1. Stemtent; “Ik ga stemmen op 18 maart”
Op zaterdag 7 maart staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling “Ik ga
stemmen op 18 maart”.

Nieuwsbrief namens de
fractie van D66 Maastricht

Op 18 maart mag er weer gestemd worden voor Provinciale Staten. Gaat u uw
stem uitbrengen? Wij horen het graag van u!
Het is mogelijk om met mensen van ons in gesprek te gaan tussen 12.00 en
16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992. Enkele kandidaten van D66 Limburg
voor de verkiezingen van Provinciale Staten zullen D66 Maastricht op deze
middag vergezellen op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen, maar toch
willen stemmen voor de Stemtent, dan kunt u terecht op www.maastricht.d66.nl.
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2. D66 voorstander van koopzondagen
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D66 vindt dat winkels ook in de toekomst op zondag geopend moeten kunnen
zijn. De fractie stelt dit naar aanleiding van de proef van de afgelopen twee jaar.
Binnenkort zal de gemeenteraad een besluit nemen over het definitief karakter.
D66 is van begin af aan al voorstander er van geweest dat winkeliers zelf
moeten kunnen beslissen wanneer ze geopend willen zijn.
Uit de evaluatie blijkt dat de mogelijkheid om ook op zondag geopend te zijn,
voordelen biedt. Zowel wat omzet betreft als de toename van de
werkgelegenheid. "In een tijd waarop verkoop via internet alleen maar groeit,
moet je winkeliers de kans geven om zelf te bepalen of en wanneer ze hun zaak
willen openen," stelt D66-fractievoorzitter Bert Jongen.

3. D66 kiest voor de fiets
De fractie van D66 Maastricht kiest voor de fiets. Fractieleden zullen zich vaker
in Maastricht op een D66-fiets verplaatsen. Daarmee wil de fractie het juiste
voorbeeld geven om Maastricht goed bereikbaar te houden.
Agenda
07-03-2015
Stemtent
17-03-2015
Raadsvergadering

De D66-fiets werd gemaakt door het Maastrichtse bedrijf Tulpfietsen.
Fractievoorzitter Bert Jongen: "Daarmee leveren we een bijdrage aan de lokale
economie. Bovendien werkt Tulpfietsen met mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt. We hopen dat vele anderen ons initiatief volgen. Dat is goed voor
de gezondheid, het stimuleert de economie in Maastricht en de werkgelegenheid
van mensen die een steun in de rug kunnen gebruiken.

4. Initiatief wetsvoorstel D66 regulering
wietteelt
D66-Kamerlid Magda Berndsen heeft een initiatiefwetsvoorstel ingediend
waarmee zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop gereguleerd wordt.
D66 vindt dat de teelt en verkoop van hennep en hasjiesj via een gesloten en
belastingplichtige coffeeshopketen moet plaatsvinden. D66 Maastricht heeft er al
langer op aangedrongen om te experimenteren met legale wietteelt.
Het beperken van de gezondheidsrisico’s is een van de belangrijkste aspecten
waarom D66 de teelt en verkoop wil reguleren. “Door te reguleren weten we
zeker dat er geen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen worden gebruikt of andere
schadelijke stoffen worden toegevoegd. Door toezicht op het productieproces te

houden, kun je waarborgen bieden voor de bescherming van de
volksgezondheid van bijna een half miljoen consumenten. Ook is er in dit
wetsvoorstel meer aandacht voor preventie en voorlichting,” aldus Berndsen.
Dit voorstel reguleert de achterdeur, de teelt en het aanvoeren van cannabis. De
teelt van cannabis en het aanvoeren daarvan blijft strafbaar, maar telers kunnen
onder strikte voorwaarden een ontheffing krijgen. Hiermee kunnen zij, mits zij
aan alle voorwaarden voldoen, gereguleerde cannabis telen en leveren aan
coffeeshops.

5. Tekort betaalbare huurwoningen
Eind januari 2015 stelde raadslid Richard Schoffeleers ondermeer vragen over
de huurstijgingen en de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen van de
woningcorporaties. De beantwoording is voor D66 reden voor zorg.
De zittende huurders zagen hun huur in 2013 en 2014 telkens met circa 4%
stijgen. “Dat zijn forse stijgingen als je bedenkt dat voor de meeste mensen het
inkomen niet gestegen is en de vaste lasten wel” aldus Schoffeleers. De
huurstijging van een vrijkomende huurwoning ging helemaal door het dak: 2012
(10%), 2013 (13%) en 2014 (18%). Dit is ernstig, omdat het zorgt voor een
verdere daling van het aantal betaalbare huurwoningen. Dat is een woning met
een huur van € 350,- exclusief per maand.
Wat de omvang van de vraag betreft, merkt Schoffeleers op: “Wij krijgen
signalen genoeg dat er behoefte is aan betaalbare sociale huurwoningen. Cijfers
hebben we echter niet. De inschrijvingen bij het Woningburo verschaffen ons in
deze geen inzicht. Er staan 19.000 mensen ingeschreven. Daarvan is echter
maar een beperkt deel opzoek: 3600. Daarvan blijken er 2400 niet in een sociale
huurwoning te zitten. Het systeem moet worden aangepast, zodat duidelijk wordt
hoe groot de daadwerkelijk behoefte is.”
Schoffeleers denkt aan de volgende oplossingen: “wat ons betreft moeten de
volgende zaken gebeuren. De sloopplannen voor goedkope sociale
huurwoningen moeten opnieuw worden bekeken. Verder moeten we met de
woningcorporaties tot afspraken komen over het realiseren van meer goedkope
sociale huurwoningen. Het opschorten van de plannen voor de bouw van
sociale huurwoningen in Limmel, Nazareth en Malberg vinden wij dan ook
onwenselijk.
Tot slot moet de wijze van inschrijving en woningtoewijzing via het Woningburo
op de schop.
Voor D66 staat voorop dat iedereen die het niet kan betalen de beschikking
moet hebben over een sociale huurwoning passend bij zijn levensfase.”

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

