
 

  

 

 

1. Stemtent D66: "Magisch Maastricht is 

een aanwinst voor de stad" 
Op zaterdag 4 december is de Stemtent van D66 
Maastricht te       vinden op Plein 1992 met de stelling: 

“Magisch Maastricht is een aanwinst voor de stad”.  

Magisch Maastricht wordt dit jaar de opvolger van 

Winterland Maastricht. De gemeente zelf initieert dit 
evenement eenmalig, waarna het de komende jaren 

verder uitgebouwd kan worden door de ondernemers. 
Naast kerstattracties, de schaatsbaan op het Vrijthof en 

extra koopavonden is er dit jaar ook een verrassend 
cultureel programma op de andere pleinen in de 

binnenstad.  

Als inwoner van Maastricht vragen wij naar uw mening 

over Magisch Maastricht. Het is mogelijk om met de 
mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 11.00-

16.00u bij de Stemtent op 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.  

2. Peiling D66 over poppodium 
D66 raadslid Franca Tonnaer is op internet een 
behoeftepeiling gestart over een poppodium in 
Maastricht. Ze vraagt zich af wat de inwoners van Zuid-
Limburg en specifiek de bewoners van Maastricht 
hiervan vinden en roept iedereen op om te reageren. 

Er is al een aantal poppodia in Zuid- Limburg, zoals de 
Fenix in Sittard, de Nieuwe Nor in Heerlen, de 
Backstage en de Muziekgieterij in Maastricht. Tot 2012 
kan de Muziekgieterij in Maastricht op de locatie aan de 
Bankastraat blijven, wat er daarna gebeurt is onduidelijk. 
In Dagblad de Limburger zegt Jan Smeets dat er een 
groot poppodium in Maastricht moet komen voor 1500 
tot 2000 bezoekers (Bron: Dagblad de Limburger, 
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maandag 11 oktober 2010).  

Wilt u ook reageren op deze peiling, dan kunt u dat hier 
doen.  
 
De directe link is: 
http://freeonlinesurveys.com/rendersurvey.asp?sid=bdff1
sij07ljjdy837369  

3. Tweeluik Grensoverschrijdend 

Ondernemen 1 & 2 december 
Het Kenniscentrum D66 organiseert twee 
avondbijeenkomsten over grensoverschrijdend 
ondernemen in Limburg en Wallonië.  

Op woensdag 1 december in Visé, en op donderdag 2 
december in Maastricht wordt ingegaan op de kansen 
van de regio, de barrières voor ondernemers en de 
mogelijkheden om verbetering te bewerkstelligen. Op 
beide avonden zullen ondernemers, bestuurders, politici 
en academici uit Nederland en België spreken over dit 
onderwerp. De bijeenkomsten worden georganiseerd 
door het Europese Liberale Forum, in samenwerking 
met de Waalse denktank Centre Jean Gol, en het 
Kenniscentrum D66, het wetenschappelijk bureau van 
deze partij.  

Zuid-Limburg ligt dichter bij het Ruhrgebied dan bij de 
Randstad. Maastricht ligt op meer dan 200 kilometer van 
Amsterdam (ruim 750.000 inwoners), terwijl Luik met 
zo'n 600.000 inwoners nog geen 35 kilometer rijden is. 
Toch bereikt het grensoverschrijdend ondernemen in de 
regio niet haar potentie en kent het nog veel 
groeimogelijkheden. In debat en interview wordt het 
onderwerp besproken, verkend en toegelicht.  

Meer informatie over het programma is hier te vinden.  

Voor aanmelden of meer informatie: 
kenniscentrum@d66.nl, 070 - 3566 040 070 - 3566 
040 .  

De bijeenkomsten worden gecofinancieerd door het 
Europees Parlement.  

  

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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