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1. Stemtent zaterdag 5 december 
Op zaterdag 5 december vindt de maandelijkse 
stemtent van D66 Maastricht plaats op Plein 1992. 
D66 Maastricht gaat tussen 11.00-16.00u met 
burgers in discussie aan de hand van de stelling: 
Winterland moet korter .  

Recent heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
norm van 50 evenementdagen per jaar op ieder 
plein in Maastricht. Het Vrijthof is een belangrijk 
evenementenplein en hier knelt deze regel. 
Winterland neemt het Vrijthof 5 weken per jaar in 
beslag. Vindt u dat winterland korter moet of juist 
niet, dan kunt u uw mening laten horen bij de 
Stemtent op Plein 1992 tussen 11.00-16.00 uur. 
Ook kunt u dit doen via de poll op de vernieuwde 
website 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. Hiervoor zal er om 15.30 
uur bij de Stemtent worden verzameld, vanwaar 
naar café Zuid wordt gegaan.  

2. Uitreiking Membredeprijs 
Op 28 november aanstaande werd voor de tweede 
keer de Membredeprijs uitgereikt aan een 
Maastrichtenaar of iemand met affiniteit tot 
Maastricht die zich inzet voor anderen in de 
samenleving en tegelijk laat zien dat hij of zij over 
de eigen grenzen probeert te kijken. 

Deze keer werd de prijs uitgereikt aan de heer 
Michel Dorigo, directeur van de sociaal 
onderneming Kringloop Zuid. Kringloop Zuid zorgt 
er in opdracht van de gemeente voor dat grof 
huishoudelijk afval weer opnieuw gebruikt kan 
worden. Ze knappen het op en verkopen het in hun 
kringloopwinkel in Limmel. Goed voor het milieu en 
de portemonnee van hun klanten. Maar ze gaan 
verder dan wat van een bedrijf verwacht mag 
worden. Bij hun taak zetten ze in ruime mate en met 
groot succes mensen in die wat steun kunnen 
gebruiken om te participeren in de maatschappij. Ze 
zijn de populairste werkgever voor mensen die een 
uitkering aanvragen en dan eerst zes weken werk 

http://www.d66maastricht.nl


moeten doen om te laten zien wat ze in huis hebben 
(Work First), ze stellen ook ex-gedetineerden tewerk 
(reclassering), er werken mensen met behoud van 
uitkering volgens verschillende regelingen maar ook 
puur als vrijwilliger. Kortom Kringloop Zuid kiest 
voor waarden in het ondernemen. 

 
De Membredeprijs is ingesteld ter gelegenheid van 
het 40-jarig jubileum van D66-Maastricht in 2007 en 
wordt éénmaal in de twee jaar uitgereikt. Hij is 
vernoemd naar de verlichte Maastrichtse burger 
André Charles Membrede (1758-1831). Hij maakte 
als Maastrichtenaar deel uit van het eerste 
parlement ter wereld, de Conseil des Cinq Cents 
(Raad van Vijfhonderd) in Parijs.D66 beschouwt 
hem als één van haar politieke voorgangers. 
Daarnaast wil D66 aandacht geven aan een 
gedeelte van de Maastrichtse geschiedenis waar tot 
nu toe weinig aandacht aan is besteed, de periode 
waarin de Verlichting voet aan de grond kreeg in 
deze omgeving en daarmee voor de inrichting van 
de maatschappij een wezenlijke verandering begon 
naar democratie en rechtstaat.  

3. D66 stelt vragen over zendmast 
C2000 
In navolging van de vragen van de PvdA over de te 
plaatsen C2000 zendmast op het terrein bij het 
politiebureau, heeft de gemeenteraadsfractie van 
D66 vragen ex. Art. 37 ingediend. D66 is van 
mening dat de bouw van de C2000 zendmast 
uitgesteld moet worden totdat eventuele alternatieve 
locaties in kaart zijn gebracht.  

4. Vernieuwde website 
Sinds vorige week is de vernieuwde website van 
D66 Maastricht in de lucht. Deze is opgemaakt in 
hetzelfde format en met dezelfde uitstraling als de 
landelijke website van D66. Binnen korte tijd zullen 
alle lokale partijen in het land overgaan op dit 
nieuwe format om zo landelijk een meer uniforme 
uitstraling te creëren. De vernieuwde website stelt u 
in de gelegenheid om te reageren op 
nieuwsberichten, u kunt uw mening over de stelling 
van de stemtent doorgeven via de poll en neemt u 
vooral ook eens een kijkje op de weblogs van de 
fractie- en kandidaatleden. Vanaf vandaag is ook 
het nieuwe verkiezingsprogramma op de website te 
lezen.     

 

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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