1. D66 voorstander experiment legale
wietteelt
D66 wil graag een wetenschappelijk experiment mogelijk maken met
legale wietteelt. Een motie met die strekking werd afgelopen dinsdag door
de
gemeenteraad
met
19-17
stemmen
aangenomen.
Nieuwsbrief namens de fractie van D66
Maastricht

Minister Opstelten is geen voorstander van het legaliseren van ‘de
achterdeur’, maar heeft gemeenten gevraagd om voor 1 april aanstaande
kenbaar te maken of ze interesse hebben om een legale wietkweek in hun
gemeente mogelijk te maken. In 2005 heeft voormalig Tweede Kamerlid
Boris van der Ham samen met PvdA-kamerlid Albayrak (PvdA), toenmalig
VVD-kamerlid Frans Weekers en voormalig burgemeester Gerd Leers in
een “Manifest van Maastricht” al gepleit voor een dergelijk experiment.
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2. D66: buitenlanders op termijn
welkom bij coffeeshops
In deze editie

De buurtbudgetten behouden

D66 Maastricht vindt dat niet-ingezetenen van Maastricht in de toekomst
weer klant moeten kunnen worden van de coffeeshops. Een motie die
samen met de PvdA, GroenLinks, Stadsbelangen Mestreech, Partij Veilig
Maastricht en de SP werd ingediend, haalden met 19-17 een krappe
meerderheid in de Raad. De partijen vinden dat de buitenlanders welkom
moeten zijn als een deel van de coffeeshops naar de randen van de stad
worden verplaatst. Op die manier hopen de partijen dat de illegale
straathandel en de grote overlast na de invoering van de wietpas, wordt
teruggedrongen. Verder maakt D66 zich zorgen over de volksgezondheid
omdat er bij de straathandel niet naar leeftijd van jonge gebruikers wordt
gevraagd.

Actualisering participatie en inspraak bij
ruimtelijke plannen

Het is nog onduidelijk wat burgemeester Hoes met de motie doet, want hij
heeft een eigen bevoegdheid op dit gebied.
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3. Uitbreiding bezoekersparkeerpas
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De meerderheid van de raad heeft zich onlangs uitgesproken voor
uitbreiding van de winkeltijden (lees koopzondagen). Hierdoor komt er een
enorme parkeerdruk op de wijken rondom het centrum te liggen. Immers
bezoekers van de stad zouden dan gratis kunnen parkeren in deze
woonstraten. Daarom is er nu ook betaald parkeren ingevoerd op alle
zondagen. Om de bezoekers van de bewoners toch tegemoet te komen
heeft D66 een motie ingediend om de bezoekersparkeerpas uit te breiden
van 25 naar 50 uur per kwartaal. 10 van de 11 partijen stemden met deze
motie in. Dit ondanks een verwoede poging van de wethouder om het
voorstel een maand uit te stellen.

4. De buurtbudgetten behouden
Na de onverwachte 17-17 stemming over de buurtbudgetten stond dinsdag
opnieuw het onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. Op D66
na wilde geen enkele partij nog een nieuw debat. Elke partij heeft
vervolgens een korte stemverklaring afgelegd. D66 heeft aangegeven dat
het geleverde commentaar van de Rekenkamer op de nog niet
afgewikkelde G-40 niet de reden mag zijn voor strengere controles. De
Rekenkamer was met conclusie nummer 8 klip en klaar: de bestedingen
van de buurtplatforms waren in het kader van ‘Geld voor de Buurten’
rechtmatig en doelmatig besteed. De gemeente kan met de huidige
verordening corrigerend optreden als een buurtplatform de fout in gaat en
mede daarom hoeven er van D66 geen strengere regels te komen.
Raadslid Guido Mertens heeft nog wel om een hoofdelijke stemming
gevraagd. Dit betekent dat elk raadslid hardop moet zeggen of hij voor of
tegen het voorstel is. De meerderheid heeft uiteindelijk gestemd voor
strengere regels.

5. Actualisering participatie en inspraak
bij ruimtelijke plannen
In de raadsvergadering van maart stond ook de actualisatie van het
gemeentelijk participatiebeleid (hier te vinden) geagendeerd. Wethouder
Van Grootheest heeft het beleid in samenspraak met de raadscommissie
Stadsontwikkeling (SO) geactualiseerd. Raadslid Richard Schoffeleers
gebruikte de gelegenheid om zijn collega-raadsleden voor te houden:
“Voor ons staat het algemeen belang voorop, waarbij wij rekening houden
met de deelbelangen. Ook als het om moeilijke keuzes gaat. Participatie
en inspraak is voor ons niet ‘u vraagt, wij draaien’.
Om te bevorderen dat het nieuwe beleid geen papieren tijger blijft, diende
D66 een motie mee in. Deze motie roept het college op, om een en ander
goed in de organisatie te verankeren. De motie kunt u hier vinden.
Daarnaast maakt Schoffeleers van de gelegenheid gebruik om te wijzen
op de noodzaak om opnieuw de discussie aan te gaan over het in
Maastricht zelf zorgen voor opwekking van duurzame energie, in het
bijzonder over de windmolens in Lanakerveld. De hele bijdrage kunt u hier
lezen.

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

