
    

  

 

  

1. Mieke Damsma lijsttrekker D66 
Maastricht 

Mieke Damsma is afgelopen zaterdag gekozen als 
lijsttrekker van D66 Maastricht. Al in de eerste 
stemronde behaalde ze een ruime meerderheid. Er 
waren drie kandidaten voor het lijsttrekkerschap. De 
huidige fractievoorzitter van D66 is de eerste 
vrouwelijke lijsttrekker in de geschiedenis van D66 
Maastricht.  

De kandidatenlijst voor de komende 
raadsverkiezingen werd al eerder in een schriftelijke 
stemronde vastgesteld. Daar stond Mieke Damsma 
ook op de eerste plaats. De huidige commissieleden 
Franca Tonnaer en Guido Mertens staan op plaats 
twee en drie, gevolgd door raadslid Bert Jongen. De 
huidige afdelingsvoorzitter Richard Schoffeleers 
staat op de vijfde plaats en commissielid Hans van 
Wageningen staat op plaats zes. 

Het verkiezingsprogramma van D66 Maastricht 
wordt op 17 oktober vastgesteld. De 
gemeenteraadsverkiezingen zijn volgend jaar op 3 
maart.  

2. Zebrapad Boschstraat  

Afgelopen commissievergadering van Stadsbeheer, 

Milieu en Mobiliteit heeft commissielid Guido 

Mertens door middel van een schriftelijke rondvraag 

gepleit voor een zebra op de Boschstraat, op de 

plek waar vroeger zelfs nog een vluchtheuvel was. 

De wethouder wil niet toegeven op dit punt, met als 

argument dat de Boschstraat deel uit maakt van een 

verblijfsgebied met een maximum snelheid van 30 

km/uur. Echter, buurtbewoners blijven klagen over 

de hoge snelheden en het gevaar bij het oversteken. 

De klachten hebben inmiddels al de media gehaald, 

zoals bij TV Maastricht. D66 Maastricht hoopt en 

verwacht dat deze acties alsnog leiden tot de aanleg 

van een zebra voor de veiligheid van overstekende 

voetgangers. 
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3. Schriftelijke rondvragen over 

werkzaamheden omgeving Mosa 

Mieke Damsma heeft voor de raadscommissie 

stadsontwikkeling van 15 september a.s. schriftelijke 

rondvragen gesteld over de (infrastructurele) 

werkzaamheden omgeving Mosa in Limmel. De 

bewoners hadden in een brief laten weten dat ze erg 

ontevreden zijn over de communicatie rondom de 

werkzaamheden. Daarnaast zijn ze bezorgd over de 

voortgang van de werkzaamheden, nadat gebleken 

is dat er sprake is van vervuilde grond. “Reden voor 

ons om zo snel mogelijk vragen hierover aan de 

verantwoordelijke wethouder te stellen”, aldus 

Mieke.  

Het is overigens niet de eerste keer dat de bewoners 

ontevreden zijn over het verloop van het 

communicatieproces bij de uitbreidingsplannen van 

de Mosa.  

4. Extra stemtent Sint Maartenspoort 

Zondag 20 september aanstaande vindt er een extra 

stemtent van D66 Maastricht plaats in Sint 

Maartenspoort. D66 Maastricht gaat met burgers in 

discussie aan de hand van de stelling: “Er zijn 

voldoende voorzieningen voor de jeugd in de wijk.” 

De stemtent zal te vinden zijn in een van de straten 

waar de rommelmarkt van Sint Maartenspoort op 

dat moment plaatsvindt. Tussen 10.00u en 17.00u 

kunt u hier uw stem laten horen. 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.  
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