
   

 

   

1. Sigaar uit eigen doos bij aanpak criminaliteit 

Maastricht krijgt geen extra politiecapaciteit om de criminaliteit aan te pakken. 
Dat liet minister Opstelten (VVD) weten naar aanleiding van Tweede 
Kamervragen van D66. 
 
In een gesprek met gemeenteraadsleden in Maastricht stelde de minister dat er 
125 politiemensen zich in Zuid-Nederland specifiek gaan bezighouden met 
ondermijnende en georganiseerde criminaliteit. Maar Maastricht krijgt geen 
enkele extra politieagent; deze 125 agenten komen  uit de bestaande capaciteit. 
 
D66-fractievoorzitter Bert Jongen: “Uit de cijfers van de politie zelf blijkt dat 
Maastricht helaas hoog scoort als het gaat om inbraken, zakkenrollerij en 
dergelijke. Uit onderzoek van Flycatcher blijkt dat de drugsoverlast het 
afgelopen jaar niet of nauwelijks is afgenomen. Het blijft dweilen met de kraan 
open.“ 
 

2. APV aan herziening toe 
 
Van stoepzitverbod tot het opruimen van hondendrollen. Dit en nog veel meer is 
geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente 
Maastricht. Handhaving van regels uit de APV heeft al een aantal keer voor 
ophef gezorgd. 
 
D66 Maastricht vind dat de APV toe is aan een herziening. Graag horen we uw 
mening hierover. Wat kan worden afgeschaft? Wat moeten we handhaven, maar 
kan eenvoudiger?  Reageren kan tot en met vrijdag 13 februari a.s. 
De geldende versie van de APV is hier terug te vinden. 
 
U kunt uw reactie mailen aan richard.schoffeleers@gemeenteraadmaastricht.nl 
onder vermelding ‘Herziening APV’. Vergeet niet om te vermelden om welk 
artikel het gaat, waarom het kan vervallen of eenvoudiger kan en ook een 
tekstvoorstel is van harte welkom. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u met 
Richard Schoffeleers via het bovengenoemde mailadres contact opnemen. 
 

3. Stemtent: ‘Carnaval – Bier uit glas of 
plastic? Horeca aan zet!’ 
 
Op zaterdag 6 februari staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling 
‘Carnaval – Bier uit glas of plastic? Horeca aan zet!’ 
 
Toen burgemeester Hoes enkele jaren geleden voorstelde om bier tijdens 
carnaval enkel nog in plastic bekers te laten verkopen, ontstond er in Maastricht 
een discussie over dit voor velen controversiële voorstel. De storm rond deze 
discussie is weer gaan liggen en D66 wil deze discussie ook niet opnieuw 
voeren. Wat D66 betreft, is de keuze geheel aan de horeca: als zij wensen over 
te stappen op plastic, bijvoorbeeld vanuit kostenoverwegingen, dan is dat een 
beslissing die zij zelf het beste kunnen maken. Bent u het er mee eens dat de 
politiek zich afzijdig zou moeten houden en dat het een keuze van de horeca 
(ondernemer) zelf is? Of denkt u dat een verbod op glas juist wel zinvol is? D66 
hoort het graag van u.  
 
Het is mogelijk om met onze mensen 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 vanaf dit weekend op de website.van 
D66 Maastricht terecht. 
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4. Profielschets nieuwe burgemeester 
vastgesteld 
 
De gemeenteraad van Maastricht heeft dinsdagavond unaniem de profielschets 
voor de nieuwe burgemeester vastgesteld. Commissaris van de Koning, drs. 
Theo Bovens, liet weten dat de vacature in de Staatscourant van 2 februari 
wordt gepubliceerd. Kandidaten kunnen tot 23 februari a.s. solliciteren. De 
gemeenteraad koos ook de vertrouwenscommissie die de sollicitatie begeleidt. 
Die bestaat uit Ed Sabel (Seniorenpartij Maastricht), Vivianne Heijnen (CDA), 
John Gunther (SP) Frans Bastiaens (PvdA), Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks) 
en Esmiralda Thieme (PVM). D66 heeft geen kandidaat voor de commissie 
voorgedragen: enerzijds omdat D66 vindt dat de commissie niet te groot moet 
zijn en anderzijds omdat D66 bij de twee eerdere procedures (benoeming van 
Gerd Leers en Onno Hoes) al deel uit maakte van de vertrouwenscommissie. 

5. Uitstel voor nieuw evenementenbeleid door 
D66 
 
Twee weken geleden heeft burgerlid Mart Mulkens in de raadsronde namens 
D66 gezegd dat het collegevoorstel over het evenementenbeleid, met name 
over evenementen op het Vrijthof, niet concreet genoeg is. Volgens de fractie 
van D66 Maastricht wordt onvoldoende gegarandeerd dat in het nieuwe voorstel 
het Vrijthof geen evenemententerrein wordt. Tevens heeft Mart Mulkens 
aangegeven dat bij concretere voorstellen van het college, er te praten valt over 
de veel bediscussieerde 60 dagen-norm. De meerderheid van de vergadering 
was destijds nog niet voor het collegevoorstel. De opmerking van Mulkens heeft 
geleid tot een gesprek tussen de wethouder, Mulkens en D66-raadslid Guido 
Mertens. Wethouder Aarts is later met een uitgebreidere notitie naar de raad 
gekomen, maar deze was te laat voor bespreking binnen de fracties. Hierdoor 
kon deze notitie niet behoren tot de raadsbeslagen van dinsdag 27 januari en 
om die reden kon D66 niet instemmen met het raadsstuk. Dit heeft er vervolgens 
toe geleid dat het college het raadsstuk teruggetrokken heeft voor nadere 
uitwerking. D66 is blij dat het raadsstuk teruggetrokken is en dat de afspraken 
voor 2015, vooralsnog, in overeenstemming blijven met onze ambitie uit het 
verkiezingsprogramma. 
 

6. Betere fietsenstallingen op Raccordement 

D66-raadslid Harald Barendse heeft navraag gedaan bij de gemeente naar 
aanpassing en uitbreiding van de fietsstallingen aan het Raccordement. Dit naar 
aanleiding van klachten van bewoners die aangaven dat er te weinig plekken 
waren op straat waar zij hun fietsen veilig konden stallen. De vraag van D66 aan 
de gemeente was of er 'fietstulpen' gerealiseerd konden worden. Deze 
fietsenrekken hebben een hogere beugel in het midden, waar het fietsframe op 
een eenvoudige manier met een ketting aan kan worden vastgemaakt. De 
gemeente heeft het verzoek welwillend opgepakt en inmiddels zijn de 
'fietstulpen' op het Raccordement geplaatst. 
 

      

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier 
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op 

www.maastricht.d66.nl 
 


