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1. Prima uitslag Maastricht bij Europese 
Verkiezingen 

Bij de verk iezingen voor het Europese par lem ent 
behaalde D66 in Maast r icht 13,8 procent van de 
uitgebrachte stem m en. Daarm ee kom t D66 als 
derde part ij uit de bus, na het CDA en de PVV. I n 
Maast r icht scoorde D66 hoger dan de landelijke 
uit slag van 10,2 procent . D66- fractievoorzitter 
Mieke Dam sm a: I k wil allereerst iedereen 
bedanken die op ons gest em d heeft . Veel m ensen 
hebben voor het eerst op D66 gestem d. I k zie de 
uit slag ook als een steun in de rug op weg naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 3 m aart 2010.

  

2. Stemtent D66: twijfels over wietpas 

Er bestaan grote t wij fels over de invoer ing van 
een wietpas. Van de 163 deelnem ers aan de 
Stem tent van D66 blij kt dat 63 procent m eer 
over last vreest als het pasj essysteem wordt 
ingevoerd. Als kopers m aar 3 gram per dag 
kunnen kopen, verplaatst de handel zich naar de 
st raat en naar illegale adressen. Dan neem t de 
over last alleen m aar t oe, is de algem ene vrees. 
De Stem tent vond afgelopen zaterdag plaats op 
Plein 1992 en via de website van D66 Maastricht.   
Verplaat sing naar de buit engebieden wordt door 
veel m ensen gezien als een betere oplossing om 
de overlast te bestrijden. 
Voorst anders van de invoer ing van de wiet pas 
verwachten dat er m inder bezoekers naar 
Maast r icht kom en en de over last daardoor zal 
afnem en. Veel voorstanders vinden dat het 
pasj essysteem alleen m aar kan slagen als er 
voldoende handhaving door de polit ie kan 
plaatsvinden. 
D66- fract ievoorzit t er Mieke Dam sm a: Het wordt 
t ij d dat de gem eent eraad het onderwerp 
bespreekt . Voor ons is het belangr ij k te weten hoe 
inwoners erover denken. Wij zullen de argumenten 
van de voor- en tegenstanders zeker bet rekken bij 
die discussie."  

3. Stemtent D66: Maastricht pro- Europa 

Negent ig procent van de 302 deelnem ers aan de 
Stem tent van D66 onderschr ij ven de stelling: 
Europa? Ja! . Dat bleek uit de enquête die op 

zaterdag 30 m ei plaatsvond op Plein 1992 en op 
de Markt in Maastricht.  
D66- fract ievoorzit t er Mieke Dam sm a is blij 
verrast : Uit de m edia kr ij g j e de indruk dat veel 
m ensen ont evreden zij n over Europa. Voor 
Maast r icht geldt dat niet . Heel veel m ensen v inden 
dat Europese sam enwerking goed is en dat 
Maast r icht prof it eert van de euro. Nat uur lij k 
plaatsen som m ige m ensen kr it ische 
kant tekeningen bij bepaalde ontwikkelingen. 
Maastricht is een Europese st ad.

    



 
De 31 t egenstem m ers v inden dat er t eveel geld 
naar Brussel gaat en dat Neder land zij n eigen 
boontjes kan doppen.   

4. In memoriam Cees Vlot 

Op 28 m ei is Cees Vlot op 82- j ar ige leeft ij d 
over leden. Cees was ons tweede raadslid in de 
histor ie van Maast r icht in de per iode 1973-1974. 
Daarna is hij act ief geweest als steunfract ielid. 
Cees heeft een belangr ij ke rol gespeeld in het 
voortbest aan van D66 Maast r icht t oen de afdeling 
door int erne per ikelen dreigde te stoppen en het 
ledenaantal niet m eer dan zo n t ien leden bet rof. 
Cees was m aatschappelij k bet rokken. Niet alleen 
bij D66, m aar ook voor bij voorbeeld de VPRO, de 
NVSH en het Hum anist isch Verbond. Cees was een 
echte sociaal liberaal, m et de nadruk op sociaal. 
Opkom en voor de m edem ens was zij n dr ij fveer . 
Hij m aakte zich alt ij d sterk voor het bet rekken van 
inwoners bij besluit vorm ing. I nspraak st ond hoog 
op zijn agenda.  
Een aantal jaren geleden nam hij afscheid van D66 
en werd lid van de SP. Hij kon zich niet m eer 
vinden in de koers van het landelijke D66. Maar hij 
bleef de polit iek 

 

en het wel en wee van D66 in 
Maastricht-  op de voet volgen. 
I edere keer als ik door Randwyck loop en de 
gebrekkige ont sluit ing van deze wij k ervaar , denk 
ik aan Cees. Hij heeft indert ij d bij de planvorm ing 
gest reden voor een betere infrast ructuur voor 
Randwyck. Cees, je had gelijk.  
I k denk m et veel warm t e en waarder ing t erug aan 
Cees. I em and m et bevlogenheid en wars van 
polit ieke spellet j es. We doen het voor de 
m ensen, was zij n stelling.  
Vaarwel Cees!  
Bert Jongen      
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