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Aan de Maastrichterweg ligt een woonwagenlocatie. Wethouder
Armand Cremers (D66) had begin jaren negentig met de
omwonenden afgesproken dat dit een tijdelijke situatie zou zijn.
Vanwege een nog lopende BIBOB-procedure was echter een
kans aanwezig dat de locatie toch permanent zou worden .
Wethouder Costongs (PvdA) heeft in zijn brief van 14 augustus
2013 laten weten de laatste BIBOB-procedure inzake De
Karosseer te staken. Daarmee komt de noodzaak tot
instandhouding van de woonwagenlocatie Maastrichterweg te
vervallen.
Raadslid Richard Schoffeleers heeft daarop gevraagd per
wanneer de locatie wordt opgeheven. In de raadscommissie van
1 oktober liet de Wethouder weten dat de locatie per 2014 wordt
opgeheven. De gemeente is inmiddels begonnen met de
gedeeltelijke schoonmaak en ontmanteling van het terrein. De
verharding is ook al gedeeltelijk weggehaald. Hiermee wordt de
afspraak van begin jaren negentig nagekomen.

2. Directeur Servatius dient uitleg te
geven over woningen Mergelweg
Woningen aan de Mergelweg, eigendom van woningcorporatie
Servatius, verkeren in een buitengewoon slechte
onderhoudstoestand. Bewoners voelen zich al meer dan acht
jaar aan het lijntje gehouden. Zij vroegen in september 2013 de
commissie Stadsontwikkeling (SO) om in actie te komen.
Machtsmiddelen hebben wij niet, maar de morele druk zoveel
mogelijk opvoeren is het minste wat de commissie kan doen.
Raadslid Richard Schoffeleers en GroenLinks-commissielid Lucy
Willems hebben op 1 oktober 2013 in de raadscommissie SO het
voortouw genomen om de directeur van Servatius uit te nodigen
voor een gesprek over de Mergelweg. Een ruime meerderheid
van de commissie ondersteunde dit in initiatief. De directeur is
uitgenodigd.
Op 6 oktober viel er bij de bewoners van de Mergelweg een brief
op de mat van Servatius. In deze brief zegt Servatius toe de
woningen te gaan renoveren. Wij feliciteren de bewoners
hiermee. Hopelijk gaat de renovatie nu definitief door. Daarom
houden wij de vinger aan de pols.

19 / 11 / 2013
Raadsvergadering
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3. Raadsmeerderheid stelt vragen over
handhaving Franquinetstraat
Op 1 oktober heeft een brede vertegenwoordiging van de raad
een rondgang gemaakt met bewoners van de Franquinetstraat
en leden van het buurtplatform Brusselsepoort. Tijdens de
rondgang kwam naar voren dat de bewoners het gevoel hebben
van het kastje naar de muur (en weer terug) te worden gestuurd.
Woningen worden gesplitst of per kamer verhuurd zonder dat
daarvoor vergunning is aangevraagd of gekregen. Vanuit de
gemeente komt een dubbel signaal: het team Beleid geeft aan
dat op basis van het bestemmingsplan vergunning kunnen
worden geweigerd en handhaving mogelijk is. Het team Toezicht
en Handhaving daarentegen geeft aan dat men de juridische
middelen ontbeert om tot handhaving over te gaan. De
ondertekenende partijen lijkt het wenselijk dat de gemeente één
ondubbelzinnig signaal afgeeft en daarnaar handelt.
Naar aanleiding van deze gang van zaken zijn de volgende
vragen ingediend door CDA, PvdA, Seniorenpartij Maastricht,
GroenLinks, D66, Partij veilig Maastricht en SP:
1. Welke acties heeft het team Toezicht en Handhaving
ondernomen in de Franquinetstraat ten aanzien van het illegaal
splitsen, illegaal bouwen en illegale kamerverhuur van woningen
in de afgelopen vijf jaar?
2. Indien ten aanzien van een bepaald adres niet handhavend is
opgetreden: waarom is niet handhavend opgetreden?
3. Indien ten aanzien van een bepaald adres wel handhavend is
opgetreden: wat is de stand van zaken?

