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Staatssecretaris Van Veldhoven
op de fiets met D66 Maastricht 
 
Op 29 januari was staatssecretaris
Stientje van Veldhoven (D66) in

Johan Pas nieuw burgerlid 
 

Tijdens de raadsvergadering van 16
januari jl. is Johan Pas benoemd tot
burgerlid van de gemeenteraad
namens D66 Maastricht. Hiervoor
was Johan sinds december 2016 al
steunfractielid en hij is momenteel
penningmeester van de fractie D66
Maastricht. Daarnaast staat hij op
de kieslijst voor GR2018 op
nummer 7. 
 
Als burgerlid zal hij zich
bezighouden met de portefeuilles
Kunst & Cultuur, Integrale veiligheid,
Algemene inkomsten & Uitgaven en
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Maastricht voor de officiële opening
van de nieuwe fietsenkelder bij het
station. Diezelfde middag stapte zij
met D66 Maastricht op de fiets om
een rondje te maken langs
gerealiseerde projecten op het
gebied van (fiets)mobiliteit, maar
ook om te kijken waar er nog
knelpunten liggen. 
 
Onder meer burgerlid Richard
Wijnands, de raadsleden Franca
Eurlings-Tonnaer en Harald
Barendse, gingen samen met
Statenlid Hans van Wageningen,
gedeputeerde Hans Teunissen,
Tweede Kamerlid Matthijs Sienot en
andere belangstellenden op pad om
een kijkje te nemen bij de
Sibematunnel en op de Groene
Loper. De staatssecretaris was
onder de indruk van de
metamorfose van dit stadsgebied. 
 
Raadslid Harald Barendse gaf als
woordvoerder mobiliteit aan dat het
verdwijnen van de barrière van de
A2 er voor zorgde dat wijken weer
makkelijker met elkaar verbonden
zijn, maar dat er nog een andere
belangrijke barrière geslecht moet
worden, namelijk die van het spoor.
Een aantrekkelijke fietsverbinding
van Wyckerpoort naar Wyck, zou
ook een aantal andere wijken in
Maastricht-Oost "dichter" bij de
binnenstad brengen. Met zo'n
goede fietsverbinding wordt het ook
veel aantrekkelijker de fiets te
nemen naar het centrum in plaats
van de auto.

Verkeer & Mobiliteit. Wij wensen
Johan veel succes als burgerlid!

Stemtent D66 - ‘Studenten mogen
in elke wijk wonen’ 
 
Op zaterdag 3 februari staat de
Stemtent van D66 Maastricht op
Plein 1992 met de stelling:
‘Studenten mogen in elke wijk
wonen’. 
 
Met het toenemend aantal
studenten aan de Universiteit en
Hogeschool in Maastricht, stijgt ook
het aantal studentenkamers in onze
stad. Door de andere levenswijze
van studenten kan dat soms leiden
tot ‘botsingen’ met andere inwoners.
Recentelijk werd bekend dat in 87
straten het vastgestelde maximum
aantal studentenwoningen
overschreden wordt en dat er in die
straten dus geen nieuwe
studentenwoningen mogen worden
gerealiseerd. Denkt u dat dit een
goede oplossing is voor problemen
zoals geluidsoverlast? Of moet
studentenhuisvesting gewoon
overal mogelijk blijven en dient de
overlast door een betere
handhaving aangepakt te worden?
D66 hoort het graag van u. 
 
Het is ditmaal mogelijk om met
mensen van D66 in gesprek te gaan
tussen 13:30 en 16:30 bij de

https://www.youtube.com/watch?v=2-V8uRXAo5Y&feature=youtu.be


Stemtent op Plein 1992. Mocht u
niet langs kunnen komen, maar toch
willen reageren, kan dat via de poll
op maastricht.d66.nl.
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