1. Onafhankelijk onderzoek naar
plannen onderwijsclustering

Nieuwsbrief namens de
fractie van D66 Maastricht

Nieuwsbrief
29 mei 2014
Jaargang 15, nummer 5

In deze editie
Onafhankelijk onderzoek naar plannen
onderwijsclustering
D66 heeft begrip voor Oranjekoorts
D66: sport is van algemeen (en
betaalbaar) belang!
D66 stelt vragen over openingstijden
bewaakte fietsenstallingen tijdens
evenementen
Stemtent: “Maastricht is een veilige stad’

Afgelopen dinsdag heeft een meerderheid van de
Gemeenteraad, waaronder ook D66, een motie ingediend die
vraagt om een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de
plannen van Stichting Limburgs Voorgezet Onderwijs (LVO) om
te komen tot een clustering per schooltype op locaties en deze
ook af te zetten tegen de alternatieve plannen zoals
gepresenteerd door de Samenwerkende Leerlingenraden in
Maastricht (SliM) hierin mee te nemen.
De gemeenteraad is weliswaar alleen eigenaar van de
schoolgebouwen, maar D66 hoopt met de uitkomsten van het
onderzoek een goed beeld kunnen vormen van de keuzes die er
te maken zijn. Ook kunnen deze uitkomsten gebruikt worden bij
het formuleren van een visie op onderwijshuisvesting in
Maastricht.

2. D66 heeft begrip voor
Oranjekoorts
D66 heeft schriftelijke vragen gesteld over de beleidsregels
tijdens het WK Voetbal. De Democraten hebben er begrip voor
dat de gemeente moet zorgen voor orde en veiligheid. D66
plaatst vraagtekens bij onnodige regels en de mogelijkheden om
te handhaven.
D66-fractievoorzitter Bert Jongen: “De gemeente moet faciliteren,
niet frustreren. De regels zijn onduidelijk en niet na te leven. Een
straatfeest moet bijvoorbeeld besloten zijn. Ik vraag me af hoe je
dat moet realiseren. En van spontaniteit kan geen sprake zijn als
je een feestje vier weken van tevoren bij de gemeente moet
melden.”
De ingediende vragen zijn hier te downloaden.
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3. D66: sport is van algemeen (en
betaalbaar) belang!
Het NOC*NSF heeft gemeenteraden in het hele land opgeroepen
om sport als een ‘activiteit van algemeen belang’ aan te merken.
Dit omdat er anders per 1 juli 2014 als gevolg van het in werking
treden van de Wet markt en overheid sport als een
concurrerende commerciële markt wordt gezien. Hierbij worden
dan subsidies op veld- en sportzalenverhuur verboden.
D66 vindt sport van algemeen belang. Raadslid Franca EurlingsTonnaer: “De visie van D66 op sport en bewegen is dat deze
integrale onderdelen van het leven zijn, en daarmee dus zeker
van algemeen belang”. In de visie van D66 verleidt het
gemeentelijke beleid tot meer bewegen en sporten.
D66 vraagt daarom aan de wethouder of sport in de Gemeente
Maastricht al aangeduid zijn als ‘algemeen belang’ en verzoekt
de wethouder dit te doen als dit nog niet het geval is.
De ingediende rondvraag kunt u hier downloaden.
>>>

4. D66 stelt vragen over
openingstijden bewaakte
fietsenstallingen tijdens
evenementen
Afgelopen zondag 18 mei 2014, waren er in de ochtend al veel
bezoekers in het centrum van de stad vanwege de
stadsprocessie. Bezoekers die de oproep van de gemeente
hadden opgevolgd om toch vooral met de fiets te komen, werden
echter onaangenaam verrast door het feit dat de bewaakte
fietsenstallingen pas om 11.00 uur de deuren openden. D66
ervaart dit als een slechte service aan deze bezoekers en
namens de fractie heeft raadslid Harald Barendse daarom een
schriftelijke rondvraag ingediend, met het verzoek de
openingstijden van de bewaakte stallingen tijdens evenementen
aan te passen.
De ingediende vragen zijn hier te downloaden.

5. Stemtent:
“Maastricht is een veilige stad”
Op zaterdag 7 juni staat de Stemtent van D66 Maastricht op
Plein 1992 met de stelling ‘Maastricht is een veilige stad’.
Binnenkort discussieert de gemeenteraad over de (on)veiligheid
in Maastricht. Maastricht scoort slecht in de veiligheidsmonitor
die jaarlijks wordt gehouden in opdracht van gemeenten, politie,
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het ministerie
van Veiligheid. Maastricht scoort daarin hoog op de punten
overlast van dronken mensen op straat, drugsgebruik /
drugshandel en rondhangende jongeren. Valt het allemaal wel
mee of vindt u dat er meer op het gebied van veiligheid gedaan
moet worden? En zo ja, wat dan? D66 hoort het graag van u.
Het is mogelijk om met mensen van D66 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 uw stem uit willen brengen,
dan kunt u vanaf komend weekend ook terecht op onze website:
maastricht.d66.nl/stemtent.
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