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Afscheid van Richard
Schoffeleers

Mart Mulkens nieuwe D66
gemeenteraadslid

Afgelopen dinsdag heeft Richard

In de raadsvergadering van 24

Schoffeleers afscheid genomen van
de gemeenteraad. Hij was van plan

november werd Mart Mulkens
geïnstalleerd als raadslid. Hij komt

na deze raadsperiode te stoppen.

in de plaats van Richard

Vanwege een nieuwe baan werd het
moeilijk om zijn werk goed te

Schoffeleers die zijn functie per
dezelfde datum neerlegt. Mart was

combineren met zijn

eerder al raadslid van 1990 tot

raadslidmaatschap. Vandaar dat hij

2002. In de huidige raadsperiode

nu afscheid neemt.
Richard was afdelingsvoorzitter D66

was hij in 2015 burgerlid en raakte
op die manier vertrouwd met de

Maastricht van november 2007 maart 2010. Hij was raadslid april
2010 - oktober 2017, sinds

nieuwe werkwijze. Mart zal zich in
de fractie voornamelijk gaan bezig
houden met de onderwerpen

november 2015 als fractievoorzitter.
Hij was vooral expert op het gebied
van stedelijke ontwikkeling. Van zijn

Stadsontwikkeling en Wonen.

kennis en ervaring op dat gebied
heeft niet alleen de fractie, maar de
hele raad geprofiteerd. Hij was ook
een bekwaam technisch voorzitter
van diverse commissies en
bijeenkomsten en gold als een
scherp debater.
Bestuur en fractie zijn Richard heel
dankbaar voor zijn inzet en
jarenlange betrokkenheid zowel
voor D66 als de gemeente. We
hopen in de toekomst te kunnen
blijven aankloppen voor advies op
gebied van ruimtelijke ontwikkeling.
Naast zijn inhoudelijke bijdragen
zullen we één ding vaker missen:
zijn bulderende lach.

College steunt appèl wietproef
ten volle
D66 is verheugd met het bericht dat
het nieuwe kabinet een aantal
gemeenten toestaat legaal door de
overheid geteelde wiet te
verspreiden. In de plannen zou het
kabinet zes tot tien gemeenten deze
bevoegdheid willen geven. De
legale teelt heeft tot doel wiet op te
leveren die minder schadelijke
stoffen bevat en te testen of de
criminaliteit rondom de wietteelt
afneemt. Fractievoorzitter Franca
Eurlings-Tonnaer: “D66 ziet deze
proef als een kans voor Maastricht
en vraagt aan het College wanneer
de gemeente Maastricht zich gaat
opgeven voor deze proef om de
legaal door de overheid geteelde
wiet te verspreiden.” Het College
heeft in de vergadering van de
Gemeenteraad afgelopen dinsdag
aangegeven het appèl van D66 en

nagenoeg de gehele raad ten volle
te steunen.
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