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Alexander Pechtold in Maastricht
D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold is 12 december aanstaande in Maastricht. Overdag 
brengt hij een bezoek aan het Academisch Ziekenhuis Maastricht. Ook spreekt hij met de 
Gouverneur van de provincie Limburg over de drugsproblematiek in Limburg en met 
ondernemers over ‘grensoverschrijdend ondernemerschap’. 
 
Vanaf 16.30 uur is Alexander Pechtold te gast bij de gezamenlijke D66-afdelingen Zuid-
Limburg. 
 
Tussen 16.30 en 19.30 uur is er een ‘Meet & Greet’ met Alexander gepland. In een informele 
sfeer kunnen D66-ers kennis maken met Alexander en andere D66-ers.

Deelname aan de ‘Meet & Greet’ is voor leden van D66 en is op eigen kosten. De kosten voor
deelname aan het dinerbuffet bedragen € 23,50. Ook de drankjes zijn voor eigen rekening. 
Aanmelden voor de ‘Meet & Greet’ is noodzakelijk en kan tot en met 7 december aanstaande 
via: richard.schoffeleers@tiscali.nl. Vergeet niet om in je mailbericht je naam, 
telefoonnummer en het aantal personen te vermelden.
 
’s Avonds om 19.30 uur zal Alexander Pechtold een speech houden met als thema: 
‘grensoverschrijdend’. Hij zal dit thema behandelen aan de hand van een aantal actuele 
thema’s als de innovatieve kenniseconomie, het onderwijs en vergrijzing en krimp in de regio.
 
Na zijn toespraak zal Alexander met de aanwezigen in debat gaan over deze en andere 
thema’s. De avond zal worden afgesloten met een informele borrel.
 
Het avondprogramma is bedoeld voor alle D66-leden maar ook voor geïnteresseerde niet-
leden. Iedereen is van harte welkom! De toegang voor het avondprogramma is gratis.
 
De locatie van zowel het middag- als het avondprogramma is Café De Vitrine op Plein 1992 
te Maastricht.
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Richard Schoffeleers, voorzitter van de 
D66-afdeling Maastricht e.o., telefoon: 06 1819 0611, e-mail: richard.schoffeleers@tiscali.nl.
 
Graag tot ziens op 12 december aanstaande!
 De D66-afdelingen in Zuid-Limburg

http://www.d66maastricht.nl/


D66 Stemtent: “11e van de 11e moet op het Vrijthof blijven” 
De grote meerderheid van de mensen vindt dat de opening van het carnavalsseizoen voortaan 
op het Vrijthof moet blijven. Dat blijkt uit de response bij de D66 Stemtent op Plein 1992 en 
via de website. In totaal namen 214 mensen aan de enquête deel. Van het was 69 procent vóór
handhaving op het Vrijthof en 31 procent tegen.

Jonge Democraten Maastricht weer op volle sterkte
Tijdens de Algemene Afdelingsvergadering op maandag 1 december 2008 heeft de JD 
Maastricht een nieuw bestuur gekozen, bestaande uit:
 
Voorzitter: Chantal Weijers
Penningmeester: Marianne Meijssen
Secretaris: Nikie van Thiel
Secretaris Politiek: Saskia Buens
Algemeen bestuurslid: Yvonne Bakker
 
Wij als bestuur hebben heel erg veel zin in het komende jaar en hopen jullie vaak te kunnen 
zien tijdens onze activiteiten. De eerst volgende activiteit is van de D'66: Platform Europa - 9 
december, 19:30 - Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 

Onze eerste officiële eigen activiteit zal een nieuwjaarsborrel zijn op 5 januari. Maar verdere 
informatie hierover zal nog volgen!
 
Het JD bestuur van Maastricht:
Chantal, Marianne, Saskia, Yvonne en Nikie

D66-fractie verhuisd naar Randwyck
De fractie van D66 maakt geen gebruik meer van het fractiekantoor in de Bogaardenstraat. 
Als eerste fractie maakt D66 gebruik van flexibele vergaderfaciliteiten in het Stadskantoor I in
Randwyck, waar nu ook het Werkplein is gevestigd. De fractie heeft geen eigen kantoor meer,
maar reserveert telkens vergaderfaciliteiten. De fractievergaderingen vinden doorgaans plaats 
op donderdagavond tussen 20.00-22.00 uur. 
Door de verhuizing verandert ook het postadres. Dat is voortaan: D66 Maastricht, Postbus 
1992, 6201 BE Maastricht. Hetzelfde adres dus als van de gemeente Maastricht.

Colofon:

Deze uitgave is een uitgave van de fractie van D66 Maastricht. 
Samenstelling: Mieke Damsma en Sanne Salverda. Overname van artikelen of het doorsturen 
van deze e-mail naar geïnteresseerden is toegestaan


