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
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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.
Aanmelden kan tot 21 april aanstaande via: fractie@d66maastricht.nl

2. D66 start enquête jeugdhulp
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D66 raadslid Franca Eurlings-Tonnaer is in samenwerking met ‘(t)huis voor
jongeren’ een internetenquête gestart over jeugdhulp. Franca Eurlings-Tonnaer:
“D66 vindt dat in de zorg niet het systeem maar de mens centraal moet staan.
Met deze enquête willen we een beter beeld krijgen van de jeugdhulp in de
regio: wat gaat er goed en wat kan beter.”
Na de enquête wil Eurlings-Tonnaer delen wat er goed gaat in de jeugdhulp en
dit breed bekend maken. Nadrukkelijk wordt er ook gekeken naar mogelijkheden
voor verbetering, samen met de ervaringsdeskundigen uit de jeugdhulp.
Eerder heeft Franca in ‘(t)huis voor jongeren’, samen mét jongeren,
ervaringsdeskundigen, ouders en een ander D66-fractielid een film gemaakt
over zwerfjongeren. De film heeft voor meer noodzaak tot verandering gezorgd.
Inmiddels werken we in de gemeente Maastricht samen met jongeren, ouders,
professionals, woningbouwcorporaties en scholen aan een plan van aanpak van
preventie tot nazorg.
De enquête is via de D66 website (https://maastricht.d66.nl/ ) en de directe link
te vinden: https://goo.gl/SmiAi4

3. D66 Maastricht heeft twee nieuwe
fractiemedewerkers
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De fractie van D66 Maastricht zal vanaf 1 mei 2017 versterkt worden door twee
nieuwe fractiemedewerkers. De functie van fractiesecretaris zal vanaf die datum
vervult worden door Edwin Zasada. Daarnaast zal er vanaf 1 mei een nieuwe
functie ingevuld worden, namelijk fractiemedewerker. Deze functie zal ingevuld
worden door Merel Aarts. De fractie van D66 Maastricht wenst ze veel plezier en
succes binnen hun nieuwe functie.

4. D66 vraagt aandacht voor OV-verbinding
Itteren / Borgharen
Raadslid Harald Barendse heeft schriftelijke vragen aan het College gesteld
over de busverbinding van Borgharen en Itteren naar Maastricht. Sinds Arriva
het vervoer heeft overgenomen op 11 december 2016, moeten reizigers van lijn
9 aan het station overstappen, als zij verder willen reizen naar het centrum.

D66 vraagt het College om met de Provincie en Arriva in gesprek te gaan. Door
een slimmer lijnennet zou het volgens D66 mogelijk moeten zijn om lijn 9 weer
door te trekken richting het centrum, zodat reizigers uit Borgharen en Itteren niet
meer hoeven over te stappen aan het station.
De ingediende vragen zijn hier te bekijken.

5. D66 stelt vragen over buurtnetwerken
D66-raadslid Bert Jongen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College over
buurtnetwerken. Aanleiding voor de vragen is dat verschillende buurtvaders en
buurtplatforms hebben aangegeven hun activiteiten te beëindigen. Daartoe
behoren onder meer de buurtvaders van Heugem, Sint Pieter en Jekerdal. Met
name de laatstgenoemde buurtvaders geven aan onvoldoende ondersteuning
vanuit de gemeente te krijgen. D66 wil weten hoe het staat met andere
buurtvaders en -netwerken.

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

