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1. Schijt! Of Spijt? Interactief concept
dóór en vóór jongeren
D66 wil dat de GGD meer doet aan voorlichting om de gevolgen
van seksueel ongezond gedrag terug te dringen. D66 heeft
daarom een concept gepresenteerd van het project 'Schijt of
Spijt' waarin jongeren zelf aan de slag gaan.
In een recent gepubliceerd rapport van GGD Zuid-Limburg valt
het verontrustend hoog percentage lager opgeleide jongeren met
ongezond seksueel gedrag in Zuid-Limburg op. Het percentage is
aanzienlijk hoger dan dat van overige jongeren in heel
Nederland. D66 Maastricht maakt zich zorgen hierover en ziet dit
probleem graag verholpen.
Cecile Cremer, laatstejaars studente aan de opleiding
International Lifestyle Studies van Fontys Academy for Creative
Industries, heeft in een stage bij D66 Maastricht onderzoek
gedaan naar wat is er nodig om Maastrichtse lager opgeleide
jongeren (12 t/m 15 jr) tijdig te informeren over seksueel gezond
gedrag.
Er is een trendanalyse gemaakt aansluitend bij jongeren. Ook
zijn jongeren samen met andere partners (als de GGD)
betrokken bij de analyse en uitwerking van het eindconcept. Het
eindconcept heeft tot doel bewustwording en het weerbaar
maken tegen seksueel ongezond gedrag, maar wel op een
aansprekende interactieve manier, die bij de behoefte van de
specifieke doelgroep past.
Het concept sluit aan bij de doelstellingen van de GGD en de
Gemeente Maastricht. D66 heeft het concept bij de GGD
gepresenteerd voorafgaand aan de vaststelling van de begroting
voor het komend jaar en gaat er van uit dat het concept in deze
begroting past. Raadslid Franca Eurlings-Tonnaer: “Ik ben heel
enthousiast over dit mooie interactieve concept dat dóór en vóór
jongeren zelf is gemaakt en ga er van uit dat we dit binnenkort in
Maastricht kunnen presenteren.”

2. D66 blij met meer invloed
inwoners
De gemeenteraad van Maastricht heeft dinsdag unaniem
ingestemd met een nieuwe werkwijze van de gemeenteraad. Het
belangrijkste onderdeel van het voorstel is de inwoners in een
eerder stadium bij besluitvorming te betrekken. D66 was al
geruime tijd bezig het vergaderstelsel te moderniseren maar
daarvoor was in het verleden geen meerderheid in de raad.
Het is de bedoeling dat de nieuwe werkwijze op 1 januari 2015
ingaat met een proeftijd van een jaar. Dit najaar zal een
commissie, waarvan D66-fractievoorzitter Bert Jongen deel uit
maakt, de praktische invulling verder uitwerken.

3. D66 wil meer aandacht voor
veiligheid
D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft dinsdag bij de
behandeling van de kaderbrief gepleit voor meer aandacht voor
veiligheid. De kaderbrief is in feite de opmaat voor de begroting
2015 die in oktober wordt vastgesteld.
D66 wil meer aandacht voor onder meer drugoverlast in het
algemeen en de brandveiligheid, met name in studentenpanden.
Hij riep het College op om het aantal handhavers uit te breiden.
Daarnaast toonde hij zich bezorgd over de leefbaarheid in
sommige buurten door teveel illegale studentenpanden. Tevens
pleitte hij ook voor een eenvoudigere manier om drugsoverlast te
melden, Burgemeester Hoes voelde weinig voor dit voorstel.
Op initiatief van D66 vindt er deze zomer een experiment plaats
met verlaagde 'last minute'-tarieven in het Geusseltbad met een
korting van 50 procent.
Bert Jongen stelde 'niet blij' te zijn met bezuinigingen op cultuur
maar vond vier procent bezuinigingen aanvaardbaar. Hij stond
open voor alternatieve voorstellen die de pijn kunnen verzachten.
"Wij hebben die niet kunnen vinden", aldus de D66fractievoorzitter.
Klik hier voor de hele bijdrage van D66 over de kaderbrief.

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

