
    1. D66 achter initiatief straatnaam ’t Vloot

D66-raadslid Bert Jongen heeft zich achter het initiatief geschaard uit Heer om 
te kiezen voor de straatnaam ’t Vloot in Heer.

Een groep inwoners heeft daartoe het initiatief genomen en heeft een pleidooi 
gehouden voor deze straatnaam bij de commissie die daarover een advies 
uitbrengt aan het College. De straatnamencommissie heeft overleg gehad met 
de initiatiefnemers. Dat heeft erin geresulteerd dat de commissie het voorstel 
van de inwoners overgenomen heeft.

2. Eén miljoen euro innovatie cultuur

We hebben er lang op moeten wachten, maar nu is er een besluit gevallen over 
de 1 miljoen euro voor innovatieve cultuur. Een compliment aan het 
stadsbestuur, want men heeft vooral veel tijd gestoken in het proces. “Tout” 
kunst & cultuur Maastricht is hier bij betrokken geweest en dat heeft geloond. 
Het culturele veld zoekt elkaar meer op en nieuwe ideeën kunnen geboren 
worden. Dat is precies waar het beleid van innovatieve cultuur verder gaat.

Raadslid Guido Mertens: “D66 wil een faciliterende overheid die duurzame 
cultuur stimuleert en open staat voor internationale kruisbestuivingen. In dit 
raadsstuk komt dat geheel naar voren.”

Met grote meerderheid is het raadsstuk aangenomen. Tevens een compliment 
voor wethouder Mieke Damsma!

3. D66 wil ‘Kiss & Ride’ bij Geusseltbad 

D66 verzoekt tot het maken van een ‘Kiss & Ride’-parkeergelegenheid bij de 
ingang van het Geusseltbad, zodat het bad beter bereikbaar wordt voor 
gehandicapten. Momenteel zijn er enkel een aantal parkeerplaatsen voor 
mindervaliden dicht bij de ingang en kort parkeren bij de ingang is (nog) niet 
mogelijk, gezien de aanwezige paaltjes en varkensruggen naast de weg.

De bereikbaarheid van het Geusseltbad voor gehandicapten blijft een 
aandachtspunt. De ‘gewone’ parkeerplaats van het Geusseltbad is niet direct 
aan het bad gesitueerd en het aantal parkeerplekken voor mindervaliden direct 
bij de ingang, is beperkt.  Een makkelijke manier om mensen even uit te laten 
stappen voor de deur, kan door middel van een aparte ‘Kiss & Ride’-plek. Deze 
kan wellicht ook een gecombineerde oplossing bieden voor mensen met zware 
spullen waarvoor de afstand tot de normale parkeergelegenheid te groot is. Zo 
kan een ‘Kiss & Ride’-plek bijvoorbeeld ook voor de duikvereniging een 
verbetering van de bereikbaarheid van de persluchtvoorziening bieden, puur 
voor het vullen van de persluchtflessen.

4. LHBT-vluchtelingen

Op 1 maart 2016 nam de Tweede Kamer de D66 Motie opvang LHBT-
vluchtelingen aan. Kern: Homoseksuele asielzoekers, christenen en andere 
kwetsbare individuen moeten aparte opvang krijgen als blijkt dat hun veiligheid 
in de gewone opvang niet gegarandeerd is. 

Uiteraard is in deze het COA eerst verantwoordelijk. D66 Maastricht houdt hier 
echter de vinger aan de pols. Fractievoorzitter Richard Schoffeleers stelde naar 
aanleiding van landelijke berichtgeving over dit onderwerp in december 2016 
vragen. Recent deed ook de PvM dat. 

Voor dit moment zijn er echter geen aanwijzingen dat het in het AZC Maastricht 
onveilig is voor Lesbische, Homoseksuele, Biseksuele en Trans-vluchtelingen. 
Zo leert ook navraag bij het COC Limburg. “Voor het moment ondernemen wij 
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dan ook geen actie. Het onderwerp heeft echter onze volle aandacht. Mensen 
moeten zich in Maastricht veilig weten.”Aldus Schoffeleers.

5. Coffeeshopdossier: er zit beweging in

“Op de stromen van de tijd varen de schepen van voortschrijdend inzicht.” Met 
deze zin verwelkomde Fractievoorzitter Richard Schoffeleers het bijgestelde 
standpunt van de Seniorenpartij Maastricht inzake de coffeeshops. De 
Seniorenpartij gaf hiervan blijk door een motie in te dienen. In deze motie vraagt 
zij de burgemeester om in gesprek te gaan met Den Haag over het failliete 
gedoogbeleid en mogelijkheden te creëren voor het oplossen van de 
achterdeur-problematiek (wel verkopen, niet mogen produceren van wiet). 
Daarmee wordt het anti-softdrugsfront in de raad beduidend verzwakt.

Schoffeleers “Er zit beweging in het dossier. Tijdens de Stemtent van zaterdag 5
maart jongstleden hebben wij ook mogen constateren dat nagenoeg iedereen 
voor het reguleren van de achterdeur is. In het verleden waren de meningen 
daarover meer verdeeld. Het mag vlugger, maar wij tellen onze zegeningen.”

Medio mei 2016 volgt overigens een breed debat over het door de burgemeester
te voeren softdrugsbeleid, inclusief het spreidingsplan.

6. Uitslag Stemtent D66:  ‘Maastricht voor 
gemeentelijke wietkwekerij’

Afgelopen zaterdag tijdens de D66 Stemtent op Plein 1992, was een zeer grote 
meerderheid (83%) van de deelnemers het eens met de stelling 'Ik ben voor een
gemeentelijke wietkwekerij'. Van de 72 stemmers op Plein 1992 en via internet, 
waren 60 personen het eens met de stelling en 12 oneens.

Voorstemmers vonden dat de criminaliteit rondom softdrugs op deze wijze 
aangepakt kan worden en de zelfverrijking door kwekers kan worden gestopt. 
Ook is er volgens voorstemmers zo een betere controle op de kwaliteit (THC 
gehalte) van de wiet.

Tegenstemmers gaven aan een zero-tolerance-beleid beter te vinden. Ook 
vinden tegenstemmers dat de kweek van wiet beter aan instanties uit de 
gezondheidszorg kan worden overgelaten, dan aan gemeentes.

                              

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
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