
Jaargang 8, nummer 9.
5 maart 2006

Een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie kijk op www.d66maastricht.nl.
___________________________________________________________

D66 heeft beste plannen bestrijding luchtkwaliteit

D66 Maastricht heeft de beste plannen als het gaat om het verbeteren van de luchtkwaliteit. 
Zaterdagmiddag kon D66-raadslid Hans van Wageningen hiervoor een prijs (een blik Klaor 
Loch) in ontvangst nemen.  Het actiecomité Klaor Loch had de verschillende politieke 
partijen tien concrete vragen voorgelegd over de aanpak van luchtkwaliteit. De verschillende 
antwoorden werden door deskundigen van de Milieufederatie Limburg beoordeeld.
Hans van Wageningen: “Dit onderwerp past helemaal in de lijn waarmee wij als D66 bezig 
zijn. We hebben geen sociaal verantwoorde antwoorden gegeven met het oog op de 
verkiezingen. D66 vindt oprecht dat er nu iets moet gebeuren aan de slechte luchtkwaliteit.”
Als tweede kwam GroenLinks uit de bus gevolgd door Sociale Vernieuwing. Van de grotere
partijen kwam de PvdA met de beste voorstellen.
Zie ook www.klaorloch.nl

D66 blijft doorgaan met “De Stemtent”

D66 Maastricht zal ook na de verkiezingen blijven doorgaan met het voorleggen van 
stellingen aan inwoners in Maastricht in haar “Stemtent”. De democraten zullen voortaan 
iedere eerste zaterdag van de maand weer op Plein 1992 te vinden zijn. De afgelopen 
maanden hebben D66-ers bij de “Stemtent” met ruim duizend inwoners gesprekken gevoerd 
over verschillende politieke onderwerpen.

Gisteren was de stelling: “Wie niet stemt, stemt toe.” Daarmee werd het belang van het 
uitbrengen van een stem onder de aandacht gebracht. Want niet-stemmers steunen indirect de 
uitslag van de verkiezingen.  In totaal werden op Plein 1992, tijdens de Open Dag in het 
stadhuis en via de D66-website 145 stemmen uitgebracht. Van de stemmers was 87.5 % het 
met de stelling eens. 
___________________________________________________________________________

Lijsttrekkersdebat op TV Maastricht

TV Maastricht zendt zondag 5 maart om 21.00, 23.00 en 01.00 uur het lijsttrekkersdebat voor 
de gemeenteraadsverkiezingen uit. Het debat wordt op zondagmiddag om 14.00 uur 
opgenomen in het Trefcentrum, Edisonstraat 4 in het Wittevrouwenveld. Voor D66 
Maastricht neemt lijsttrekker Bert Jongen aan het debat deel.

Uitslagenavond  dinsdagavond in het stadhuis en op TV Maastricht

Dinsdagavond vindt de uitslagenavond plaats vanaf 21.00 uur in het stadhuis in Maastricht.
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. De thuisblijvers kunnen de uitslagen volgen 
via een live-uitzending op TV Maastricht. Die begint meteen na de sluiting van de 
stembureau’s om 21.00 uur.



Cahier Van zwart naar wit via groen... Biobrandstoffen: kans voor Limburg, kans voor 
Maastricht.

Maandag 6 maart wordt dit cahier, geschreven door Peet v/d Loo, aangeboden aan  Peter 
Haane van de Kamer van Koophandel om 11.00 uur.  Peet v/d Loo en Danielle Paulssen 
zullen hierbij aanwezig zijn. Dit cahier kan vanaf morgen worden bekeken op de website 
www.d66maastricht.nl onder het kopje ‘cahiers’.
__________________________________________________________________________
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