
 
  

  

 

1.     Stemtent D66: groot draagvlak 

nieuwe burgemeester 
Onno Hoes, de nieuwe burgemeester van Maastricht, heeft 

een groot draagvlak onder de Maastrichtse bevolking. Dat 

blijkt uit de peiling bij de D66 Stemtent afgelopen zaterdag 
op Plein 1992 en via een internetpeiling. In totaal gaven 

118 mensen hun mening over de stelling: “Maastricht heeft 
een goede burgemeester voorgedragen”. Voor de stelling 

stemden 92 mensen (78 %), tegen waren 26  (22%). 

De mensen die het met de stelling eens waren, gaven aan 

dat ze de keuze verfrissend vinden en er vertrouwen in 
hebben dat de nieuwe burgemeester een bijdrage kan 

leveren aan nieuwe impulsen voor de stad. De mensen die 
tegen waren, gaven aan dat ze liever een Limburger als 

nieuwe burgemeester hadden gezien of dat ze liever een 
burgemeester van een andere politieke kleur zagen. 

Veel bezoekers aan de D66 stemtent vonden dat ze nog 

geen mening konden geven over de nieuwe burgemeester. 
Onno Hoes (VVD) is de eerste niet-CDA-burgemeester 

sinds de Tweede Wereldoorlog. 

2. Hans van Wageningen Lijsttrekker 

D66 provinciale Statenverkiezingen 
Op zaterdag 18 september werd in de Oranjerie te 
Roermond de D66- lijsttrekker voor de provinciale 

Statenverkiezingen van 3 maart 2011 gekozen. De 
Limburgse D66-ers kozen Hans van Wageningen 

hierbij (48) tot lijsttrekker. Bij de interne stemming 
in Roermond kreeg Van Wageningen 44 van de 85 

stemmen. Hij versloeg hiermee nipt het zittende 

Statenlid Paul Wessels uit Gennep.  
 

Van Wageningen was eerder lid van de 
gemeenteraad van Maastricht. Hij is een nieuw 

gezicht in de provinciale politiek. “D66 geeft een 

stem aan de vele Limburgers die de toekomst en de 
wereld met open vizier tegemoet treden”, aldus van 

Wageningen.  

3. Dankwoord namens huidig Statenlid 

Paul Wessels 
“Als een van de eersten mocht ik Hans met zijn verkiezing 

tot de nieuwe D66 lijsttrekker feliciteren en hem alle 

succes van de wereld, lees Limburg, wensen. Daarom, dat 
ik nu zeer oprecht, mijn bijna zo grote aanhang heel 

hartelijk wil bedanken. Dit geldt zeker ook voor de velen, 
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die er zelf niet bij konden zijn en mij middels mail, sms en 

telefoon succes hebben gewenst. 

Zoals vooraf aangekondigd, ga ik toch wel heel graag met 

Hans als kopman, op 2 maart, de Limburgse Staten in. D66 
Limburg in 2011 voor vernieuwing en ervaring. " 

Winnen doen we samen! 

Paul Wessels  

  

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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