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D66 behoudt twee zetels: Bedankt!

D66 Maastricht heeft als één van de weinige D66-afdelingen het aantal zetels in de 
gemeenteraad kunnen behouden. Bij deze wil de fractie de leden bedanken voor hun inzet 
tijdens de afgelopen campagne. Maar de dank gaat vooral uit naar de 2.772 kiezers die hun 
stem afgelopen dinsdag aan D66 gaven.
Die steun inspireert de fractie om zich de komende jaren met enthousiasme te blijven inzetten 
voor een andere Maastrichtse politiek met meer oog voor wat er bij de inwoners van 
Maastricht leeft.

D66-fractie groeit 

Hoewel het aantal zetels (2) gelijk blijft, zal de fractie de komende jaren groeien. Afgelopen 
donderdag kwam de fractie voor het eerst bij elkaar om de nieuwe samenstelling te bespreken.
Lijsttrekker Bert Jongen werd herkozen als fractievoorzitter. Samen met Mieke Damsma 
vormt hij de D66-fractie in de gemeenteraad. Daarnaast zal de fractie worden ondersteund 
door Guido Mertens, Hans van Wageningen, Eddy Waltjé, Franca Tonnaer en Manon Aarts. 
Van de vorige fractie neemt alleen Diederik de Boer afscheid. Hij had al vorig jaar 
aangegeven zijn baan steeds lastiger te kunnen combineren met het fractiewerk. Eddy Waltjé 
blijft de komende jaren in een wat vrijere rol de fractie ondersteunen. Franca Tonnaer en 
Manon Aarts draaiden de afgelopen maanden al volop mee in de fractie en het campagneteam.
Dat is zo goed bevallen, dat ze graag fractielid willen worden.
De algemene ledenvergadering zal zich op dinsdag 21 maart moeten uitspreken over de 
samenstelling van de nieuwe fractie.

D66 heeft meeste stemmen bij De Stemwijzer

D66 Maastricht is met  5.232 van de uitgebrachte 21.170 adviezen als eerste geëindigd in de 
Stemwijzer in Maastricht. Dat is 24,71 procent van de stemmen. Omgerekend zou dat 
neerkomen op 9 zetels. Zoals ook bij de Stemwijzer stond aangegeven is het geen 
opiniepeiling of barometer. Maar de hoge score heeft zeker ertoe bijgedragen dat D66 
Maastricht als één van de weinige afdelingen zich heeft kunnen handhaven.

De scores van de andere partijen in Maastricht waren: Stadsbelangen Mestreech 4.182, 
GroenLinks 3.846, Partij Sociale Vernieuwing 2.478,  Us Mestreech 1.517, CDA 1.240, PvdA
1.184, VVD 1.108, Seniorenpartij Maastricht 316 en tenslotte de SP met 101 adviezen.  
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COLOFON

Deze uitgave is een uitgave van de fractie van D66 Maastricht. 
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