
 
 

 
1. D66 wil verdere aanpak 
drugsoverlast  

D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft tijdens de 
commissievergadering Algemene Zaken & Middelen 
aangekondigd de komende maanden initiatieven te nemen om de 
drugsoverlast tegen te gaan. D66 constateert dat de 
drugsoverlast niet teruggelopen is nadat niet-ingezetenen geen 
softdrugs meer mogen kopen in coffeeshops. Burgemeester 
Onno Hoes houdt vast aan het zogeheten I-criterium. 
 
Bert Jongen wil een poging doen de impasse te doorbreken. "Het 
aantal 'drugstoeristen' is het afgelopen jaar fors gedaald, maar de 
overlast is niet minder geworden. Kijk naar de drugsrunners, kijk 
naar de overlast in buurten. Ik roep mensen op om die overlast 
telkens te melden aan de politie. Ik constateer echter dat mensen 
meldingsmoe worden omdat de politie niet direct op meldingen 
reageert of kan reageren. In het kader van orde en veiligheid 
heeft de burgemeester een eigen bevoegdheid. Hij kan de 
mening van een meerderheid van de gemeenteraad naast zich 
neerleggen. Het is de vraag of het verstandig is als je als enige 
burgemeester in Nederland het I-criterium zo stringent toepast. 
Waar we het allemaal over eens zijn is dat de drugsoverlast 
aangepakt moet worden." 
 
 

2. Gemeente is beter bereikbaar 
maar website nog ondermaats 
 
De telefonische bereikbaarheid van de gemeente Maastricht is 
het afgelopen jaar sterk verbeterd (mede te danken aan D66). Dit 
blijkt uit het onlangs verschenen burgerjaarverslag. D66-
fractievoorzitter Bert Jongen heeft zich de afgelopen jaren sterk 
gemaakt voor een snellere beantwoording van brieven en e-mails 
en een betere telefonische bereikbaarheid. Het aantal 
telefoontjes dat binnen de norm van 30 seconden wordt 
opgenomen, steeg van 40 naar 80 procent. 
 
Over de vernieuwde website is D66 minder enthousiast, deze is 
minder gebruiksvriendelijk. Bovendien is het vaak een doolhof 
om de gezochte informatie te vinden. Wij roepen mensen op 
om voorbeelden van hun ervaringen met de gemeentelijke 
website, goed of slecht, te mailen naar 
fractie@d66maastricht.nl . Wij gebruiken deze informatie om 
een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de website. 
 
 

3. D66 pleit voor aanpak onveilig 
scootergedrag! 
 
In de commissie Algemene Zaken en Middelen heeft D66-
fractievoorzitter Bert Jongen gepleit voor meer aandacht voor de 
verkeersonveiligheid van scooters. Hij constateerde dat het 
aantal ongevallen door het roekeloos rijden van 
scooterbestuurders de afgelopen tijd sterk toegenomen is.  
Bert Jongen heeft aan burgemeester Hoes gevraagd na te gaan 
wat de mogelijkheden zijn. Hij verwees hierbij naar Amsterdam, 
waar scooters sinds kort geen gebruik meer mogen maken van 
fietspaden. De burgemeester heeft toegezegd met voorstellen te 
komen. 
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4. D66: aanstelling nieuwe 
fractiesecretaris 
  
 
Vanaf 1 juni 2014 heeft de fractie van D66 Maastricht een nieuwe 
fractiesecretaris aangesteld genaamd Ingrid Politsch. Harald 
Barendse zal in zijn functie als Raadslid nog steeds deel 
uitmaken van de fractie D66 Maastricht. 
 
 

5. Stemtent:  
“Maastricht moet ook bezuinigen op 
cultuur” 
  
Op zondag 22 juni staat de Stemtent van D66 op het Manus van 
Alles-festival in Wittevrouwenveld met de stelling ‘Maastricht 
moet ook bezuinigen op cultuur’. 
 
De gemeente Maastricht moet in de huidige raadsperiode fors 
bezuinigen. Ook voor cultuur zal er de komende jaren minder 
geld beschikbaar zijn. Bent u van mening dat deze bezuinigingen 
op cultuur terecht zijn, of denkt u dat de culturele sector de 
laatste jaren al meer dan genoeg heeft moeten inleveren? D66 
hoort het graag van u. 
 
Het is mogelijk om met de mensen van D66 in gesprek te gaan 
tussen 11.00 en 17.00 uur bij de Stemtent in Wittevrouwenveld. 
Mocht u niet langs kunnen komen maar toch uw stem uit willen 
brengen, dan kunt u vanaf nu ook al terecht op onze website: 
maastricht.d66.nl/stemtent. 

6. D66: jaarlijkse AVV en het aftreden 
en kiezen van nieuwe bestuur 

De AAV (Algemene Afdelingsvergadering) is vastgesteld op 
vrijdag 11 juli 2015 om 19.30 uur in het Stay Okay te Maastricht. 
De uitnodiging hiervoor volgt aan alle leden. 
 
Daarnaast zullen er nieuwe bestuurders gekozen gaan worden 
en zullen er oude bestuurders aftreden. Op zaterdag 28 juni om 
10.00 uur is er in Café Forum een informatiebijeenkomst voor 
kandidaatsbestuursleden. 

 

 

  

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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