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Na vragen van (t)huis voor jongeren initiatiefneemster en D66-raadslid Franca
Eurlings-Tonnaer is er meer aandacht voor woningen voor jongeren. De
gemeente heeft maatregelen genomen die het jongeren makkelijker maken om
een (sociale) huurwoning te bemachtigen. Eerder heeft D66 gevraagd de
urgentieverklaring ook mogelijk te maken voor jongeren. Nu laat de regelgeving
in de gemeente Maastricht het niet toe iemand onder de 28 jaar een
urgentieverklaring te geven.
Het College geeft aan eerst verschillende maatregelen te nemen om meer
woningen beschikbaar te krijgen voor jongeren. Ook wordt eind 2017 gekeken of
de maatregelen effect hebben.
(t)huis voor jongeren is een initiatief van D66-raadslid Franca Eurlings-Tonnaer,
ervaringsdeskundige ouder Mario Veulemans en jongere D66-burgerraadslid
Claudia Demas die samen mét jongeren en ouders een film hebben gemaakt. In
de film vertellen de jongeren die op straat zijn beland 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 -.

2. Beeldverslag 'Conferentie Sportief
Maastricht'
Donderdag 29 september vond, op initiatief van D66 in samenspraak met de
gemeenteraad van Maastricht en met Maastricht Sport, de 'Conferentie Sportief
Maastricht' plaats. Inwoners, sporters, sportverenigingen, commerciële
sportaanbieders, organisatoren, de gemeenteraad e.a. belanghebbenden die
iets te maken hebben met sport en bewegen kregen een podium om vragen en
activiteiten of ideeën te presenteren en te delen.
Beleef de energieke avond en goede ideeën nogmaals in het beeldverslag.

3. Nieuw bestuur
Wij verwelkomen en feliciteren het nieuwe bestuur van D66 MaastrichtHeuvelland: Esselyn Jonk, Wim de Swart & Liedewij Kieboom.
Agenda
03-12-2016
Stemtent
15-11-2016
Raadsavond

Het afdelingsbestuur van D66 Maastricht-Heuvelland is verantwoordelijk voor de
politieke koers van D66 in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten,
Valkenburg aan de Geul en Meerssen. Daarnaast is het afdelingsbestuur
verantwoordelijk voor de organisatie van de afdeling (secretariaat, financiën,
contacten met het regiobestuur, landelijk bestuur, vrijwilligersbeleid, etc.).
Het afdelingsbestuur bestaat uit:
Wim de Swart; Voorzitter

Liedewij Kieboom; Secretaris
Andreas Pohle; Penningmeester (interim)
Esselyn Jonk; Algemeen bestuurslid

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

