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1. Chinahuis in Maastricht

De sterke economische ontwikkeling van China gaat niet aan Maastricht voorbij. “Made in 
China” is op menig schap terug te vinden. Chinese bedrijven zijn ook meer en meer geneigd 
om in Europa te produceren en ze hebben middelen om in het buitenland te investeren. Ook 
ontwikkelt zich in China een welvarende middenklasse die het zich kan veroorloven om 
Europa als toerist te bezoeken. En daar liggen voor Maastricht evenveel kansen. Nieuwe 
maakindustrie zou een prima voor de werkgelegenheid zijn en Maastricht kan een 
aantrekkelijke bestemming worden voor Chinese toeristen. Burgemeester Leers heeft in 2005 
al eens geopperd om in Maastricht een Chinahuis op te richten. D66 Maastricht vindt het 
jammer dat we hier sindsdien nooit meer iets van hebben vernomen.  

Dat blijkt niet te liggen aan gebrek aan particulier initiatief. Onlangs stond in Dagblad De 
Limburger een interview met de ervaren Chinaganger Servé Costongs van C&H Maastricht 
waarin deze aangaf concrete plannen te hebben voor een Chinahuis. Maar bij de gemeente 
kwam hij “niet verder dan de ambtenaar”. Volgens D66 Maastricht gebeurt het te vaak dat 
kansrijke initiatieven geen gehoor vinden op het Stadhuis. Zelf niet als prima binnen het 
gemeentelijke beleid passen. 

Commissielid Hans van Wageningen heeft naar aanleiding hiervan vragen gesteld in de 
commissie van ESZ. Concreet wil D66 dat het college vóór 1 juli verslag doet over hoe het 
ervoor staat met de China-promotie en daarbij concreet ingaat op het Chinahuis.

2. Leer goed debatteren bij de Jonge democraten..vervolgcursus
 
De Jonge Democraten organiseren op maandag 10 december een debattraining. Na het succes 
van de eerste training: debatteren voor dummies is het nu tijd voor een vervolg! 
 
In de vervolgcursus zullen de Jonge Democraten verder oefenen aan o.a. de intonatie, 
lichaamstaal maar ook aan de opbouw van het argument. Er zal op deze avond speciale 
aandacht worden besteed aan de techniek van het interrumperen. 
 
Ook deze training zal plaatsvinden in café de Ma van Sloun, aan de Tongersestraat 3 en start 
om 19.30h.
 
Voor verdere informatie, neem contact op met de Jonge Democraten Afdeling Maastricht; 
maastricht@jongedemocraten.nl

mailto:maastricht@jongedemocraten.nl
http://www.d66maastricht.nl/


3. Jubileum

Zondag 9 december aanstaande viert D66 Maastricht haar 40 jarige Jubileum. U bent van 
harte uitgenodigd om dit heugelijke feit met ons te vieren. De receptie zal vanaf 15 uur tot 18 
uur duren. Tijdens de receptie zal de heer Jacobs, historicus te Maastricht een lezing houden 
over verlichte politici in Maastricht, na afloop waarvan de Membrede-prijs uitgereikt zal 
worden. Ook zal het cahier “40 jaar D66 Maastricht” overhandigt zal worden. Vanaf 18 uur 
vind er een feest voor leden plaats.

4. stemtent D66 Maastricht: Tweederde tegen centrale sportparken

Maastricht heeft meer dan vijf sportparken nodig, aldus de meerderheid van de 107 
ondervraagde mensen bij de  stemtent van D66 Maastricht  afgelopen zaterdag. 65% 
van de ondervraagden was het oneens met de stelling “vijf sportparken is voldoende”. 

Veelgenoemde argumenten waren dat de sportparken een belangrijke wijkfunctie hebben, en 
dat als deze weggenomen wordt de wijken ook uit elkaar zullen vallen. Verder vinden mensen
dat het verenigingen kapot maakt, en dat mensen minder zullen gaan sporten. Ook zijn diverse
mensen tegen op het idee samen te moeten gaan met voetbalvereniging Vinkenslag.

Hoewel 65% van de ondervraagde mensen het oneens was met de stelling, gaf 35% aan het 
eens te zijn met de stelling. “Een stukje fietsen is goed voor de gezondheid” en het idee dat 
hoogwaardige sportaccommodaties tot een verhoging van het aantal sporters zal leiden waren 
veelgehoorde argumenten. Ook is het volgens iemand `heel goed dat mensen uit 
Wittevrouweveld samen moeten sporten met mensen uit andere wijken`.
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