
1. Gemeente steunt Maastricht Aachen Airport

De gemeenteraad van Maastricht ging afgelopen dinsdag in grote meerderheid 
akkoord met het toekennen van €2.000.000 voor het reddingsplan van 
Maastricht Aachen Airport. Ook D66 stemde in met het plan. D66-raadslid 
Harald Barendse merkte op: "D66 ziet het grote belang van de luchthaven voor 
de werkgelegenheid, met name voor de Maintenance Boulevard. Ook een 
lijndienst naar een grote internationale luchthaven is van belang voor de 
internationale (zaken)reiziger. D66 is echter tegen het subsidiëren van vakantie- 
en low-cost-vluchten."

2. Ondergrondse fietsenstalling station

Tijdens de behandeling in de raadsronde gisteren, gaf de gemeenteraad in grote
meerderheid aan enthousiast te zijn over de komst van een ondergrondse 
fietsenstalling onder het Stationsplein. De ingang van deze parkeerkelder komt 
in de middenberm van de Stationsstraat. D66-raadslid Harald Barendse gaf aan 
blij te zijn met de extra stallingen voor fietsers. Hij pleitte daarbij nogmaals voor 
een integrale aanpak van de Stationsstraat, zodat deze vriendelijker kan worden
ingericht voor fietsers en voetgangers. 

3. Documentaire en panelgesprek zoomt in 
op cyberpesten

Op maandag 8 juni organiseert het maatschappelijke initiatief ‘Ontmoet & Doet’ 
in samenwerking met Lumière Cinema een thema-avond over pesten. Het 
programma zal bestaan uit een voorstelling van de documentaire ‘Pekka’, 
gevolgd door een nagesprek met regisseur Alexander Oey, een reflectie van 
columniste Justine van de Beek en een panel van deskundigen (Niels Jacobs: 
promovendus en deskundige mbt online therapie, en Davy Nijs: orthopedagoog 
en onderzoeker). Speciale aandacht gaat uit naar het toenemende probleem 
van ‘cyberpesten’. Gespreksleider is Franca Eurlings-Tonnaer, D66-raadslid van 
de gemeente Maastricht.

Kaarten voor de avond kosten € 6,- en zijn hier te reserveren. Aanvang: 19.30.

4. Stemtent: ‘Er wordt genoeg gedaan aan 
criminaliteitsbestrijding in Maastricht’

Op zaterdag 6 juni staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling ‘Er wordt 
genoeg gedaan aan criminaliteitsbestrijding in Maastricht’.  

Enige tijd geleden werd de Landelijke Misdaadmeter over 2014 gepubliceerd. 
Maastricht heeft de twijfelachtige eer om, na Amsterdam, op de tweede plek te 
staan. Hoe ervaart u de (on)veiligheid in Maastricht? En wordt er voldoende of 
onvoldoende gedaan om de criminaliteit aan te pakken? D66 hoort het graag 
van u. 

Het is mogelijk om met ons 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 vrijdag terecht op onze website: 
maastricht.d66.nl/stemtent.
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