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1. Stemtent
Zaterdag 6 oktober aanstaande zal D66 Maastricht haar maandelijkse stemtent houden. Ter 
discussie zal ditmaal staan de ENCI-ovens. De stelling zal dan ook luiden: “De ENCI-oven 
moet stoppen in 2010”. 

De stemtent zal tussen 11.00 en 16.00 uur te vinden zijn op Plein 1992. Mensen die niet in 
staat zijn langs te komen, kunnen hun mening ook geven op www.d66maastricht.nl

2. Voorzitterschap SMM
Bert Jongen hervat het voorzitterschap van de Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en 
Mobiliteit.(SMM). Begin juni stapte Bert Jongen op als voorzitter van deze commissie, omdat
hij het niet eens was met de gang van zaken omtrent buurtbezoeken. Buurtbezoeken zouden 
voortaan alleen thematisch plaats mogen vinden. Andere onderwerpen die de buurt graag aan 
kaak zouden willen stellen waren niet toegestaan op de agenda. Deze maatregel hinderde 
volgens Jongen zijn functioneren als voorzitter van SMM, waarop hij besloot om het 
voorzitterschap neer te leggen.

Het presidium van de gemeenteraad is teruggekomen op het eerdere besluit. In een 
buurtbezoek mogen voortaan ook andere onderwerpen op tafel komen. Na deze verandering is
Bert Jongen gevraagd zich weer beschikbaar te stellen als voorzitter van de commissie SMM. 
Hij werd met 35 van 37 uitgebrachte stemmen herkozen. Vanaf deze week is Bert Jongen 
weer voorzitter van de Raadscommissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit. 

3. Openbare agenda
Op www.d66maastricht.nl is de agenda van de fractie te volgen. Wilt u in contact komen met 
een fractielid kunt u in de agenda kijken waneer zij namens D66 Maastricht bij een evenement
of vergadering aanwezig zullen zijn. Heeft u verdere vragen dan kunt u contact opnemen via 
info@d66maastricht.nl

4. D66 Maastricht Jubileum
Zondag 9 december viert D66 Maastricht haar 40-jarige jubileum. De Maastrichtse 
democraten zullen dit vieren in de Grote Sociëteit met een receptie, en aansluitend een buffet. 
De precieze details zullen nader bekend worden gemaakt. 

Colofon:
Deze uitgave is een uitgave van de fractie van D66 Maastricht. 
Samenstelling: Nynke Salverda en Bert Jongen. Overname van artikelen of het doorsturen van
deze e-mail naar geïnteresseerden is toegestaan.
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