4. ‘Ontmoet & Doet’-Jeugdzorgdebat
Op dinsdag 29 oktober a.s. van 19:30 - 21:30 uur in Het
Landhuis, Maasmolendijk 24 in Maastricht het jeugdzorgdebat
'ontmoet & doet' plaats.
U kunt luisteren naar de inspirerende verhalen van
ervaringsdeskundige jongeren en horen hoe zij de
jeugdhulpverlening (hebben) ervaren! Dit gevolgd door een
discussie over de praktijk (Jeugdzorg, maar ook
hangjongeren)...wat is/biedt de toekomst? Deelname is gratis.
Aanmelden via: aanmelden-jeugdzorgdebat@ontmoet-en-doet.nl
Dit debat is een persoonlijk initiatief van André W. Hintzen en
wordt mede ondersteund door de JongerenRaad Maastricht,
Stichting Jeugd Zorgvragers Limburg en D66 Maastricht.
Klik hier voor de volledige uitnodiging.

5. D66: inwoners klantgerichter
behandelen
Het College komt in december met een plan om de
klantgerichtheid van ambtenaren te verbeteren. D66 heeft daar
bij de begrotingsbehandeling via een motie om gevraagd. D66fractievoorzitter Bert Jongen constateerde dat de telefonische
bereikbaarheid de afgelopen tijd weliswaar is verbeterd, maar de
afhandeling van e-mails en brieven laat soms nog te wensen
over. De gemeente haalt haar eigen servicenormen niet. Bert
Jongen: "Inwoners moet je behandelen als klant en niet als
onderdaan. Buurtplatforms, ondernemers en individuele inwoners
wachten soms te lang op antwoord. Als ze al antwoord op hun
vragen krijgen."

>>>

6. Referendum over drugsoverlast
krijgt weinig steun
D66 heeft tijdens de vergadering over de begroting een motie
ingediend om een referendum te houden over de toegenomen
drugsoverlast. De motie werd verworpen en werd enkel gesteund
door Stadsbelangen Mestreech. D66-fractievoorzitter Bert
Jongen: "Er is sprake van een patstelling. De bevoegdheid om
lokaal beleid te ontwikkelen ligt bij de gemeenteraad. De
meerderheid van de raad wil dat het ingezetenencriterium niet
gehandhaafd wordt. Met andere woorden: dat buitenlanders
voortaan weer toegelaten worden in coffeeshops. In het kader
van veiligheid en orde heeft de burgemeester een eigen
bevoegdheid. En die voelt er niks voor. Het afgelopen jaar heeft
duidelijk gemaakt dat het ingezetenencriterium averechts werkt:
meer drugsoverlast in buurten, meer illegale straathandel,
vermenging van verkoop van soft- en harddrugs en geen toezicht
op leeftijd. Zelfs over cijfers over de toegenomen drugsoverlast
wordt verschillend gedacht. Daarom zijn wij voorstander van een
referendum. Ik kan mij niet voorstellen dat de burgemeester of de
minister van Justitie voorbij kan gaan aan een uitspraak van de
Maastrichtse bevolking. Jammer dat er te weinig steun is voor het
referendum."

7. Stemtent: “Wycker Brugstraat
autovrij”
Op zaterdag 2 november staat de Stemtent van D66 op Plein
1992 met de stelling “Wycker Brugstraat autovrij”. Al vele jaren
heeft de gemeente plannen om de parkeerplaatsen in de Wycker
Brugstraat te schrappen en de straat autoluw te maken. Maar
gaat dit wel ver genoeg? Kan de straat niet beter volledig autovrij
worden gemaakt, zodat voetgangers en fietsers de volledige
ruimte krijgen?
Wordt het volgens u nu echt tijd om werk te maken van minder
autoverkeer in de binnenstad? En hoort een autovrije Wycker
Brugstraat daar bij? Of denkt u dat een autovrije Wycker
Brugstraat funest zou zijn voor de winkels ter plaatse? Horen de
auto's in Wyck er gewoon bij en is dat het essentiële verschil met
het kernwinkelgebied aan de andere kant van de Servaasbrug?
D66 hoort graag hoe u hierover denkt.
Het is mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan
tussen 12.00 en 16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht
u niet langs kunnen komen maar toch uw stem uit willen brengen,
dan kunt u terecht op www.d66maastricht.nl/stemtent."

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

