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De gemeenteraad heeft afgelopen dinsdag unaniem ingestemd met de
noodopvang voor maximaal honderd vluchtelingen in het azc Limmel.
Noodopvang betekent dat de vluchtelingen een plek voor maximaal 72 uur
krijgen in de sporthal van het azc. Daarna vertrekken ze weer voor registratie
naar Ter Apel en maken plaats voor nieuwe vluchtelingen. De noodopvang blijft
uiterlijk openen tot 17 september 2017.
D66-fractievoorzitter Bert Jongen vindt dat Maastricht plek moet bieden aan
mensen die voor hun leven gevlucht zijn. Hij stelde wel dat D66 veel waarde
hecht aan het eerder gesloten convenant met de buurt waarin werd afgesproken
dat er in het azc maximaal 600 vluchtelingen worden opgenomen. "Ik realiseer
me dat crisisopvang van een heel andere orde is dan de tijdelijke opvang van
600 asielbezoekers die langere tijd in het azc verblijven. Maar het is te
gemakkelijk om te stellen: nood breekt wet. Ik vind: afspraak is afspraak.
Daarom heb ik het College oproepen om op korte termijn met de buurt om tafel
te gaan zitten om verwachtingen, frustraties, en vragen met elkaar te
bespreken."

2. Aan Tafel met ZZP-ers
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De D66-fractie praat regelmatig met inwoners van Maastricht op informele wijze
over wat er rondom een bepaald thema speelt. Zo kwamen afgelopen jaren
onderwerpen aan bod als: studenten, sport, horeca en buurtraden.
Binnenkort wordt er een thema-avond gehouden rondom ZZP-ers (zelfstandigen
zonder personeel). Ben je ZZP-er in Maastricht en wil je graag met D66fractieleden praten over zaken die goed gaan of zaken die beter kunnen voor
ZZP-ers, meld je dan uiterlijk 31 oktober aan via:
richard.wijnands@d66maastricht.nl .
Wij zullen vervolgens contact met je opnemen.

Agenda

De bijeenkomst staat gepland op woensdag 25 november van 18.00 uur tot
21.00 uur.
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