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Burgers verdeeld over ‘open en eerlijk bestuur’

Ruim zestig procent van de ondervraagde Maastrichtenaren vindt dat de stad geen ‘open en 
eerlijk bestuur heeft’. Veertig procent van de mensen vindt dat wel. Dat blijkt uit een enquête 
van D66 Maastricht afgelopen zaterdag in hun Stemtent op Plein 1992. Zeventig mensen 
namen aan de enquête deel.

Opvallend was dat mensen zich zorgen maken over de opstelling van het landelijke D66 over 
de militaire missie naar Afghanistan. D66 Maastricht-fractievoorzitter Bert Jongen heeft die 
bezorgheid aan D66 Tweede Kamerlid Bert Bakker en aan D66-voorzitter Frank Dales 
overgebracht en opgeroepen de rug recht te houden en niet in te stemmen met een militaire 
missie naar Afghanistan.
Lees verder op www.d66maastricht.nl

Nieuwjaarsbijeenkomst D66 Maastricht zondag in De Perroen

Aanstaande zondag houdt D66 een Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden en andere 
geïnteresseerden in De Perroen aan het Vrijthof. Het is een goede gelegenheid om met elkaar 
de campagne te bespreken en met elkaar van gedachten te wisselen bijvoorbeeld over de 
komende gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomst begint op 15.00 uur

D66 op zoek naar Valentijnskandidaten

Altijd al een geheime bewondering gehad of zelfs een stille liefde voor iemand die zich voor 
de gemeenschap inzet? Geef dan zijn of haar naam en de reden waarom de persoon wordt 
voorgedragen op aan info@d66maastricht.nl voor 20 januari aanstaande.
D66 wil landelijk mensen in het zonnetje zetten die zich het afgelopen jaar verdienstelijk 
hebben gemaakt voor hun omgeving. En D66 Maastricht wil graag kandidaten voordragen.
Suggesties zijn dan ook van harte welkom!
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