
 

    

  

 

 

1. D66 heeft vertrouwen in coalitie 
De fractie van D66 heeft  vertrouwen in de coalitie. 
Dat heeft de fractie aangegeven na het opstappen 
van CDA-wethouder Luc Winants. De wethouder 
stapte afgelopen woensdagavond op nadat duidelijk 
was dat D66 en PvdA een motie van wantrouwen 
tegen hem zouden steunen. 

Fractievoorzitter Bert Jongen: "Het was een lastig 
dossier. Op 26 mei hebben wij ingestemd met het 
MVV-dossier om daarmee de vastgoedontwikkeling 
en met name de ontwikkeling van de breedtesport 
niet te frustreren. Wij hebben ingestemd omdat er 
strikte voorwaarden aan waren verbonden. Het 
stadion is gekocht, hoewel aan die strikte 
voorwaarden niet is voldaan. De wethouder had de 
raad niet alleen moeten informeren, maar moeten 
consulteren. Dat is niet gebeurd." "De wethouder 
heeft zijn excuses daarvoor aangeboden aan de 
raad. De vraag was of je dan als fractie toch een 
motie van wantrouwen moet steunen. Wij hebben -
met pijn in het hart- toch besloten om dat te doen. 
Op de eerste plaats omdat we de onderbouwing van 
zijn handelen in de raadsvergadering niet sterk 
vonden. Maar vooral omdat er volgens ons 
voldoende momenten zijn geweest de afgelopen 
weken waarop de wethouder de raad had kunnen 
en moeten consulteren. Ik vind het een persoonlijk 
drama voor de wethouder. Want wij twijfelen niet 
aan zijn intentie en inzet. Zijn gedrevenheid valt te 
prijzen." 

De fractie was onaangenaam verrast dat het CDA 
een motie indiende waarop de vertrouwen in het 
hele College werd opgezegd. Bert Jongen: "Die 
motie werd weer ingetrokken toen de wethouder zelf 
opstapte. Ik heb in de raadsvergadering juist 
uitgesproken dat D66 het volste vertrouwen heeft in 
dit College. Ik heb hem opgeroepen om in belang 
van de stad met voortvarendheid hun werk voort te 
zetten.  Het is de vraag in hoeverre het CDA echt 
door wil gaan met dit College.  Wij moeten elkaars 
nieren proeven. Maastricht is gebaat bij een stabiel 
stadsbestuur. Er zijn genoeg problemen en 
uitdagingen die om een slagvaardig bestuur vragen. 
D66 wil daar een bijdrage aan blijven leveren."  
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 2. Stemtent D66 over nieuwe 
burgemeester 

Op zaterdag 2 oktober staat D66 Maastricht weer 
met de stemtent op Plein 1992. D66 peilt op dat 
moment de mening van de burgers over de stelling: 
“Maastricht heeft een goede burgemeester 
voorgedragen”. 

De gemeenteraad heeft VVD’er Onno Hoes deze 
week voorgedragen als burgemeester van 
Maastricht. Heeft u een mening over de 
burgemeesterspost dan kunt u die laten horen op 2 
oktober tussen 11.00-16.00u aan de mensen van 
D66 Maastricht op de gebruikelijke locatie, Plein 
1992.  

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. 

   

  

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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