
  

1. Nieuwe vormgeving digitale
nieuwsbrief

Met ingang van deze uitgave verschijnt deze digitale
nieuwsbrief in een nieuwe eigentijdse vormgeving. De
eindredactie wordt voortaan verzorgd door Saskia
Bruens.
Deze nieuwsbrief versturen wij voortaan ook naar
een ruimere doelgroep: naar alle D66-ers in
Maastricht, ons persbestand, maar ook aan inwoners
en organisaties die te kennen hebben gegeven
regelmatig nieuws te willen ontvangen of mensen
waarvan wij denken dat ze interesse hebben in deze
informatie.
Wij verschijnen onregelmatig, als wij vinden dat er
niets te melden is. Suggesties en/of opmerkingen zijn
van harte welkom. En als u deze nieuwsbrief niet
(meer) wilt ontvangen, laat het ons dan ook even
weten. Dan halen wij u van de verzendlijst.
Doorsturen mag, graag zelfs.

2. Stemtent D66 over inspraak

Aanstaande zaterdag 7 maart gaat D66 Maastricht op
Plein 1992 in discussie met burgers aan de hand van
de stelling: “De gemeente neemt inspraak serieus”.

De gemeente Maastricht betrekt inwoners bij het tot
stand komen van beleid. Daarbij gaat het om
bijvoorbeeld zaken als nieuwe bestemmingsplannen,
voorzieningen in de buurt, de bouw van de Campus in
Randwyck of de ondertunneling van de A2. De vraag
is of de inspraak een rituele dans is of dat de
gemeente de inspraak van burgers serieus neemt.
Mensen die ook andere zaken aan de orde willen
stellen zijn zaterdag tussen 11.00-16.00 uur van
harte welkom op Plein 1992. Mensen kunnen ook hun
stem op de website van D66 Maastricht uitbrengen
via www.d66maastricht.nl.

3. After-stemtent-borrel: aanvangstijdstip
gewijzigd!

Het is inmiddels een mooie traditie geworden: de
after-stemtent-borrel. Graag nodigt het bestuur van
D66 Maastricht u, indien niet op het Congres te
Rotterdam, dan ook uit voor deze borrel welke
gehouden zal worden op zaterdag 7 maart a.s. Vanaf
nu kunt u ook het laatste half uur van de D66
Stemtent op Plein 1992 te Maastricht meepikken.

De locatie blijft café De Vitrine, gelegen aan het plein
(consumpties voor eigen rekening). U bent welkom
echter al welkom vanaf 15.30 uur (was 16.00 uur).
Ook niet-leden zijn van harte welkom. Laat familie,
vrienden en bekenden informeel kennismaken met
D66 en neem ze mee!
Let op! De Vitrine sluit om 17.00 uur. Voor wie wil
gaat het dan verder in Café Zuid.
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4. Congres Rotterdam: oproep tot
tegenstemmen

Het bestuur vraagt u aandacht vragen voor het
volgende. Zoals wellicht bekend, is op het
najaarscongres te Zwolle een motie ingediend en
aangenomen die het lokaal lidmaatschap ernstig
uitkleed; lokale leden zouden geen raadszetel meer
voor D66 kunnen bekleden.

Voordat deze wijziging echter inwerking kan treden,
zullen eerst de Statuten en het Huishoudelijk
reglement (afgekort HR) moeten worden gewijzigd.
Eerst volgende mogelijkheid tot een wijziging van
Statuten en HR is het voorjaarscongres op 7 maart
aanstaande te Rotterdam.

De afdeling Maastricht heeft ons als bestuur
opgedragen waar mogelijk actie te ondernemen zo
mogelijk met anderen om te voorkomen dat deze
wijziging wordt doorgevoerd. Daarnaast zit het
bestuur niet te wachten op A- en B-leden om
gemeentelijk niveau. Bovendien is het lokaal
lidmaatschap nog niet zolang geleden (2006)
ingevoerd.

Het bestuur roept u op om massaal naar het
Congres te komen en tegen dit voorstel te
stemmen!

Mocht het voorstel het onverhoopt halen, dan zijn er
een aantal voorstellen om de gevolgen ervan voor de
kleine afdelingen in te perken. Ook hiervoor vraagt
het bestuur uw steun.

Op de onderstaande link kunt u de Congresstukken
terugvinden:
klik hier

5. Congres Rotterdam: samenreizen

Het bestuur van D66 Maastricht stelt u bij dezen in de
gelegenheid om op 7 maart aanstaande samen met
andere Maastrichtse leden naar het voorjaarscongres
in De Doelen in Rotterdam te reizen. Het voorstel is
om te verzamelen op station Maastricht bij de ingang
van de Bruna vestiging. De trein vertrekt om 06.26
uur van spoor 3 en komt om 09.12 uur aan in
Rotterdam. Het congresgebouw is gelegen op 5 min.
loopafstand van het station. We hopen op een goede
opkomst!

