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Agenda   

08 / 05 / 2009 
Debat Europese verkiezingen, 
in La Bonbonniere    

09 / 05 / 2009 
Algemene  ledenvergadering   

16 / 05 / 2009 
Regiovergadering D66 Limburg 
in Heerlen   

27 / 05 / 2009 
D66 campagnebus Europese 
verkiezingen 

1. Ledenvergadering 9 mei 2009: 36 kandidaten 
presenteren zich 

36 leden hebben aangegeven een plek op de k ieslij st 
voor de gem eent eraadsverkiezingen van 2010 te 
am biëren. Een aantal van hen presenteert zich 
aanstaande zaterdag (9 m ei 2009) op de 
ledenvergader ing. Tevens zal bekend worden 
gemaakt wie gaat voor het lijsttrekkerschap. 

Bent u ook zo benieuwd wie kandidaat zij n? 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. Geïnt eresseerd, m aar nog geen lid? Geen 
punt ; u bent van harte welkom , want de 
ledenvergadering is openbaar. 

Andere zaken die aan de orde komen, zijn: 

De verkiezingscom m issie geeft een toelicht ing op 
de form ele procedure rond de interne 
verkiezingen voor samenstelling van de 
kandidatenlij st (poststem m ing) , m et speciale 
aandacht voor voorkeursact ies. Ook draagt het 
afdelingsbestuur een kandidaat voor een 
algemene bestuursfunct ie voor: Rudolf Wessels. 
Verder wordt het jaarverslag over 2008 ter 
goedkeuring aan de leden  voorgelegd.  

2. Stemtent D66: wijkagent is onzichtbaar 

Driekwart van de deelnem ers aan de D66 
Stem tent weet de wij kagent niet te vinden. En 
veel mensen die hun wijkagent wél weten te 
vinden, vinden dat hij te onzichtbaar is in de 
wijk. Aan de Stemtent van D66, die afgelopen 
zaterdag op Plein 1992 stond, nam en 121 
mensen deel. 
D66- fract ievoorzit ter Mieke Damsm a is 
geschrokken van de react ies en zal het 
schriftelij ke vragen stellen over dit onderwerp. 
Mensen geven aan dat door de reorganisat ie bij 
de polit ie agenten te weinig uren in de wij k 
zichtbaar zijn. Bij overlast kom en ze niet , was 
een veelgehoorde klacht . Verder gaven veel 
m ensen aan dat er niet gereageerd wordt op 
klachten. Er word beloofd dat er teruggebeld 
wordt , m aar vervolgens hoor je niets m eer, 
lieten verschillen mensen weten.    



 
3. Initiatief Raadsvoorstel D66: 400 mensen 
aan de slag 

D66 heeft samen met de PvdA en GroenLinks 
een init iat ief raadsvoorstel ingediend om de 
kom ende twee jaar vierhonderd mensen aan de 
slag te kr ijgen. Daarbij gaat het om zogeheten 
leerwerkplekken gericht op m ensen m et een 
grote achterstand tot de arbeidsmarkt.     

I n het init iat ief raadsvoorstel wordt uitgegaan 
van een project team die m et leerm eesters 
kandidaten intensief gaat begeleiden. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van bestaande structuren 
en organisat ies zoals de MTB, de 
buurtbeheerbedrij ven, ROC s en re-
integratiebedrijven. 
Het init iat ief vergt een investering van circa 
900.000 euro.  

D66-raadslid Bert Jongen zal het voorstel 
toelichten in de comm issievergadering ESZ 
aanstaande dinsdag 12 m ei en in de 
raadsvergadering van 26 mei. 
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