
    1. D66 wil hulp ‘verwarde mensen’ garanderen

D66 Maastricht maakt zich zorgen over de opvang van mensen met verward 
gedrag. D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer heeft het College gevraagd om 
afspraken te maken met de politie, zodat deze zorg in de praktijk gegarandeerd 
kan worden. 

De politie heeft aangegeven te stoppen met de opvang en vervoer van 
‘verwarde personen’, omdat deze mensen zorg nodig hebben. Raadslid Franca 
Eurlings-Tonnaer: “We zien deze oproep van de politie als een duidelijk signaal 
en vinden dat de zorg voor mensen die acuut hulp nodig hebben moet worden 
gegarandeerd.” 

2. D66 realiseert ‘aanspreekpunt’ voor 
(zwerf)jongeren

De gemeente Maastricht heeft Joan Beemer benoemd als centraal 
aanspreekpunt voor (zwerf)jongeren. Tijdens de premièreavond van de film 
‘(t)huis voor jongeren’ – een film over jongeren die op straat staan - werd 
duidelijk dat er behoefte is aan één aanspreekpunt voor (zwerf)jongeren vanuit 
de Gemeente. Zo gaven scholen aan behoefte te hebben aan één 
aanspreekpunt rond zorg voor jongeren en jongeren zelf gaven aan behoefte te 
hebben aan een aanspreekpunt bij problemen (of wachtlijsten) bij 
crisisplaatsingen. Daarom heeft D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer tijdens 
de raadsvergadering in juli gevraagd om een centraal aanspreekpunt binnen de 
gemeente Maastricht.

Inmiddels is bekend dat er één aanspreekpunt komt, waar jongeren zelf terecht 
kunnen en waar ook vragen over alle zorg voor jongeren gesteld kunnen 
worden. Aanspreekpunt vanuit de gemeente Maastricht is mevrouw Joan 
Beemer, zij is bereikbaar via het telefoonnummer: 14 043 of via WhatsApp: +31 
6 31 99 39 44.

D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer: “We zijn blij dat er nu één aanspreekpunt
komt, waar ook jongeren zelf terecht kunnen”.

Klik hier om naar de link van RtvMaastricht te gaan.

3. D66 stelt vragen over opgraving 
vestingwerk bij Noorderbrug

D66-raadslid Harald Barendse heeft artikel 48-vragen ingediend bij het College 
van B&W, naar aanleiding van de berichtgeving op 3 oktober jl. via o.a. 
1Limburg over de opgraving van Lunet la Reine in het toekomstige tracé van de 
Noorderbrug. De stichtingen Maastricht Vestingstad en Menno van Coehoorn 
werden door ‘een misverstand’ niet geïnformeerd en hebben daardoor deze 
opgraving niet zelf goed kunnen documenteren.

Naar mening van Barendse is de expertise van beide stichtingen van grote 
waarde en mag het in de toekomst niet nogmaals gebeuren dat zulke 
miscommunicatie plaatsvindt. De vragen zijn hier te bekijken.

4. Is Maastricht al ‘in beweging’?

Op 29 september vond in het AINSI-gebouw de Conferentie Sportief Maastricht 
plaats. Doel van deze sportieve avond was dat ‘bewegend Maastricht’ elkaar 
weet te vinden en dat duidelijk is wat nodig is om van Maastricht een sportstad 
te maken. De avond was een initiatief van D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer
en D66-burgerraadslid Richard Wijnands. Een initiatief dat werd omarmd door 
Maastricht Sport, de gemeenteraad van Maastricht en het Huis voor de Sport.
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Tijdens de bijeenkomst zijn drie vernieuwende, sportieve ideeën uit de stad 
gepresenteerd. De winnaar, Green043 Bike Park, wil graag aan de Groene 
Loper een geasfalteerde pumptrack realiseren. Om dit te realiseren zijn ze een 
crowdfunding-actie gestart. Verder was er ruimte voor discussie en is de 
deelnemers gevraagd naar wat er goed gaat en wat beter kan in o.a. 
bewegingsstimulering, sportaccommodaties, sportverenigingen, 
sportevenementen, topsport en sport en bewegen in de buitenruimte. De 
aanwezigen concludeerden dat het vooral nodig is om de verbinding te maken.

De avond werd zo enthousiast ontvangen dat tijdens de avond zelf ook al door 
Maastricht Sport werd geconcludeerd dat dit een goede manier is om 
verbindingen te leggen en nieuwe ideeën op te doen, en dit een jaarlijks vervolg 
mag krijgen.

Zie hier het L1 beeldverslag van de avond.

5. Aandacht voor jongeren en ZZP-ers bij 
schuldhulpverlening

In het nieuwe beleidsplan op het gebied van schuldhulpverlening wordt concrete
aandacht besteed aan zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers), kleine 
ondernemers en voor jongeren met schuldenproblematiek. D66 had hier 
expliciet om gevraagd. Desgevraagd liet het College weten dat er geen jongeren
in Maastricht zijn die door schulden niet aan een opleiding kunnen beginnen.

D66-raadslid Bert Jongen betoogde dat D66 groot voorstander is van 
preventiemaatregelen. De gemeenteraad stelt op 1 november het beleidsplan 
vast.

6. D66 Stemtent : Meepraten over begroting

Inwoners van Maastricht vinden dat er meer geïnvesteerd zou moeten worden in
onderwijs en het vergroten van de werkgelegenheid en dat eventueel bezuinigd 
kan worden op verkeer en op de gemeentelijke bijdragen aan evenementen.

Dat bleek afgelopen zaterdag tijden de D66 Stemtent op Plein 1992. Omdat de 
komende weken de gemeentelijke begroting op de agenda staat, wil de fractie 
weten waar mensen meer of juist minder geld aan willen besteden. 

Het blijkt dat mensen wel ideeën hebben waar meer geld aan besteed zou 
moeten worden, maar dat het een stuk lastiger wordt als ze moeten aangeven 
waar dan op bezuinigd zou moeten worden. Bijna niemand voelt er iets voor de 
lokale belastingen te verhogen. Naast het investeren in onderwijs, vinden de 
gesprekspartners het stimuleren van de werkgelegenheid en het op peil houden 
van uitkeringen het belangrijkste. Ook vinden een aantal mensen dat er meer 
mogelijkheden moeten komen voor jeugd, vooral voor jongeren die opgroeien in 
armoede. “Je mag van mensen met een uitkering ook een tegenprestatie 
verwachten. Bijvoorbeeld dat ze zich inzetten in de mantelzorg of iets doen met 
eenzame mensen. Dan sla je twee vliegen in één klap” , stelde één van de 
ondervraagden voor.

Als er bezuinigd zou moeten worden, dan werd verkeer het meest genoemd. 
Daarnaast zou de gemeente eventueel kunnen bezuinigen op haar financiële 
bijdragen aan evenementen. 

                                            

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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