1. D66 start masterclasses
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 start D66
Maastricht-Heuvelland met masterclasses voor mensen die interesse hebben in
de lokale politiek. De masterclasses bestaan uit acht bijeenkomsten op
zaterdagochtend en zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
Nieuwsbrief namens de
fractie van D66 Maastricht

De masterclasses besteden aandacht aan de specifieke politieke situatie in
Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg. D66 wil met de
masterclasses de belangstelling voor lokale politiek stimuleren en mogelijke
potentiële kandidaten voor raads- of commissiewerk werven en voorbereiden op
hun taken.
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De introductiebijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt gehouden op zaterdag
22 april aanstaande van 10-12 uur in het Novotel, Sibemaweg 10, Maastricht.
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Aanmelden kan tot 15 april aanstaande via: fractie@d66maastricht.nl

2. Helpt u mee met het Plan van Aanpak
Zwerfjongeren?
De Gemeenteraad heeft unaniem besloten om samen met de stad een Plan van
Aanpak op te stellen voor de hulp aan zwerfjongeren. Heeft u expertise over 1
van de 9 punten uit het plan:
1.(Laten) uitvoeren van een onderzoek naar aantal, problematiek en
(on)mogelijkheden van 'onze' zwerfjongeren;
2. Vergroten van het aantal crisisplekken in de opvang;
3. Eén gemeentelijk aanspreekpunt in beleid;
4. Inzetten van vroegtijdige interventie of familieondersteuning;
5. Meer toekomstperspectief door verbetering betaalbare huisvesting;
6. Een integrale aanpak van de problematiek;
7. Zorg dragen dat zwerfjongeren een zorgverzekering hebben;
8. Aandacht in het beleid voor de Intensieve Preventieve Aanpak; of
9. Zorg dragen voor uitbreiding opvangplekken.
Heeft u expertise en inbreng op een van deze thema's? Dan horen we dat graag
via het mailadres: joan.beemer@maastricht.nl vóór 15 april a.s. bijv. in de vorm
van een korte notitie.

Agenda
05-05-2017
Stemtent
18-05-2017
Raadsavond

3. D66 Maastricht zoekt beheerder voor
Stemtentspullen
De fractie van D66 Maastricht is op zoek naar een vrijwilliger, die de fractie kan
ondersteunen bij het beheer en het vervoer van de spullen voor de Stemtent. Wij
stellen hier een passende vergoeding tegenover.
Klik hier voor de vacature.

4. Uitslag Stemtent: ‘Maastrichtse politiek
luistert nog onvoldoende naar inwoners’
Afgaande op de uitkomsten van de (door omstandigheden iets ingekorte) D66
Stemtent op Plein 1992 van afgelopen zaterdag, is een kleine meerderheid
(57%) van de Maastrichtenaren van mening dat de politiek onvoldoende naar
inwoners luistert. Op de stelling: 'De Maastrichtse politiek luistert voldoende naar
inwoners', antwoordden de voorbijgangers op Plein 1992 en de mensen die
reageerden via internet in kleine meerderheid met ‘eens’. Van de 30 deelnemers
stemden 17 personen ‘eens’ en 13 personen ‘oneens’.

Tegenstemmers gaven aan dat zij van mening zijn dat de politiek niet uitvoert
wat zij, als inwoners van Maastricht, aandragen of vinden. Voorstemmers vinden
daarentegen dat de politiek juist wel bereikbaar is om ideeën en meningen aan
te dragen. Dat daar niet altijd iets mee gedaan wordt, wil niet zeggen dat de
politiek geen luisterend oor biedt.

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

