
    

  

 

 

1. Nieuwjaarsspeech Mieke Damsma op 

10 januari 
Fractievoorzitter en lijsttrekker D66 Maastricht: 
Mieke Damsma 

Dames en Heren, 

Voor D66 Maastricht wordt 2010 gewoon anders. 
Voor het eerst in jaren zijn we een serieuze 
concurrent voor ander partijen in de verkiezingen. 
En worden rituele dansen ingezet om ons als ideale 
partner te krijgen.  

Als we winnen in de verkiezingen is dat in een 
economische zware tijd. Als we winnen is dat in een 
bestuurlijke omgeving die steeds complexer wordt. 
Als ik kijk naar mijn eigen terrein Stadsontwikkeling 
dan zie ik dat grote projecten steeds meer 
weerstand ondervinden en ook steeds ingewikkelder 
worden om uit te voeren. De onzekerheid wordt 
groter. 

We zullen elkaar en de burgers nodig hebben om in 
Maastricht de komende periode effectiever en met 
minder kosten te kunnen werken. Daar is 
betrokkenheid van onze gemeenteraadsleden, onze 
leden en actieve burgers voor nodig. We zullen 
elkaar nodig hebben en moeten vinden. Niemand 
van ons kan alleen veranderingen doorvoeren. 

Die onzekerheid vraagt om politieke moed. Politieke 
moed betekent ook dat je durft aan te geven als 
partij dat je niet alle antwoorden klaar hebt. Dat je 
kwetsbaar bent en anderen nodig hebt om nieuwe 
ontwikkelingen te realiseren. Dat is alleen op te 
brengen als we elkaar en burgers vroeg betrekken, 
serieus nemen en de ruimte geven om mee te 
denken. 

Vertrouwen in de kracht van mensen vergt 
creativiteit om die kracht te zien en te gebruiken. 
Daarin zullen wij als D66 ons moeten 
onderscheiden. We zijn immers de partij die 
meningen naast elkaar kan laten bestaan en van de 
wisselwerking daartussen gebruik wil maken. We 
zijn immers sociaal liberalen! 

 



Het is vandaag 10 januari 2010. We zitten volop in 

de verkiezingscampagne. Over 53 dagen weten  we 
wat we bereikt hebben. Natuurlijk, er zijn gunstige 
Landelijke Peilingen. We moeten ons niet rijk 
rekenen. Als iemand mij vraagt wat we gaan halen 
met de verkiezingen zeg ik: we gaan verdubbelen 
maar staan open voor meer. D66 Maastricht zal 
voor iedere stem moeten knokken om onze ideeën 
waar te kunnen maken.  We laten elke dag ons 
eigen politieke gezicht zien in onze concrete 
voorstellen. Nu willen we dat ook laten zien in de 
realisatie daarvan.  

Laten we samen genieten van D66 Maastricht in de 
komende verkiezingsstrijd en het glas heffen op een 
super 2010!  

2. D66 Stemtent in Daalhof 
Op zaterdag 16 januari trekt D66 Maastricht met de 
stemtent de wijk Daalhof in. Bij het winkelcentrum 
Daalhof aan de Herculeshof, kunt u terecht om uw 
mening te geven over de stelling: “Er mag een 
crematorium komen in Daalhof”.   

De gemeenteraad is voornemens een crematorium 
te bouwen in de wijk Daalhof. Een crematorium te 
midden van een woonwijk stuit op weerstand van 
met name de bevolking in de omgeving. Tussen 
11.00-16.00 kunt u terecht bij de stemtent om de 
mensen van D66 Maastricht te laten weten of u 
vindt dat er een crematorium mag komen in Daalhof 
of niet.  

Indien u niet in staat bent de stemtent te bezoeken 
en toch uw mening over deze stelling wilt geven, 
kunt u dit doen via de poll op de 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.   

3. D66 tegen legeskosten bij 

buurtfeesten 
D66 vindt het kwalijk van het College dat bij 
toelichting op de nieuwe legesverordening geen 
apart besluit is voorgelegd aan de gemeenteraad 
over legeskosten voor buurtfeesten. 

“In het raadsstuk staat nergens expliciet genoemd 
dat buurten voortaan ook leges voor evenementen 
moeten betalen. Dat is op zijn zachtst gezegd 
onzorgvuldig,” aldus D66-commissielid Hans van 

Wageningen.  

De coalitiepartijen CDA en PvdA hebben inmiddels 
aangegeven dat ze niet achter de voorgenomen 
legeskosten voor buurtevenementen staan. D66 zal 

http://www.d66maastricht.nl/


in de commissievergadering Middelen vragen 

stellen over de besluitvorming.   

4. Reactie op bezuinigingen bij Trajekt 
Voorzitter Dré van den Broek van Stichting 
Leefbaarheid Boschpoort Bosscherveld luidt de 
noodklok bij de politiek over bezuinigingen in de 
begroting voor 2010 bij de welzijnsstichting Trajekt. 
De Stichting wijst erop dat er in hun buurt kapitaal 
vernietigd wordt als Trajekt het platform niet meer 
professioneel kan ondersteunen. Ook de goede rol 
die Trajekt speelt bij het voorkomen van 
jeugdcriminaliteit, komt door bezuinigingen in de 
knel. 

Eerder al heeft D66 contact opgenomen met Trajekt 
en gevraagd wat nodig was om in elke buurt van 
Maastricht een jongeren/opbouwwerker in te zetten. 
Om dit te kunnen bereiken heeft D66 tijdens de 
begrotingsbespreking in de gemeenteraad  op 20 
oktober 2009 een motie ingediend die vroeg om 
geld om aan beide zijden van de Maas (2 fte) extra 
in te zetten voor het jongeren-, tiener- en 
opbouwwerk.  Deze motie werd toen alleen door 
D66, SP, CVP en LPM gesteund, helaas geen 
meerderheid, waardoor de motie verworpen is.  

Volgens D66 moet de politiek dit signaal nu serieus 
oppakken. Om te beginnen moeten bezuinigingen 
op het opbouwwerk van tevoren goed met de 
klanten worden besproken. De communicatie met 
het buurtkader moet volgens D66 veel beter. Verder 
wil D66 net als Leefbaarheid Boschpoort inzetten op 
het voorkomen van jeugdcriminaliteit. Commissielid 
Franca Tonnaer verwacht van het College dat het 
naar aanleiding van het signaal uit Boschpoort 
alsnog actie onderneemt. Zo nodig zal ze hierover 
nadere vragen stellen in de commissie Breed 
Welzijn. 

5. Schriftelijke vragen huisvesting 

ateliers 
D66 ontving een brief van de atelierstichting 
Alphonsus over een huisvestingsprobleem per 1 juni 
2010. De gemeente Maastricht zou zonder overleg 
en op basis van onjuiste informatie zijn overgegaan 
tot een huuropzegging, waarbij wordt gedreigd met 
ontruiming. Daarnaast zou er geen deugdelijke 
vervangende ruimte aangeboden zijn.  Naar 
aanleiding hiervan heeft D66 fractielid Franca 
Tonnaer schriftelijke vragen ingediend waarin 
gevraagd wordt om opheldering en alternatieve 
huisvesting. 
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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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