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09 / 05 / 2009 
Algemene ledenvergadering  

1. D66 Stemtent over wijkagent 

Zaterdag 2 m ei houdt D66 Maast r icht weer haar 
m aandelij kse St em tent . Op plein 1992 zal er in 
discussie worden gegaan m et burgers aan de hand 
van de stelling: I k weet m ij n wij kagent t e v inden.

 

Burgem eester Leers heeft zich er st erk voor gem aakt 
dat iedere wij k een eigen wij kagent kr ij gt om de 
veiligheid en de beleving van de veiligheid in de eigen 
buurt t e vergroten. Een wij kagent zou dicht bij de 
bewoners m oeten staan en problem en in een 
vroegt ij dig st adium m oeten signaleren en eventueel 
oplossen. De vraag is of inwoners hun wij kagent 
weten te vinden. 
De Stem t ent is t e v inden op Plein 1992 t ussen 11.00 
en 16.00 uur . Mensen die niet in de gelegenheid zij n 
om langs t e kom en, kunnen hun m ening geven v ia 
www.d66maastricht.nl

 

Uit eraard kunnen bezoekers aan de Stem tent ook 
andere zaken op het gebied van lokale of landelij ke 
politiek aan de orde stellen.  
Na afloop van de St em tent bent u van harte welkom 
om te borrelen met D66. Plaats van verzameling is om 
15.30 bij de Stem tent , vanwaar naar café Zuid wordt 
gegaan. 

2. Pleidooi uitstel voorbereidingsbesluit 
tevergeefs 

Mieke Dam sm a heeft in de Raadsvergader ing van 
afgelopen dinsdag 21 apr il een pleidooi gehouden om 
uit stel van het voorbereidingsbesluit uit breiding Mosa 
in Limmel.  
Het voorbereidingsbesluit voor de uit breiding van 
Mosa in Lim m el is voor D66 een ser ieuze zaak. 
Uitbreiding van een fabr iek in de zwaarste categor ie 
naar een woonwij k t oe is geen sinecure. Zelfs een 
zeer uit zonder lij ke situat ie. Daar zij n en m oeten 
goede afspraken over gem aakt worden, om de balans 
tussen wonen en indust r ie in evenwicht t e houden. 
Daarom zij n er dest ij ds door wethouder Crem ers 
goede afspraken gem aakt , m bt afstand tussen 
indust r ie en woningen en soort bebouwing. Die 
afspraken worden nu geschonden in het plan. 
D66 is niet t egen de uit breiding van de Mosa. Maar 
werkgelegenheid m ag wonen en leven niet in de 
verdrukking brengen en dat gebeurd wel in dit 
dossier.   
Dit dossier vraagt om zorgvuldigheid en duidelij kheid, 
vooral naar de bewoners toe. D66 vroeg daarom om 
uit stel van dit voorbereidingsbesluit .Een m eerderheid 
van de raad was tegen uit st el van het 
voorbereidingsbesluit . Daarom heeft de fract ie 
uiteindelijk tegen het besluit gestemd.    

http://www.d66maastricht.nl


 
3. D66 stelt vragen over MVV-  Lening 

D66- raadslid Bert Jongen heeft vragen gesteld over 
de achtergestelde lening van 1,4 m ilj oen euro aan 
MVV uit 2003.  D66 wil weten of het waar is dat er 
afspraken m et MVV zij n gem aakt over de term ij n 
waarop de lening m oet worden terugbetaald. De 
Dem ocraten willen ook weten welke gevolgen de 
nieuwe structuur voor de achtergestelde lening heeft.   

D66 v indt niet dat de gem eent e de acht ergestelde 
lening aan MVV op dit m om ent m oet opeisen. D66 is 
wél van m ening dat er t ransparant m oet worden 
om gegaan m et gem eenschapsgelden en dat de 
gem eent e zich t erughoudend m oet opstellen bij het 
steunen van com m erciële organisat ies om geen 
precedenten te scheppen.  

4. Zaterdag 2 mei: "borrelen met D66" 

Aansluitend aan de Stem tent kunt u op zaterdag 2 
m ei a.s. Borrelen m et D66 ; in een inform ele wij ze 
kennism aken m et andere D66-ers, geïnteresseerden, 
fract ie en bestuur . Bent u al lid? Neem dan een 
int roducé m ee die interesse heeft voor D66. Locat ie: 
Café Zuid op Plein 1992 en het aanvangst ij dst ip is 
16.00 uur.  

5. Ledenvergadering zaterdag 9 mei a.s. 

Op 9 m ei aanstaande bent u weer van hart e welkom 
op de ledenvergader ing van D66 Maast r icht . De 
volgende zaken komen aan de orde. 

De D66-kandidat en voor de 
gem eent eraadsverkiezingen 2010 presenteren zich. 
Tevens zal bekend worden gem aakt wie gaat voor het 
lijsttrekkerschap. 

De verkiezingscom m issie zal een toelicht ing geven op 
de form ele procedure rond de interne verk iezingen 
voor sam enst elling van de kandidat enlij st 
(postst em m ing) , m et speciale aandacht voor 
voorkeursact ies. Verder zullen het j aarverslag en de 
j aarrekening over 2008 ter goedkeur ing aan de leden 
worden voorgelegd. 

Bent u ook zo benieuwd wie kandidaat zij n of bent u 
zelf kandidaat , laat deze kans dan niet lopen en kom 
op 9 m ei naar Wij kcent rum Wit t evrouwenveld. De 
vergader ing begint om 14.00 uur . Voor koff ie en thee 
wordt gezorgd. Geïnteresseerd, m aar nog geen lid? 
Geen punt ; u bent van har te welkom , want de 
ledenvergadering is openbaar. 

    

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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