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1. D66 klaar voor de eindsprint 
D66 Maastricht staat in de startblokken voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van aanstaande 
woensdag. Er wordt nog volop geflyerd. Mensen die 
ons de laatste dagen nog willen helpen, kunnen 
contact opnemen met Richard Schoffeleers: 06 - 
2612457. 

Lijsttrekker Mieke Damsma is optimistisch: In de 
landelijke en lokale peilingen staan wij op winst. 
Ons doel is om minimaal te verdubbelen. Om dat te 
bereiken knokken we voor iedere stem. Iedereen 
die ons daarbij wil of kan helpen is van harte 
welkom. Ik roep iedereen op om buren, familie, 
vrienden en kennissen bijvoorbeeld via Hyves, 
Facebook, e-mail of persoonlijk te benaderen om op 
D66 Maastricht te stemmen. Meer informatie over 
ons programma en onze kandidaten is te vinden op 
de website www.d66maastricht.nl 

De uitslag is woensdag live te volgen op TV 
Maastricht en wordt omstreeks middernacht 
verwacht. De voorkeurstemmen en de persoonlijke 
uitslag van de kandidaten wordt op 
donderdagmorgen om 11.00 uur tijdens een 
bijeenkomst in het Stadhuis bekendgemaakt. 

2. Stemtent: D66 is anders 
Ruim 90 procent van de 55 deelnemers aan de 
Stemtent van D66 vindt dat D66 anders is dan 
andere partijen. Dat bleek afgelopen zaterdag op 
Plein 1992 en via de stemming op de website van 
D66. 

De meeste mensen herkennen de slogan en zijn het 
ermee eens dat D66 op een andere manier politiek 
voert dan andere partijen. Daarbij werd de Stemtent 
vaak als voorbeeld genoemd van hoe D66 mensen 
bij actuele lokale thema s betrekt. Een minderheid 
vindt dat D66 niet veel verschilt in haar aanpak van 
andere politieke partijen. D66-fractievoorzitter Mieke 
Damsma: Het lijkt wel een Cubaanse uitslag. 
Blijkbaar herkennen veel mensen onze aanpak 
waarbij we mensen bij de besluitvorming willen 
betrekken.

 

De volgende Stemtent vindt aanstaande zaterdag 
weer plaats van 11.00-16.00 uur op Plein 1992 en 

http://www.d66maastricht.nl


via de website van D66 Maastricht. Het onderwerp 
wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 
maart bepaald. 

3. D66-cahier over armoedebestrijding 
D66-commisielid Hans van Wageningen heeft op 24 
februari jl. tijdens een discussieavond over 
armoedebestrijding in het Trefcentrum 
Wittevrouwenveld een plan met concrete ideeën 
aangeboden aan wethouder Jacques Costongs. 
D66 stelt dat de gemeente de afgelopen jaren het 
nodige heeft gedaan op gebied van het tegengaan 
van armoede. Op dit moment moet tien procent van 
de mensen rondkomen van een minimuminkomen. 
D66 vreest dat steeds meer mensen in de financiële 
problemen komen door de economische situatie.  

De democraten komen met voorstellen om het 
beleid nieuwe impulsen te geven. De eerste 
prioriteit van D66 is zorgen dat er voldoende werk 
is, afgestemd op de capaciteiten van de 
werkzoekenden. Tweede prioriteit is helpen bij het 
voorkomen van schulden. We willen vooral mensen 
helpen om zichzelf te helpen,  aldus commissielid 
Hans van Wageningen. Verder kan de gemeente 
mensen helpen bij het laag houden van de vaste 
lasten, zoals de energierekening en 
verzekeringspremies. Juist door de stijging van 
vaste lasten komen mensen met een laag inkomen 
in de problemen. Wij willen dat mensen met een 
laag inkomen actief blijven en dat de gemeente ze 
daar actief bij helpt. D66 wil van Maastricht een 
prettige stad maken voor mensen met een laag 
inkomen.

 

Het zogeheten D66-cahier Maastricht actief tegen 
armoede is te vinden op de website 
www.d66maastricht.nl  

4. Uitstel sportverkiezing vreemd 
D66 heeft vragen gesteld over het uitstellen van de 
jaarlijkse Sportverkiezing. D66 betreurt het dat 
de Sportverkiezing verschoven is naar december 
2010. Op deze wijze worden de kampioenen en 
talenten van (begin) 2009 pas eind 2010 gehuldigd. 
Volgens D66 Maastricht heeft het de voorkeur dat 
het evenement dit voorjaar nog op de gebruikelijke 
wijze doorgaat.  

De democraten hebben het onderwerp drie weken 
geleden al aan de orde gesteld in de commissie 
Breed Welzijn. Toen werd gezegd dat de vragen 
schriftelijk beantwoord zouden worden. Dat is tot op 
heden niet gebeurd. Een kwalijke zaak,

 

stelt D66-
fractievoorzitter Mieke Damsma. We verwachten 
dat een rondvraag in een vergadering wordt 
beantwoord of kort daarna. Door dat niet te doen, 

http://www.d66maastricht.nl


ontneem je de gemeenteraad een mogelijkheid om 
zaken aan de orde te stellen. Wij betreuren het dat 
we alsnog op deze manier de kwestie aan de orde 
moeten stellen.

        

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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