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Evenemententerrein direct volledig aangelegd 
 

Tijdens de raadsavond van 3 juli jl. kwam bij het onderwerp Grondexploitatie
Belvedère ook de aanleg van het evenemententerrein in het Frontenpark ter sprake.

Het College van B&W was voornemens om deze aanleg in twee fases te doen. 
 

Raadslid Harald Barendse heeft namens D66 daarop samen met PVM een
amendement voorbereid, waarin gepleit werd voor de aanleg van een volledig

evenemententerrein in één keer. D66 gelooft in de mogelijkheden van dit terrein. Het
kan minder geschikte locaties zoals de Griend en Stadspark ontlasten, ligt op

loopafstand van het centrum en biedt parkeerruimte in de directe omgeving. Ook is
volgens D66 aanleg in één keer voordeliger dan in twee fases. 

 
Het amendement werd mede ingediend door PvdA, SAB en de Seniorenpartij. Ook
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M:OED en PVV steunden het amendement uiteindelijk, waarmee het door een
meerderheid werd aangenomen. 

College voorstander herstel bushaltes Cannerweg 
 

Op 11 december 2016 nam Arriva het openbaar vervoer in Limburg over van Veolia.
De buslijn richting Kanne kwam te vervallen en werd vervangen door een OV-shuttle
tussen Kanne en de Markt in Maastricht, zonder tussenliggende haltes. Na één jaar

herstelde Arriva de reguliere buslijn. De inmiddels opgeheven tussenliggende haltes,
de meeste daarvan op de Cannerweg in het buitengebied, werden helaas

niet opnieuw in de dienstregeling opgenomen. 
 

Raadslid Harald Barendse heeft namens D66 daarom tijdens de raadsavond van 3
juli jl. mondelinge vragen aan het College gesteld. Verzoek aan het College is om bij
Arriva en de concessieverlener Provincie Limburg te willen nagaan of het mogelijk is

de haltes voor lijn 48 te herstellen. Het College is het met D66 eens en zal dit
verzoek neerleggen bij Provincie en Arriva. D66 wordt op de hoogte gehouden van

de vorderingen.

Dringend meer politiecapaciteit nodig in Limburg

Op initiatief van D66 Maastricht hebben acht partijen gezamenlijk gevraagd om extra
politiecapaciteit in Limburg. D66 diende mede namens SPM, CDA, VVD, SP, PVM,

SAB en LPM een motie vreemd aan de orde van de dag in. Hierin spreken de



partijen de teleurstelling uit over het feit dat er slechts 32 van de in totaal 1.111 extra
agenten worden ingezet in Limburg. Tevens verzoeken de indieners van deze motie

een heroverweging van het besluit met als resultaat dat er meer agenten naar
Limburg komen. Na de toezegging van de Burgemeester dat ze het signaal uit draagt

en de Gemeenteraad actief betrekt bij deze lobby, waardoor we met elkaar en heel
Limburg gericht deze boodschap sterk vertalen, is de motie aangehouden.

Lees hier de volledige motie vreemd aan de orde van de dag.

D66 vraagt om spreekuurrechter

D66 Maastricht wil dat de gemeente een proef met een spreekuurrechter start om zo
toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak mogelijk te maken. Het voorstel van
D66 Maastricht krijgt steun van een brede meerderheid in de raad. D66-raadslid
Franca Eurlings: “Juist ook bij burenruzies kunnen de emoties hoog oplopen. Het

gaat vaak niet alleen over de boom, de heg of het geluid waar men ruzie over heeft.
Er kan een geschiedenis aan oud zeer en opgeklopte frustratie achter zitten. De

spreekuurrechter kijkt verder dan het juridische conflict en zorgt op een toegankelijke
en respectvolle manier dat beide partijen weer samen door een deur kunnen. Wij

willen dat ook onze inwoners bij een spreekuurrechter terecht kunnen.” 
 

Toegankelijk 
Concreet vraagt Eurlings de gemeente om in samenwerking met de president van de

Rechtbank te kijken wat nodig is een spreekuurrechter te realiseren en dat te
faciliteren. De spreekuurrechter kan zaken oplossen die te maken hebben met

buren-, arbeids-, of huurrecht. Eurlings: “Niet alleen de autoriteit van de rechter en de
toegankelijkheid maken de spreekuurrechter een succes. Het is ook goedkoper,
werkt snel en zo kunnen veel zaken opgelost worden.” De burgemeester gaf als

reactie op de motie van D66 aan dat men in overleg is met de Rechtbank en dat eind
juli meer duidelijkheid is hoe de vraag wordt vertaald naar de Maastrichtse situatie.

D66 besloot daarop de motie niet in stemming te brengen. 
 

Niet alleen het juridische conflict oplossen

Het kabinet heeft afgesproken Rechtbanken de ruimte te geven om
te experimenteren met vormen van spreekuurrechters, mede door de succesvolle

proef in Rechtbank Noord-Nederland die in 2016 startte. Rechtzoekenden,
rechtsbijstandverleners, mediators en ook de rechters zelf zijn zeer tevreden over dit

model dat snel, goedkoop en efficiënt zaken oplost.

https://tinyurl.com/y7sdhcx6
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2018/04/20/experimenteerruimte-stimuleert-vernieuwingskracht-rechterlijke-macht
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/nieuws/2018/04/20/experimenteerruimte-stimuleert-vernieuwingskracht-rechterlijke-macht
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Rechtbank-Noord-Nederland-pleit-voor-doorontwikkeling-concept-Spreekuurrechter.aspx?pk_campaign=redactie&pk_medium=e-mail&pk_source=nieuwsbrief&pk_keyword=nieuwsbrief


D66 Maastricht  
 

Voor vragen, opmerkingen of afmelden voor de nieuwsbrief, mailt u naar: 
fractiemedewerker@d66maastricht.nl

 
 
 
 
 
 

This email was sent to <<Email Address>> 
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences 

D66 Maastricht · Vergadercentrum Mosae Forum · Maastricht, 6211 DW · Netherlands 

https://youtu.be/zeOz3JZO-pY
https://www.facebook.com/D66Maastricht
https://mailchi.mp/0c39fc14c7c3/d66.maastricht.nl
mailto:fractiemedewerker@d66maastricht.nl
mailto:fractiemedewerker@d66maastricht.nl
mailto:%3C%3CEmail%20Address%3E%3E
https://d66.us16.list-manage.com/about?u=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&id=33e93a954a&e=[UNIQID]&c=2ed7604e81
https://d66.us16.list-manage.com/unsubscribe?u=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&id=33e93a954a&e=[UNIQID]&c=2ed7604e81
https://d66.us16.list-manage.com/profile?u=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&id=33e93a954a&e=[UNIQID]


 

http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=f5ed8b5fd3b6dc0b18b246fed&afl=1

