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1. D66 doet mee aan verkiezingen in 

Meerssen 
D66 Meerssen doet volgend jaar mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in Meerssen. D66 maakt 
deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband 
KIJK!!! Binnen KIJK!!! werken de Partij van de 
Arbeid, Groen Links en D66 Meerssen samen. 
Lijstrekker wordt Bart Swanenenvleugel 
(GroenLinks), de huidige voorzitter van de Partij van 
de Arbeid/Groen Links-combinatie. Voor D66 
Meerssen komt Paul Sanders op de kandidatenlijst te 
staan. 

De komende maanden werkt KIJK!!! haar 
verkiezingsprogramma uit en maakt een begin met 
de communicatie rond de campagne. 

2. Stemtent D66 over 

klachtenbehandeling door de gemeente 
Zaterdag 5 september vindt de maandelijkse 
stemtent van D66 Maastricht plaats. Op plein 1992 
zal er in discussie worden gegaan met burgers aan 
de hand van de stelling: De gemeente neemt 
klachten serieus.  

De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 
en 16.00 uur. Mensen die niet in de gelegenheid zijn 
om langs te komen, kunnen hun mening geven via 
www.d66maastricht.nl  

Uiteraard kunnen bezoekers aan de Stemtent ook 
andere zaken op het gebied van lokale of landelijke 
politiek aan de orde stellen. 

Na afloop van de Stemtent bent u van harte welkom 
om te borrelen met D66. Plaats van verzameling is bij 
de Stemtent, vanwaar naar café Zuid wordt gegaan. 

3. Verkiezing lijsttrekker D66 Maastricht 
Het bestuur van D66 Maastricht nodigt u van harte uit 
voor de Ledenvergadering op zaterdag 12 september 
2009. Tijdens deze ledenvergadering kiezen de 
leden de lijsttrekker voor de 

http://www.d66maastricht.nl


gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Het 
belooft een spannende middag te worden, want er 
zijn vijf kandidaten! De bijeenkomst vindt plaats in 
vergaderzaal La XYZ van het Eden Designhotel 
(Alexander Battalaan 33) en begint om 13.30 uur.  

4. D66 tegen noodlokalen op 

Nijverheidsweg 
D66 heeft grote moeite met de verhuizing van de 
internationale basisschool de Joppenhof naar de 
locatie Nijverheidsweg. Daarbij gaat het om de 
gestapelde noodlokalen. De noodvoorziening geldt 
voor de komende jaren.  

Er zijn nauwelijks of geen speelvoorzieningen voor 
de leerlingen van de internationale basisschool. 
Verder verwacht de fractie dat er verkeersproblemen 
ontstaan bij het halen en brengen van kinderen 
omdat veel kinderen van buiten Maastricht afkomstig 
zijn. D66 is voorstander van de combinatie van het 
internationale basis- en middelbaar schoolonderwijs, 
maar de huisvesting vindt de fractie niet adequaat. 
Deze zal in de commissievergadering aankaarten 
waarom de Joppenhof niet gebruikt kan worden 
totdat er een betere huisvesting is gevonden. 

5. D66 bepleit terugkeer tennis in De 

Burght 
D66 vindt dat de gemeente Maastricht het 
voormalige sportpark De Burght moet aankopen en 
om het weer als tennispark te kunnen gebruiken. D66 
vindt dat de gemeente moet vasthouden aan de 
bestemming recreatie en de bestemming niet moet 
veranderen ten gunste van een projectontwikkelaar.  

De projectontwikkelaar heeft bijna tien jaar de tijd 
gehad om met een plan te komen. Toen hij het 
sportpark kocht, was bekend dat het de bestemming 
recreatie zou houden. Ik kan mij niet voorstellen dat 
verloedering van een terrein wordt beloond door het 
veranderen van het bestemmingsplan, aldus D66-
commissielid Hans van Wageningen.  

  

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  

http://www.d66maastricht.nl

