
    1. D66 : Paspoort ook als legitimatie toegang 
coffeeshop

D66-raadslid Bert Jongen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van 
B&W over de toegang tot coffeeshops. Om te worden toegelaten tot een 
coffeeshop in Maastricht moet een bezoeker zich registreren met uittreksel uit 
de gemeentelijke administratie, de zogeheten BRP. Dat werkt volgens D66 
drempelverhogend en stigmatiserend en werkt de illegale straathandel in de 
hand. D66 pleit er voor om (ook) een geldig Nederlands paspoort als legitimatie 
te accepteren.

2. Herijking detailhandelsnota nog ter 
discussie 

D66 vindt de nieuwe detailhandelsnota op zich prima, maar het mag geen 
keurslijf worden. Zo stelt de nota dat perifere detailhandel -zoals Intratuin- géén 
levensmiddelen, drogisterij of mode-artikel mag verkopen om geen oneerlijke 
concurrentie met de binnenstad te hebben. 

Bert Jongen heeft er in de raadsronde voor gepleit om dit op beperkte voet wel 
toe te staan. Hij noemde als voorbeeld een fles ketchup die gebruikt wordt 
tijdens een kookworkshop bij Intratuin. Di e mag Intratuin wel online verkopen, 
maar niet in de winkel. Jongen ziet internet als een grotere concurrent voor de 
middenstand in het centrum dan winkels in de buitenwijken.

Zijn pleidooi heeft ertoe geleid dat wethouder Aarts nog eens met de 
ondernemer om tafel gaat zitten om te kijken in hoeverre er een compromis 
bereikt kan worden. 

3. D66 vraagt naar cijfers hulp 
(zwerf)jongeren

Steeds meer jongeren worden dakloos. Voor hen is er geen mogelijkheid tot 
betaalbare opvang. Toch bestaat hier goede hulp voor. D66-raadslid Franca 
Eurlings-Tonnaer heeft het College gevraagd over hoe vaak deze hulp in 
Maastricht wordt toegepast en wat de knelpunten zijn.

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

De film ‘(t)huis voor jongeren’ is een oproep tot een maatschappelijke beweging 
die vraagt om kleinschalig, wars van de huidige regels iets te kunnen betekenen 
voor deze vergeten jongeren. De oproep wordt breed ondersteund door politiek, 
jongeren, ervaringsdeskundigen, professionals en scholen. Tijdens de 
premièreavond van de film werden een aantal knelpunten benoemd. 

Hulp kan geboden worden, bijvoorbeeld met ‘Family First’, een ultieme poging 
het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te 
voorkomen. Ook helpt de methode ‘Housing First’, door een dak boven je hoofd 
als eerste hulpmiddel in te zetten als je op straat staat. Bij ‘Housing First’ worden
ook afspraken gemaakt worden over de betaalbaarheid van een passende 
woonvoorziening voor jeugdigen. D66 wil weten hoe vaak beide oplossingen in 
Maastricht worden toegepast en wat mogelijke knelpunten zijn.

4. D66 wil urgentieverklaring voor jongeren

D66 Maastricht wil een urgentieverklaring voor woonruimte ook mogelijk maken 
voor jongeren. Nu laat de regelgeving in de gemeente Maastricht het niet toe 
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iemand onder de 28 jaar een urgentieverklaring te geven. D66-raadslid Franca 
Eurlings-Tonnaer: “Steeds vaker komen jongeren in de knel omdat ze simpelweg
geen betaalbare woonruimte kunnen vinden, terwijl een dak boven je hoofd echt 
een must is.” Ze vraagt daarom samen met burgerraadslid Claudia Demas aan 
het College om de leeftijdsgrens als urgentievoorwaarde te schrappen, 
waardoor jongeren ook recht krijgen op een urgentieverklaring.

Tijdens de premièreavond van de film werd duidelijk dat het vinden van 
geschikte en betaalbare woonruimtes een knelpunt is voor jongeren. Ook een 
woningcoöperatie gaf aan dat de regelgeving het niet toelaat om iemand onder 
de 28 jaar een urgentieverklaring te geven. Het schrappen van deze regel zou 
helpen in het zoeken naar geschikte woonruimtes.

5. Stemtent D66:  ‘Meer / minder geld voor ...’

Op zaterdag 1 oktober staat de Stemtent van D66 Maastricht op Plein 1992 met 
de stelling ‘Meer / minder geld voor ...’.  

In oktober en november behandelt de gemeenteraad de begroting voor 2017. 
Dan zal besloten worden waar de gemeente de komende periode geld aan 
uitgeeft en hoeveel. D66 is benieuwd naar uw ideeën over de begroting. Waar 
zou u meer geld voor vrijmaken? En waarvoor zou u minder geld uittrekken?

Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00 
uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch 
willen reageren, dan kunt u terecht op onze website: maastricht.d66.nl/stemtent.

                                          

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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