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In de raadsavond op 8 december werd duidelijk dat de Gemeente Maastricht
gaat experimenteren met het uitdagingsrecht (het recht van inwoners om de
gemeente uit te dagen als zij denken dat ze een taak beter kunnen uitvoeren
dan de gemeente). D66 ondersteunt dit idee van harte en heeft aangegeven dat
ook een vereniging als RKSV Heer, die zelf het verenigingsgebouw wil
opknappen als voorbeeld kan dienen voor het uitdagingsrecht.

2. D66 vraagt naar capaciteit (binnen)tennis
Maastricht
D66 vindt het opvallend dat de Gemeente Maastricht geen (publieke)
binnensportcapaciteit heeft voor de tennissport. Maastricht heeft - ten opzichte
van landelijke cijfers - nog een extra inspanning te leveren om meer mensen
aan het bewegen te krijgen. In de visie van D66 verleidt het gemeentelijke beleid
tot meer bewegen en sporten, is de gemeente een spil in de bestaande
netwerken, waardoor de uitwerking van het sportbeleid flexibel en stuurbaar is.
Uit onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (de KNLTB)
blijkt dat veel mensen die beginnen met tennissen dit na gemiddeld 24 maanden
ook weer opgeven, tenzij er een continue capaciteit bij een vereniging of
tennisschool geboden wordt, waarbij er ook in de winter getennist wordt.
D66 heeft daarom aan het College gevraagd om te zoeken naar en het
faciliteren van mogelijke locaties om deze geschikt te maken als
binnensportcapaciteit voor de tennissport. Raadlid Franca Eurlings-Tonnaer: “Al
wordt er gestart met een grote hal met betonnen vloer, het zou goed zijn om een
continu tennisprogramma te kunnen bieden, ook in de winter”.

3. Discussie winkeltijden
D66 heeft afgelopen dinsdag ingestemd met het handhaven van de
koopzondagen. Vele jaren stond D66 alleen in deze discussie, maar sinds 2013
was er een raadsmeerderheid. Nu, na de eerste evaluatie, wil de gehele
gemeenteraad door gaan met de koopzondag.
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Ter discussie stond wel een winkelopenstelling op 2 kerstdag. D66 is voor
vrijheid van ondernemen. Ondernemers mogen van D66 zelf bepalen wanneer
ze open zijn, maar om op zo’n korte termijn opeens de winkels te mogen openen
op Tweede Kerstdag, gaat D66 te snel. Middels een gezamenlijk amendement is
dit besluit uitgesteld naar begin 2016.
D66 is voor vrijstellingen bij de openingstijden, maar tegen de beperkingen die
tegelijkertijd werden voorgesteld door het college. Het zijn beperkingen die niet
te handhaven zijn. Raadslid Guido Mertens heeft daarom een amendement
ingediend om deze bureaucratie op te heffen. Wethouder Aarts zag de
meerwaarde van dit amendement duidelijk. De gemeenteraad heeft daarna in
meerderheid ingestemd met het amendement.
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