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1. Stemtent over de 11e van de 11e op het Vrijthof
Zaterdag 6 december houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal 
D66 in discussie gaan met burgers aan de hand van de stelling: “11e van de 11 op het 
Vrijthof.”
Naar aanleiding van de start van het carnavalsseizoen op 11 november jl. is er een discussie 
ontstaan over het feit of dit feest in de toekomst op het Vrijthof in Maastricht plaats moet 
vinden.
De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 en 16.00 uur. 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. 

D66 nodigt u ook van harte uit om naar het politiek café te komen, aansluitend op de stemtent.
Hiervoor zullen we om 15.30 bij de stemtent op plein 1992 verzamelen.

2. Alexander Pechtold in Maastricht
Alexander Pechtold is op 12 december aanstaande in Maastricht. Overdag brengt hij een 
bezoek aan de provincie en het AZM. Aansluitend wil Alexander van de gelegenheid gebruik 
maken om kennis te maken met de D66-ers en geïnteresseerde niet-leden uit Zuid-Limburg.

Het voorlopige programma is:
16.30 -19.30: Meet en Greet met Alexander, 

In een informele sfeer kun je kennis maken met Alexander en andere D66-ers. 
Tevens bestaat er ook de mogelijkheid om iets te drinken en te eten. Deelname 
is op eigen kosten.

19.30-21.30: Alexander houdt speech waarbij het zal ingaan op een aantal actuele thema’s. 
Dit deel van de avond is ook toegankelijk voor iedereen, die nog geen lid. 
Aansluitend kan met Alexander en de andere aanwezigen in discussie worden 
gegaan over de thema’s die in de speech aan de orde zijn geweest. Vervolgens 
is er nog ruimte om bij een borrel over zaken van gedachte te wisselen.

Zodra de locatie bekend is, volgt nader bericht. 
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