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De origineelste verklaring van de Ster van 
Maastricht  

Stemtent over hypotheekrenteaftrek  

Standpunt Geusselt MVV  

D66 wil snel goedkoper rijbewijs 

Agenda   

05 / 06 / 2010 
Stemtent Plein 1992 & Verkiezingsmarkt   

06 / 06 / 2010 
Uitreiking prijs verhaal van de vlag van 
Maastricht 

09 / 06 / 2010 
Landelijke verkiezingen     

1. De origineelste verklaring voor de 
Ster van Maastricht 

Het is niet helemaal duidelijk wat die ster 
betekent en waarom ze op de vlag gekomen 
is. Er zijn wel verklaringen vanuit de 
geschiedenis maar die zijn verschillend. Daarom 
vroeg D66 aan alle inwoners van Maastricht een 
eigen verklaring, eigen beeld, een eigen 
verhaalrond de achtergrond van die ster en 
waarom deze op de Maastrichtse vlag staat. Het 
hoefde geen historische verklaring te zijn, het 
ging vooral om de originaliteit van de ideeën.   

Alle ontvangen bijdragen zijn inmiddels 
gepubliceerd op de website van D66 Maastricht-
Heuvelland. De jury maakt op zondag 6 juni 
2010 bekend welke drie inzendingen het meest 
origineel zijn bevonden. De prijsuitreiking vindt 
die dag plaats in De Kadans van 16h00 - 18h00 
onder het genot van een hapje en een drankje. 
De Kadans is gelegen aan de Kesselskade 62 in 
het centrum van Maastricht.   

Als lezer van deze nieuwsbrief, bent u bij deze 
van harte uitgenodigd om zondag ook bij de 
prijsuitreiking aanwezig te zijn!  

2. Stemtent over 
hypotheekrenteaftrek 

Op zaterdag 5 juni staat D66 Maastricht weer 
met de stemtent op Plein 1992. D66 gaat met de 
burgers van Maastricht in gesprek over de 
stelling: De hypotheekrenteaftrek moet 
geleidelijk worden verminderd .   

Met de naderende verkiezingen in het 
vooruitzicht, heeft D66 dit keer gekozen voor 
een thema dat landelijk aan de orde is. Wilt u uw 
mening over de hypotheekrenteaftrek kwijt, dan 
kunt u dit doen op 5 juni tussen 11.00-16.00u 
aan de mensen van D66 Maastricht op de 
gebruikelijke locatie, Plein 1992. Tegelijkertijd is 
er een stand op de verkiezingsmarkt op de Markt 
waar u met D66 Maastricht in gesprek kunt 
gaan. Deze staat er van 10.00-17.00u.  



 
Indien u niet in de gelegenheid 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.   

Na afloop van de Stemtent bent u van harte 
welkom om te borrelen met D66. Aansluitend 
aan de Stemtent zal er vanaf 16.00u naar café 
Zuid aan het Plein 1992 worden gegaan.  

3. Standpunt Geusselt MVV 
De fractie heeft op 26 mei 2010 ingestemd met 
het plan van de initiatiefgroep MVV. Binnen de 
fractie is er uitvoerig over gepraat. De fractie had 
grote moeite met de kwijtschelding van de 
achtergestelde lening van 1,7 miljoen aan MVV. 
In het verleden heeft de fractie namelijk 
herhaaldelijk gevraagd naar de terugbetaling van 
deze lening.  

Bij een faillissement van MVV is de gemeente 
deze lening kwijt, omdat het een achtergestelde 
lening betreft. D66 stelt dat er geen geld 
rechtstreeks naar MVV zou gaan en dat het 
geen gemeentelijke taak is om een betaald 
voetbal organisatie te steunen.  

Dat de fractie desondanks heeft ingestemd, 
heeft te maken met de multifunctionaliteit van 
het stadion en de stimulering van de 
breedtesport. Het Geusseltgebied moet 
uitgroeien tot een sportzone met een zwembad 
en een sporthal. Door de aankoop van het 
stadion kan er op termijn een kunstgrasmat 
worden gerealiseerd. Daardoor kan het stadion 
in de toekomst ook worden gebruikt voor andere 
sportevenementen en bijvoorbeeld 
popconcerten. D66 heeft geëist dat er uiterlijk in 
november 2010 een plan van aanpak ligt om 
deze functies te realiseren. Daarnaast levert 
MVV een bijdrage aan de passieve 
sportbeleving van 5000-6000 toeschouwers, 
biedt een trefpunt aan het regionale 
bedrijfsleven.  

Op basis van dit gegeven heeft de fractie het 
raadsvoorstel het voordeel van de twijfel 
gegeven. De fractie realiseert zich terdege dat er 
binnen de partij verdeeld wordt geoordeeld over 
de keuze. Daarom heeft de fractie intern 
intensief overlegd over dit standpunt.  

4. D66 wil snel goedkoper rijbewijs 



D66-fractievoorzitter Bert Jongen heeft het 
College gevraagd om het tarief voor een rijbewijs 
zo snel mogelijk te 
verlagen.                                        Er is een brief 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
aangekondigd, waarin het ministerie ondermeer 
de prijs van een rijbewijs naar beneden bijstelt 
en deze wordt gemaximeerd op  36,07.  In 
Maastricht is dat tarief nu nog  47.--.  Bert 
Jongen heeft het College gevraagd deze 
tariefswijziging voortvarend op te pakken. 
Wethouder Janssen zei dit toe, maar wil de 
betreffende brief van het ministerie afwachten. 
Bert Jongen vindt dat goed maar liet weten dat 
wat hem betreft de wethouder in afwachting van 
de brief reeds de voorbereidingen ter hand kan 
nemen. 
   

  

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

