
    1. 22 juni - Première Film (t)huis voor jongeren 

De laatste tijd zijn er steeds meer berichten van jongeren die op straat zijn 
gezet/terecht gekomen en waarvoor geen mogelijkheid is tot opvang, een 
betaalbare opvang zonder zorg'titel'.

Samen mét jongeren en ouders hebben D66 raadslid Franca Eurlings-Tonnaer, 
ervaringsdeskundige ouder Mario Veulemans en jongere D66 burgerraadslid 
Claudia Demas een film gemaakt. In de film vertellen de jongeren en ouders hun
verhaal en geven ze naast een inkijk op hun toekomstdroom ook aan wat 
jongeren zou helpen – als het net iets anders geregeld zou zijn.

Op woensdag 22 juni 2016 zal de film in première gaan, met aansluitend een 
inspiratie avond als aanzet tot oplossingen. U bent van harte welkom vanaf 19h 
tot 21h05. Aanmelden kan hier. Laten we samen met de jongeren een aanzet 
geven tot verbetering!

2. Behandeling horecanota

Tijdens de behandeling van de horecanota in de raadsronde op 17 mei 
jongstleden, heeft D66-raadslid Harald Barendse complimenten uitgesproken 
over een van de doelen van de nota, te weten het bereiken van een beter en 
gevarieerder aanbod voor jongeren en studenten. Ook gaf hij aan blij te zijn met 
de mogelijkheden die de deelname aan het VNG-project van verkoop van 
branchevreemde maar ook branche-eigen producten in horecagelegenheden 
mogelijk maakt.

D66 kondigde ook aan tijdens de behandeling van de horecanota te zullen 
komen met een motie, waarin wordt opgeroepen te beginnen met een pilot. In 
deze pilot krijgen ondernemers na sluitingstijd de mogelijkheid de deur 'op slot' 
te doen, maar mogen gasten nog een tijd in de horecagelegenheid blijven. 
Barendse: "Wij denken dat zowel de ondernemers als de omwonenden profijt 
zullen hebben, omdat niet iedereen meer tegelijk de straat op zal gaan om 2 uur 
of 3 uur. Overlast zal door deze maatregel moeten afnemen." 

3. Gemeenteraad komt met initiatief voor 
hoorzitting over drugsbeleid

Op 24 mei organiseert de gemeenteraad een openbare hoorzitting over 
drugsbeleid. Doel van deze hoorzitting is om burgers en belanghebbenden aan 
het woord te laten over de effecten van het drugsbeleid van de gemeente 
Maastricht. Burgers uit Maastricht, maar ook burgers en burgemeesters uit 
omliggende gemeenten zijn uitgenodigd. De hoorzitting vindt plaats in de 
raadzaal. 

Iedere spreker krijgt vijf minuten de tijd om zijn mening te geven over één of 
meerdere van de volgende onderwerpen:

• Wat zijn de consequenties van het huidige drugsbeleid voor Maastricht en 
omstreken?
• Is de uitvoering van het spreidingsplan coffeeshops nog reëel?
• Hoe ervaart u de veiligheid in en om Maastricht, als gevolg van het 
drugsbeleid?
• Wat zijn de volksgezondheidsaspecten van het huidige drugsbeleid?

Het initiatief voor de hoorzitting komt vanuit de gemeenteraad. Fractievoorzitter 
Richard Schoffeleers: “Het is goed om een paar jaar na de invoering van de 
wietpas te kijken of het drugsbeleid werkt. Daarom deze hoorzitting, waarbij we 
onder andere mensen uit de stad aan het woord laten.”
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Afgaande op de (niet-representatieve) uitkomst van de D66 Stemtent op Plein 
1992 van afgelopen zaterdag, is een grote meerderheid (86%) van de 
Maastrichtenaren van mening dat studentenhuisvesting overal mogelijk zou 
moeten zijn. Op de stelling 'Studenten mogen in elke wijk wonen' antwoordden 
de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die reageerden via internet in de
meeste gevallen met ‘eens’. Van de 49 deelnemers stemden 42 personen ‘eens’
en 7 personen ‘oneens’.

Voorstemmers waren van mening dat studenten in elke wijk zouden moeten 
wonen. Een van de voorbijgangers: “Studenten houden een stad leefbaar. Ze 
zouden net zo welkom moeten zijn als vluchtelingen.”

Tegenstemmers waren er op Plein 1992 niet, maar voorbijgangers die niet hun 
stem uit wilden brengen, gaven aan dat zij liever een quotum zouden zien, 
waarbij er een maximum aantal studenten per straat en/of wijk zou worden 
bepaald.

                                

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

http://maastricht.d66.nl/
mailto:fractie@d66maastricht.nl?subject=Uitschrijven%20Nieuwsbrief&body=Geachte%20fractiesecretaris%20van%20D66%20Maastricht%2C%0A%0ABij%20deze%20schrijf%20ik%20mij%20graag%20uit%20voor%20het%20ontvangen%20van%20de%20periodieke%20nieuwsbrief%20van%20D66%20Maastricht.%0A%0AMet%20vriendelijke%20groet%2C%0A%0A%0A

	1. 22 juni - Première Film (t)huis voor jongeren

