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1. Stemtent D66 in Sint Pieter 
Op zaterdag 30 januari is de stemtent van D66 
Maastricht te vinden in de wijk Sint Pieter. Bij de 
stemtent aan het winkelcentrum kunt u terecht om 
uw mening te geven over de stelling: Sint Pieter is 
verkeersveilig .  

D66 Maastricht wil in deze stemtent de 
verkeersveiligheid in Sint Pieter aan de orde 
stellen. Ter verbetering van de verkeersveiligheid 
worden er nu periodiek maatregelen getroffen op 
de Mergelweg. Tussen 11.00-16.00u kunt u 
terecht bij de stemtent tegenover het 
winkelcentrum Sint Pieter aan de Glacisweg om 
de mensen van D66 Maastricht te laten weten of u 
Sint Pieter als verkeersveilig ervaart 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. 

2. Gele kaart burgemeester Leers 
Naar aanleiding van sommige (lezers)reacties in 
kranten en wijkbladen dat D66 niet duidelijk is over 
de kwestie Leers, is het goed om daar geen 
misverstand over te laten bestaan. 

Het standpunt van D66 in het debat rondom het 
vertrek van burgemeester Leers is glashelder. Wij 
stellen vast dat hij bij de kwestie rondom zijn 
vakantievilla niet alleen onhandig, maar 
onzorgvuldig heeft gehandeld. Van een 
burgemeester mag je verwachten dat hij bij dit 
soort zaken de raad eerder informeert van zijn 
dilemma. Ook de vermelding van zijn privé-adres 
in een zakelijke brief aan de ambassadeur van 
Bulgarije was onzorgvuldig. Daarom heeft D66 
een gele kaart uitgedeeld. Een forse 
waarschuwing dus, maar geen reden om het 
vertrouwen op te zeggen. Burgemeester Leers 
hield de eer aan zichzelf door op te stappen. Als 
de motie in stemming zou zijn gebracht waarin 
gesproken werd van een 'onwerkbare situatie', 

http://www.d66maastricht.nl


hadden we die niet gesteund.  

3. D66 Stemtent: geen crematorium in 
Daalhof 
Tachtig procent van de 203 deelnemers aan de 
stemtent is tegen de komst van een crematorium 
in Daalhof. Dat bleek zaterdag 16 januari bij de 
Stemtent die dit keer bij de winkels in de 
Herculeshof plaatsvond. 

De tegenstanders van het crematorium 
verwachten dat de verkeersdrukte en de 
parkeeroverlast zullen toenemen. Verder vinden 
veel mensen dat een crematorium niet in een 
woonwijk thuishoort. Mensen die geen bezwaar 
hebben tegen de eventuele komst van een 
crematorium stellen dat het aantal mensen dat 
kiest om gecremeerd te worden toeneemt en dat 
dat in Maastricht moet kunnen. 

Na afweging van de reacties en argumenten voor 
en tegen, heeft D66 Maastricht haar standpunt 
bepaald. D66-fractievoorzitter Mieke Damsma: 
"Het signaal dat wordt afgegeven is heel duidelijk. 
D66 neemt dat heel serieus. D66 is van mening 
dat er geen crematorium moet komen in de 
woonwijk Daalhof. Damsma:  D66 Maastricht sluit 
niet uit dat er in de toekomst  een crematorium in 
Maastricht nodig is doordat er meer behoefte is 
aan cremeren, maar dan wel op een geschiktere 
plek .   

4. Jongeren in de Maastrichtse politiek 
Acht jonge Maastrichtse politici van zes partijen 
hebben een internetsite gemaakt om de lokale 
politiek toegankelijker te maken voor jongeren. De 
website mpolitix.nl wordt woensdag gelanceerd. 
De acht vinden dat de Maastrichtse politici op 
internet te veel alleen hun eigen verhaal vertellen 
en te weinig debat voeren. 

Ook gebruiken ze nieuwe media nauwelijks. Met 
die media, zoals youtube, hyves en twitter kunnen 
jongeren meer bij de lokale politiek betrokken 
worden, zo zeggen ze. Alle acht politici zijn 
kandidaat-raadsleden in Maastricht voor de 
verkiezingen van 3 maart.   

  

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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