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Afgelopen maandag heeft het maatschappelijk initiatief ‘Ontmoet & Doet’ in
samenwerking met Lumière Cinema een thema-avond over pesten
georganiseerd. Gespreksleider was Franca Eurlings-Tonnaer, D66-raadslid in de
gemeente Maastricht. De indrukwekkende documentaire ‘Pekka’ werd getoond,
over een 18-jarige jongen die 8 mensen doodschoot op zijn middelbare school.
Na de documentaire volgde een nagesprek met regisseur Alexander Oey en een
panel van deskundigen (Niels Jacobs: promovendus en deskundige m.b.t. online
therapie, en Davy Nijs: orthopedagoog en onderzoeker). Er werd gesproken
over aanleiding en signalen van pesten, zoals het veranderen van gedrag
(bijvoorbeeld meer teruggetrokken zijn). Er bestaat niet zoiets als één oplossing,
maar alertheid en spreken, ook over online gedrag, zou onderdeel moeten zijn
van het dagelijks ‘doornemen van de dag’.
Het thema cyberpesten krijgt een vervolg later dit jaar, met een
theatervoorstelling voor ouders en voor jongeren en de organisatie van
workshops. Er is een crowdfundig actie gestart om het programma te
financieren. Hier is meer informatie over de actie en het programma te vinden.
Voel je vrij het programma te steunen (Dit kan vanaf 1€)!

2. Woningsplitsing
In de raadsronde van dinsdag werd ook de motie ‘woningsplitsing’ behandeld.
Initiatiefnemer was de VVD. Doel: het nu al intrekken van de vierkante meter-eis
(20m² voor kamers, 50m² voor woningen) bij woningsplitsing en kamerverhuur.
D66 heeft deze mede-ingediend. Raadslid Richard Schoffeleers: “Toen we in
2013 het amendement opstellen hebben we de eis over vierkante-meter-eis uit
het bestaande beleid opgenomen. Ons staat een beleid voor ogen dat bijdraagt
aan het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Uit de
evaluatie in de stadsronde op 26 mei jongstleden is gebleken dat de vierkantemeter-eis niet bijdraagt aan dat doel. Verder werkt deze eis belemmerend. Deze
eis kan vervallen. Daarom dienen wij de motie mee in.”
Wethouder Van Grootheest heeft de motie overgenomen. Tevens gaf hij aan dat
begin juli van dit jaar nieuw beleid inzake woningsplitsing en kamerverhuur zal
worden gepresenteerd. Dat zal dan vrijgegeven worden voor de inspraak en de
raad zal in september 2015 hierover een besluit nemen. In dat kader riep
raadslid Schoffeleers op om in dat beleid een regeling op te nemen om de
bestaande, reeds geruimde tijd verhuurde, maar illegale panden te legaliseren.
Uiteraard moeten deze panden voldoen aan de eisen van brandveiligheid,
andere eisen uit het Bouwbesluit en eisen inzake leefbaarheid. De Wethouder
zegde dit toe.

3. Informatie over Tihange moet beter.
D66 vindt dat de gemeenteraad van Maastricht moet aandringen op beter
internationaal toezicht op de kerncentrale van Tihange en dat de informatie naar
de Euregio beter en sneller moet. Volgens D66 biedt de onmiddellijke sluiting
van de centrale geen oplossing.
D66 was aanwezig op de informatiebijeenkomst en heeft daar kritische vragen
gesteld over het gebrek aan transparantie en informatie in het geval van
calamiteiten.
Dit moet beter en sneller gebeuren dan nu het geval is.
Het klinkt sympathiek om aan te sluiten bij een oproep om Tihange onmiddellijk
te sluiten. Toch heeft D66 daar niet voor gekozen omdat wij van mening zijn dat
het niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad behoort. Wij zouden het op
onze beurt ook niet accepteren als van Belgische zijde oproepen gedaan
zouden worden over politieke zaken die hier spelen. Volgens ons heeft het meer
effect als we ons concentreren op zaken waar we wel invloed op kunnen
uitoefenen. Zoals goed internationaal toezicht op het naleven van de
veiligheidsvoorzieningen.

Als Tihange of andere kernreactoren onmiddellijk zouden sluiten, betekent dat
echter ook meteen een forse toename van fossiele brandstoffen. Nog afgezien
van het feit dat er dan direct een tekort aan energievoorziening ontstaat. Wij zijn
voor schone, veilige en duurzame energieopwekking. We realiseren ons dat
Tihange niet aan dat beeld voldoet. Tegelijkertijd moeten we erop kunnen
vertrouwen dat het internationaal toezicht op deze kerncentrale zodanig
onafhankelijk is dat er geen risico wordt genomen.
Een pleidooi voor onmiddellijke sluiting klinkt weliswaar sympathiek, maar als er
geen alternatieven op korte termijn zijn, biedt dat ons inziens geen soelaas.

4. D66 blijft voorstander experimenten
wietteelt
D66 heeft op initiatief van de Partij van de Arbeid een motie mee ingediend
waarin het College wordt opgeroepen dat ook in Maastricht een
wetenschappelijk experiment mogelijk moet zijn om wietteelt te gereguleerd
De motie was nodig omdat een meerderheid van de Tweede Kamer op 19 mei
j.l. een motie heeft aangenomen waarin dit soort experimenten wordt verboden.
Een meerderheid van de gemeenteraad in Maastricht stelt vast dat door het
gedoogbeleid de drugsoverlast groot is. Zolang de wietteelt niet wordt
gereguleerd, profiteert de criminaliteit. Doordat er geen overheidscontrole op de
kwaliteit van wiet is, kan het leiden tot gevaar voor de volksgezondheid.
Daarnaast is er een groot brandgevaar vanwege illegale wietteelt wen het
illegaal aftappen van electriciteit. De motie werd door het College overgenomen
en zal aan minister Van der Steur en de Tweede Kamer worden gestuurd.

5. Uitslag Stemtent: ‘Er wordt onvoldoende
aan criminaliteitsbestrijding gedaan in
Maastricht’
Afgelopen zaterdag tijdens de Stemtent op Plein 1992, was een grote
meerderheid (80%) van de deelnemers het oneens met de stelling ‘Er wordt
genoeg gedaan aan criminaliteitsbestrijding in Maastricht’. Van de 56 stemmers
op Plein 1992 en via internet, waren 11 het eens en 45 het oneens met de
stelling.
Tegenstemmers gaven aan de tweede positie van Maastricht in de
misdaadmeter wel genoeg zei over de onveiligheid in Maastricht. Ook gaven
meerdere tegenstemmers aan dat de politie over te weinig agenten op straat
beschikt, in een gebied dat een grensregio is.
Een van de voorstemmers zie dat alles relatief is: “In Nederland mag Amsterdam
dan wel de onveiligste stad zijn, maar als je het in Europees perspectief bekijkt,
is het één van de veiligste steden op dit continent.”

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

