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1. Mieke Damsma benoemd als 
wethouder 
D66-lijsttrekker Mieke Damsma is op 6 april 
benoemd door de gemeenteraad als wethouder 
van de gemeente Maastricht. Haar portefeuille 
omvat de volgende onderwerpen: 

Wmo, Volksgezondheid, Onderwijs, Welzijn, 
Accommodatiebeleid, Integraal ouderenbeleid / 
jeugdbeleid, Armoedebeleid, 
Opvoedingsondersteuning, Inburgering, 
Buurtgericht werken, Burgerparticipatie. Trekker 
demografische perspectief. Stadsdeelwethouder 
Maastricht-Zuidoost. 

2. Bert Jongen fractievoorzitter D66 
Maastricht 
Bert Jongen is door de fractie van D66 
Maastricht gekozen als nieuwe fractievoorzitter. 
Hij volgt Mieke Damsma op die werd gekozen 
als wethouder van de gemeente Maastricht. Bert 
Jongen was eerder al fractievoorzitter van D66 
Maastricht. Hij legde die functie twee jaar 
geleden neer toen hij werd benoemd als vice-
voorzitter van de gemeenteraad. 

3. Richard Schoffeleers geïnstalleerd 
als raadslid 
Richard Schoffeleers is afgelopen dinsdag 
tijdens de raadsvergadering als raadslid 
aangesteld voor D66 Maastricht in de 
gemeenteraad. Door de aanstelling van Mieke 
Damsma als wethouder, gaat de vierde 
raadszetel voor D66 naar Richard. 
Voorheen  was hij onder meer voorzitter van de 
afdeling Maastricht. 

4. Sandra Helledoorn nieuwe 
afdelingsvoorzitter 
Afgelopen zaterdag is Sandra Helledoorn door 
de ledenvergadering van de afdeling benoemd 
als nieuwe afdelingsvoorzitter. Zij volgt Richard 



Schoffeleers op die zijn voorzitterschap 
neerlegde vanwege zijn benoeming als raadslid. 

De ledenvergadering stemde ermee in dat de 
afdeling voortaan Maastricht-Heuvelland heet. 
Daar horen naast Maastricht ook Meerssen, 
Margraten, Eijsden en Valkenburg aan de Geul 
bij. 

Het aantal leden blijft groeien. Tijdens de 
ledenvergadering werd het 200ste lid van de 
afdeling Maastricht-Heuvelland, Simone Grol, 
verwelkomd met een bloemetje. 

5. D66 Stemtent: Sportfaciliteiten 
moeten beter

 

Tweederde van de deelnemers aan de D66 
Stemtent  op Plein 1992 en via de D66-website 
is het niet eens met de stelling Maastricht heeft 
goede sportfaciliteiten. Aan de Stemtent namen 
dit keer 66 mensen deel.  

Veel mensen gaven aan geen mening te hebben 
over de stelling omdat ze zelf  geen actieve 
sportbeoefenaars zijn. Een derde van de 
respondenten vindt dat er voldoende aanbod op 
sportgebied is. Een ruime meerderheid deelt die 
mening echter niet. Het zwembad Dousberg 
moet open blijven, vond menigeen. Ook was er 
veel kritiek op het onderhoud van zwembaden 
en sporthallen. Het lijkt wel alsof de gemeente 
op onderhoud bezuinigt, stelde een sporter. 

Veel mensen plaatsen vraagtekens bij de 
voorgenomen centralisatie van sportparken in de 
stad: Als je de clubs uit de wijken weghaalt, is 
het voor kinderen vaak te ver om naar een 
sportpark te gaan. Mensen moeten juist meer 
aan sport doen. Dat zou de gemeente moeten 
stimuleren.

 

6. Prijsvraag: het verhaal van de ster 
van Maastricht 
D66 Maastricht schreef enkele weken geleden 
een prijsvraag uit over de witte ster in de rode 
stadvlag van Maastricht. Daarop ontvingen wij 
verschillende leuke en originele inzendingen. 
Deze verhalen kunt u terug lezen op de 
website of door op 
http://d66maastricht.nl/actueel/prijsvraag te 
klikken. 

U heeft nog tot 15 april de tijd om uw verhaal 
over de stadsvlag van Maastricht in te zenden. 
Het gaat daarbij niet zozeer over de historische 

http://d66maastricht.nl/actueel/prijsvraag


verklaringen. Wij horen graag uw eigen 
verklaring, uw eigen beeld of verhaal rond de 
achtergrond van die ster en waarom ze op de 
Maastrichtse vlag staat. Bovendien verdienen de 
meest originele inzendingen een leuke 
(Maastrichtse) prijs.   

  

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  

http://www.d66maastricht.nl

