verzoek aan de leden om in te stemmen met toetreden tot bestuur
van een nieuwe penningmeester. Cees de Boer heeft zich reeds
verkiesbaar gesteld hiervoor. Verder het verzoek tot instemmen met de
voordracht van het nieuwe steunfractielid in de fractie Maastricht Mart
Mulkens.
Daarnaast wordt de stand van zaken besproken binnen onze afdelingen
Eijsden-Margraten, Maastricht, Meerssen en Valkenburg. Ook komt de
routeplanning naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 ter sprake.
Verder wil het bestuur een oproep doen aan de leden, om zich
beschikbaar te stellen voor zowel de functie van secretaris als
penningmeester. Meer informatie hierover kunt u verkrijgen bij de voorzitter
Guy Oudhuis. Voorwaarden voor kandidaatstelling: half jaar lidmaatschap
per 10 november en contributie voldaan.

8. Agenda Raadsvergadering
20 november
Op dinsdag 20 november is er weer een Raadsvergadering. De
vergadering start om 17.00 uur. Voor de inhoud van de vergadering en de
vergaderstukken, kunt u hier verdergaan naar 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

