1. Algemene kaders sociale visie
Na de Structuurvisie en de Economische visie wordt door de gemeente nu
gewerkt aan de Sociale visie. Inhoudende: wat wil Maastricht voor een
stad zijn in 2030? Op 18 juni 2013 stelde de raad de algemene kaders
vast. Op basis hiervan gaan Burgemeester en Wethouders met de Raad
en de stad dit beleid uitwerken. Raadslid Richard Schoffeleers: “Vraag niet
wat Maastricht voor jou kan doen, maar wat jij voor Maastricht kunt doen.
Waarbij geldt ieder naar vermogen en niemand buiten de boot. Waarbij
geldt ruimte bieden om eigen talenten te ontplooien. Zie hier ultra kort
onze visie op een sociaal Maastricht.”
Schoffeleers gaf tevens aan wat voor D66 Maastricht een leidend principe
is: “In de uitwerking dient de mens centraal te staan. Talentontwikkeling, de
mogelijkheid om het leven zo zelfstandig mogelijk en met anderen vorm te
geven. Voor D66 Maastricht zijn er geen heilige huisjes. Organisaties die
deze omschakeling niet kunnen maken, dienen te verdwijnen.”

Nieuwsbrief namens de fractie van D66
Maastricht

Schoffeleers wees ook op de valkuilen voor de Raad zelf: “Voor ons als
raadsleden geldt straks een balanceeract. Wij zullen bij de uitwerking een
open oog en oor moeten hebben voor de consequenties zonder dat we
vervallen in de individuele zaken. Hoe verstandig en goed een bepaalde
keuze ook kan uitpakken voor velen, sommige zullen er door benadeeld
worden.”
Hier kunt u de hele bijdrage lezen.
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2. Herijking Grondexploitatie Belvédère
De raad stelde 18 juni 2013 de herziene grondexploitatie voor het gebied
Belvédère (Bosscherveld, Nutsterrein, Sphinxkwartier, Frontenpark) vast.
De tijd dat gebiedsontwikkeling geld opleverde voor andere zaken is echter
voorbij. Raadslid Richard Schoffeleers: “Hoe de Amerikaanse bankencrisis
de uitvoering van de Maastrichtse Wmo en ons sportbeleid raakt. De
opbrengsten uit de grondexploitatie hebben wij altijd gebruikt om ons
sociaal programma te betalen. (…) Helaas het lot besliste anders; in 2008
zette de bankencrisis in Amerika een ontwikkeling in gang die in Nederland
een einde maakte aan het grondbedrijf als gemeentelijk pinapparaat.”
Zorgen zijn er over de winstwaarschuwing door het college over het
mogelijke tekort op het project. Stoppen is echter geen optie. Schoffeleers:
“De verlegging van de Noorderbrug is noodzakelijk om in te spelen op de
groei van het verkeer. Daarnaast verbetert hierdoor de toegankelijkheid
van de wijken in Maastricht-West enorm. De herontwikkeling van het
Sphinxkwartier is noodzakelijk. Het gebied braak laten liggen heeft
negatieve gevolgen voor de leefbaarheid van een groot deel van de
binnenstad.”
Hier kunt u de hele bijdrage nalezen.

3. Motie Student en Stad
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D66 Maastricht diende samen met een groot aantal andere partijen de
motie 'Student en Stad' in. Deze motie kunt u hier vinden. Voor D66
Maastricht is van het groot belang dat de gemeente tempo maakt met het
opstellen en uitvoeren van een studentenbeleid. Schoffeleers: “Eerder dit
jaar hebben we de conferentie ‘Student en Stad’ gehad. Deze bijeenkomst
heeft duidelijk gemaakt dat een studentenbeleid op korte termijn tot stand
moet komen. Dat beleid zal alle onderwerpen moeten bevatten:
beschikbaarheid van informatie in het Engels, betaalbare woningen,
sportvoorzieningen, draagvlak onder de bevolking, etc. Wij vragen niet dat
de gemeente al die zaken gaat regelen. Er moet worden samengewerkt
met de Universiteit, de Hogescholen, de Woningcorporaties, particulieren
pandeigenaren, etc. Wel vragen wij van Burgemeester en Wethouders dat
zij het voortouw nemen. Zodat de groei van het aantal studenten in goede
banen wordt geleid. Voor Maastricht is dit van levensbelang.”

4. D66 optimistisch over toekomst
D66-fractievoorzitter Bert Jongen is optimistisch over de toekomst van
Maastricht. Dat zei hij tijdens de behandeling van de kaderbrief. In zijn
bijdrage noemde hij vijf concrete mogelijkheden om te bezuinigen om te
voorkomen dat de lasten voor burgers verhoord moeten worden.
Hier kunt u de hele bijdrage lezen.

5. D66 werkbezoek over
drugsoverlast
Een delegatie van D66 heeft vorige week een werkbezoek gebracht aan
Maastricht om zich te informeren over de drugsoverlast. De delegatie
bestond onder meer uit Tweede Kamerlid Magda Berndsen, de
medewerkster orde en veiligheid van de D66-Tweede Kamerfractie, D66fractievoorzitter Frans Aerts uit Venlo en D66-fractieleden uit Maastricht.
De delegatie sprak met VOCM-voorzitter Marc Josemans, burgemeester
Onno Hoes en een vertegenwoordiger van de politie. D66 blijft voorstander
van het reguleren van de wietkweek en het toelaten van buitenlanders in
coffeeshops. Op 3 juli is er op initiatief van D66 een debat in de Tweede
Kamer over het drugsbeleid.

6. Onderzoek verkeersstromen en
parkeervoorzieningen
In de raadsvergadering van dinsdag 18 juni heeft D66 te samen met nog 6
partijen een motie ingediend voor een uitgebreid onderzoek naar de
verkeersstromen en daarmee samenhangende noodzakelijke
parkeervoorzieningen in Maastricht. Aanleiding was de discussie over een
parkeergarage op het terrein van de Tapijnkazerne en de eerder
gemaakte afspraak in de structuurvsie om een onderzoek te starten naar
deze Tapijngarage. De stad heeft al een aantal Park&Walk-voorzieningen
en er komt sowieso een Park&Ride in Maastricht-Noord, maar is dit
voldoende?
Guido Mertens: “Wij willen zeker weten of een extra garage nodig is in
Maastricht en als dat zo is willen we eerst zien of dat noodzakelijk is op het
terrein van de Tapijnkazerne.”
De motie is met een grote meerderheid aangenomen. In oktober wordt het
vervolgproces duidelijk.

7. Stemtent: “Wie een uitkering krijgt,
moet een tegenprestatie leveren”
Op zondag 23 juni gaat onze Stemtent "op tournee". De Stemtent zal te
vinden zijn op het Manus van Alles-festival in Wittevrouwenveld met de
stelling: “Wie een uitkering krijgt, moet een tegenprestatie leveren”.
Is het krijgen van een uitkering een vanzelfsprekendheid, waar eenieder
die het nodig heeft een beroep op kan en mag doen? Of mag de overheid
van de ontvanger van een uitkering een tegenprestatie verlangen? En
waar zou deze uit mogen bestaan? Vrijwilligerswerk, mantelzorg en/of
werken in de plantsoenendienst? D66 hoort graag hoe u hierover denkt.
Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 11.00 en
17.00 uur bij de Stemtent in Wittevrouwenveld. Mocht u niet langs kunnen
komen maar toch uw stem uit willen brengen, dan kunt u dat ook doen via
de stemmodule op onze website.

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