6. Ledenvergadering zaterdag 21 maart

Op zaterdag 21 maart 2009 vindt er een cruciale
ledenvergadering van D66 Maastricht plaats.

Onze huidige 2 raadsleden Mieke Damsma en Bert
Jongen geven uitleg en beantwoorden vragen over
uiteenlopende aspecten van het Raadslidmaatschap.

Aansluitend zal de verkiezingscommissie een
toelichting geven op de formele procedure rond
kandidaatstelling en deelname aan de verkiezingen.
Het tijdpad zal ook worden belicht.

Tot slot wordt het conceptverkiezingsprogramma voor
de gemeenteraadsverkiezingen 2010 besproken en
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zult u, de leden, de hoofdlijnen hiervan bepalen.

Wilt u dus discussiëren en meebeslissen over ons
programma of overweegt u om zich kandidaat te
stellen voor een raadszetel, laat deze kans dan niet
lopen en kom dan ook op 21 maart naar trefcentrum
Wittevrouwenveld (Edisonstraat 4) te Maastricht. De
vergadering begint om 14.00 uur. Voor koffie en thee
wordt gezorgd.

Namens bestuur en fractie van D66 Maastricht,

Richard Schoffeleers, voorzitter

7. D66 wil raadsdebat over kredietcrisis

D66 Maastricht vindt dat er in maart een raadsdebat
zou moeten plaatsvinden over de mogelijke gevolgen
van de kredietcrisis voor de inwoners van Maastricht.
Bovendien wil D66 weten welke plannen het College
onderneemt om de gevolgen van de crisis te
beperken.

D66 is voorstander van het naar voren halen van
reeds geplande investeringen om de economie te
stimuleren. Daarnaast zou de gemeente subsidies
kunnen geven voor energiebesparende maatregelen.
Dat is goed voor het milieu, bespaart mensen geld en
bevordert de werkgelegenheid. In de raadscommissie
Middelen in maart is een presentatie gepland over de
kredietcrisis. Dat vinden de Democraten onvoldoende
gelet op de problemen waarmee inwoners te maken
hebben of te maken krijgen.

8. Vragen over veiligheid Manjefiek

Malberg

D66 heeft vragen gesteld over de veiligheid van het
buurtgebouw Manjefiek Malberg.
Blijkbaar zijn er problemen ontstaan over de
toegankelijkheid van sommige (sport)zalen in het
nieuwe gebouw Manjefiek Malberg voor mensen met
een handicap. Mensen die gebruik maken van een
rolstoel of rollator zouden geen of in beperkte mate
gebruik mogen maken van de lift.

D66 wil van het College weten welke voorzieningen
zijn getroffen om in het geval van een calamiteit
gebruikers in veiligheid te kunnen brengen. Verder
wil D66 weten in hoeverre er bij het afgeven van de
gebruikersvergunning rekening is gehouden met
mensen met een handicap.
De democraten willen ook van het College weten
waarom de gebruikers niet betrokken zijn bij de
bouwplannen. Volgens de fractie hadden de
problemen dan voorkomen kunnen worden.

9. D66 wil ruimere openingstijden
bewaakte fietsstallingen

D66 vindt dat de bewaakte fietsstallingen vaker en
langer geopend moeten zijn, nu het College besloten
heeft te stoppen met de nachtbussen. D66 vindt het
vanwege de verkeersveiligheid en om de binnenstad
bereikbaar te houden verstandig dat mensen de fiets
pakken als ze op stap willen gaan.
Dan is het wel noodzakelijk dat er voldoende
fietsstallingen beschikbaar zijn.
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D66 vindt het een gemiste kans dat de bewaakte
fietsenstallingen bij belangrijke evenementen zoals
het uitroepen van de stadsprins en het carnaval zelf,
gesloten waren.

