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1. D66 Maastricht Stemtent over Winterland 

Zaterdag 5 januari houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal D66 
de meningen van Maastrichtenaren peilen over de grootte van het Winterland. De stelling 
waarop mensen kunnen reageren is: “Winterland moet kleiner.”

De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 en 16.00. Mensen die niet in de 
gelegenheid zijn om langs te komen kunnen hun mening geven via www.d66maastricht.nl. 

Overigens kunnen bezoekers aan De Stemtent ook andere zaken die ze op het gebied van 
lokale of landelijke politiek aan de orde willen stellen, onder de aandacht brengen.

2. Nieuwjaarsbijeenkomst D66 Maastricht op 5 januari 

D66 houdt dit jaar haar Nieuwjaarsbijeenkomst a.s. zaterdag van 16.00-18.00 uur in café De 
Vitrine op Plein 1992. De bijeenkomst is voor leden en relaties van D66 Maastricht. U bent 
van harte welkom.

3. D66 vraagt om raadsdebat aanklacht smaad tegen Leers en Winants

D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft het college gevraagd om een afschrift te krijgen van 
de bevindingen van de rijksrecherche over de aanklacht wegens smaad tegen burgemeester 
Leers en wethouder Winants.

Het verbaast Jongen  dat de raadsleden nog geen informatie hebben, zeker gezien het kader 
van de actieve informatieplicht en vanwege het feit dat er al wel een persconferentie over dit 
onderwerp werd gehouden. D66 vindt dat nu de bevindingen er zijn, de tijd rijp is voor een 
raadsdebat. De Democraten zullen in het seniorenconvent van 16 januari aanstaande vragen 
om een raadsdebat te agenderen.
Eerder gaf burgemeester Leers te kennen een dergelijk raadsdebat op prijs te stellen nadat de 
rijksrecherche haar bevindingen op tafel had gelegd.

4. Vragen D66 en SBM over subsidie aan Zesdaagse

http://www.d66maastricht.nl/
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D66 Maastricht en Stadsbelangen Mestreech hebben schriftelijke vragen gesteld over de 
subsidie aan de Euro Zesdaagse. Het College had voor een periode van drie jaar een bedrag 
van 15.000 euro per jaar toegekend.
Nu de Zesdaagse van 2007 is afgelast, vinden beide oppositiepartijen dat het College de reeds 
toegekende subsidie dient terug te vorderen. Beide partijen willen ook van het College weten 
waarom de subsidie voor drie jaar in één keer werd uitbetaald. Volgens D66 Maastricht en 
Stadsbelangen Mestreech staat dit op gespannen voet met het subsidiebeleid. 

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


