
   

 

   

1. D66 verzilvert verkiezingswens: Maastricht 
krijgt een groot poppodium! 

In 2011 heeft raadslid Franca Eurlings-Tonnaer namens D66 een initiatief 
raadsvoorstel ingediend om te komen tot een groot poppodium. Dit voorstel is 
toen breed door de raad gesteund, waarmee de zoektocht is begonnen naar een 
geschikte locatie voor dit groot poppodium. Inmiddels is de Muziekgieterij 
verhuisd van de tijdelijke locatie in een woonwijk naar de Timmerfabriek. In de 
raadsvergadering van afgelopen dinsdag is besloten om een volwaardig 
poppodium (met voldoende repetitieruimtes) te ontwikkelen in de Timmerfabriek. 
Hiermee krijgt Maastricht een groot poppodium! 
 
 

2. Begroting: Pleidooi voor veiligheid en 
internationalisering 
 
D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft afgelopen dinsdag bij de behandeling 
van de begroting gepleit voor meer aandacht voor veiligheid en voor meer 
concrete projecten op het gebied van internationalisering. 'De Euregio is de 
motor van de economie,' aldus Bert Jongen. Burgemeester Hoes heeft inmiddels 
toegezegd volgend jaar meer werk te maken van internationale projecten. Er 
komt ook een werkgroep van de raad die zich met internationale zaken gaat 
bezighouden. Bert Jongen en CDA-fractievoorzitter Vivianne Heijnen zullen in 
ieder geval deel uitmaken van deze werkgroep. 
 
Op initiatief van D66 wordt ook gekeken of parkeerplaatsen in de Stationsstraat 
en de Wycker Brugstraat kunnen vervallen en plaatsmaken voor terrasjes. "Een 
Maastrichtse Ramblas," zei de D66-fractievoorzitter gekscherend. 
 
Klik hier voor de tekst van de D66-bijdrage aan de begroting. 
 
 

3. Gemeentelijke begroting en Jaarrekening 
voor iedereen toegankelijk 
 
Tijdens de Raadsvergadering diende fractievoorzitter Bert Jongen tevens een 
motie in om te zorgen dat de gemeentelijke begroting en jaarrekening voor 
iedereen op een gemakkelijke manier toegankelijk wordt. Bert Jongen: "In het 
verlengde daarvan is het niet meer dan logisch dat we onze begroting 
transparant en toegankelijk maken door ons aan te sluiten bij meer dan honderd 
gemeenten die ons voorgingen." 
 
De motie kon rekenen op brede Raadsteun en is door de wethouder 
overgenomen. De gegevens vanaf 2010 zijn binnenkort in te zien via websites 
zoals http://openspending.nl. 
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4. Stemtent: “Burgemeester Hoes mag 
blijven” 
 
Op zaterdag 1 november staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling 
“Burgemeester Hoes mag blijven”. Recentelijk maakte burgemeester Hoes 
bekend dat hij graag nog een tweede termijn van zes jaar als burgemeester van 
Maastricht ambieert. In 2016 beslist de gemeenteraad hierover. 
 
Hoe heeft burgemeester Hoes volgens u de afgelopen jaren gefunctioneerd? 
Bent u van mening dat hij ook na 2016 burgemeester van Maastricht zou 
moeten blijven? Of kan hij beter vertrekken? D66 hoort graag hoe u hierover 
denkt. 
 
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 terecht op 
www.maastricht.d66.nl/stemtent. 
 

 

      

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 
 

http://www.maastricht.d66.nl/stemtent
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