10. “Leerlingen belangrijker dan stenen”

D66 heeft in de afgelopen raadsvergadering tegen de
voorgenomen verhuizing van VMO Porta Mosana
Gronsveld naar de Bemelergrubbe gestemd. De
fractie vond dat de noodzaak van de verhuizing
onvoldoende werd onderbouwd.
Teruglopende leerlingenaantallen werd door Porta
Mosana en het College genoemd als een van de
belangrijkste redenen waarom de verhuizing
noodzakelijk is. Maar de statistiek blijkt juist dat het
aantal VMBO-leerlingen de komende jaren juist
groeien. Daarnaast vindt de fractie dat er
onvoldoende rekening werd gehouden met leerlingen
met een autisme. Die verhuizen nu van Maastricht
naar Gronsveld.
Een D66-motie om het besluit een maand uit te
stellen om een betere onderbouwing van het besluit
werd door een raadsmeerderheid verworpen. “D66
vindt leerlingen belangrijker dan stenen,” aldus D66-
fractievoorzitter Mieke Damsma.

11. Marietje Schaake, Voor een Europa
dat toekomst biedt zonder een voorschot
te nemen op de volgende generatie

D66 leden kunnen hier stemmen: klik hier
Op 1 maart organiseer ik het E-Cafe, om 14:00 in
Amsterdam, waar we met gasten, D66-ers en
geinteresseerden over Europa praten, mail naar
marietje@marietjeschaake.com om je op te geven.
Zie ook http://www.marietjeschaake.com voor meer
informatie over mij en een groot aantal links, blogs
en sites over Europa.

Twintig jaar geleden viel de muur. In Europa werken
vroegere vijanden samen en bouwen we door aan
universele mensenrechten en gelijkwaardigheid. Maar
we zijn er nog niet. Europa moet democratischer en
transparanter. Overheden en bedrijven moeten
rekenschap afleggen voor hun keuzes.

Europa moet zichzelf bewijzen door het leven van
mensen beter te maken. Europa is in het licht van de
economische crisis veel in het nieuws geweest.
Grensoverschrijdende uitdagingen vragen om
grensoverschrijdende oplossingen. Dat geldt ook voor
de noodzaak te investeren in duurzame welvaart,
veiligheid en het milieu, en om de stimulering van
kwaliteit in kennis en onderwijs.
De selectiecommissie van D66 heeft een groot
vertrouwen in mij uitgesproken door mij op de 3e
plaats te zetten. Dat vertrouwen is gebaseerd op mijn
ervaring als adviseur op het gebied van internationale
betrekkingen en ook mensenrechten. Zo werkte ik in
het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en leerde
daar op hoog politiek en diplomatiek niveau
opereren. Als zelfstandig ondernemer kan ik snel tot
de kern van verschillende thema's komen en werk ik
resultaat gericht. En dat is nodig in Europa!
Naast mijn werk zit ik in verschillende besturen en
kennis netwerken, van jonge ondernemers, experts
op het gebied van migratie, maar ook in het Europese
bestuur van de Martin Luther King movement
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waardoor ik laatst met Hillary Clinton dineerde.
Ik wil lokale, nationale en internationale belangen
verbinden, en er voor zorgen dat Europeanen zich
herkennen in wat er in Brussel gebeurt en ben zelf
altijd bereikbaar voor vragen, ideeen maar ook
zorgen.
Vanuit mijn stevige professionele ervaring aan de ene
kant en contact met de jongere generatie aan de
andere kant wil ik een verbinding maken in een
Europa dat toekomst bied en geen voorschot neemt
op de volgende generatie. Dat betekent dat we nu
soms grote investeringen moeten doen om kennis
ontwikkeling te stimuleren, en om te werken aan
duurzame welvaart en veiligheid. Het zijn deze en
andere grensoverschrijdende vraagstukken waar
Europa zich nu en in de toekomst mee bezig houdt.
Vraagstukken die iedereen raken. Vraagstukken
waarin de stem van elke Europeaan belangrijk is.

Marietje Schaake, Voor een Europa dat
toekomst biedt zonder een voorschot te nemen
op de volgende generatie

Mijn Europa:
+ biedt mensen veiligheid, rechtvaardigheid en
zelfvertrouwen;
+ investeert duurzaam in kennis, onderwijs,
economie, energiezekerheid, milieu;
+ neemt geen voorschot op volgende generaties;
+ vult constructief aan op lokale en nationale
democratische processen;
+ is democratisch gesprekspartner én tegenwicht
voor andere wereldspelers.
Dus: Ieder sterk, samen aanvullend, rechtvaardig én
divers, werelds én uit eigen kracht handelend,
waarbij angst plaats maakt voor vertrouwen

Mijn ervaring:
Internationale betrekkingen, diplomatie, mensen- en
burgerrechten, diversiteit, het aan elkaar verbinden
van lokale, nationale en internationale spelers en
organisaties, zodat zij elkaar versterken.

Dank voor uw vertrouwen in Europa, D66, en mij!

Zie www.marietjeschaake.com

D66 leden kunnen hier stemmen: klik hier

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op www.d66maastricht.nl
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