
1. D66 gaat voor een klinkende 
verkiezingsuitslag

Met 49 kandidaten is D66 Maastricht de partij met veruit de meeste kandidaten 
van de twaalf deelnemende partijen aan de komende gemeenteraads-
verkiezingen. We rekenen erop dat alle kandidaten, leden en sympathisanten 
zich de komende weken inzetten om de beste uitslag neer te zetten in de 
geschiedenis van D66 Maastricht. We hebben nu vier zetels en ons beste 
resultaat in Maastricht tot nu toe was zes zetels. Dat aantal willen we minimaal 
evenaren. Maar dat kan alleen door voor iedere stem te knokken.

Wil je meehelpen? Dat kan op de volgende manieren:

1. Volg ons op Facebook via www.facebook.com/D66maastricht

2. Stuur berichten van D66 Maastricht op Facebook en Twitter door naar je 
eigen vrienden- en kennissenkring.

3. Bezoek debatten in de stad en steun onze kandidaten met je aanwezigheid. 
Een overzicht van de komende debatten vind je onderaan deze Nieuwsbrief. 

4. Wil je een poster op je raam hangen of wil je flyers voor je buren, vrienden, 
kennissen, familie of collega's? Laat ons dat even weten via 
info@d66maastricht.nl en wij zorgen ervoor dat je ze krijgt.

2. Honderdste Stemtent D66

Vandaag, zaterdag 8 maart viert D66 Maastricht een jubileum. Voor de 
honderdste keer staan de Democraten met een Stemtent in Maastricht. In 2005 
begon D66 met haar Stemtent om op een laagdrempelige manier in contact te 
komen met inwoners. Aan de hand van een actuele stelling over een lokaal 
thema discussieert D66 met voorbijgangers. Vaak worden er ook onderwerpen 
en suggesties door bezoekers aangedragen die de fractie oppakt. De uitslag van
de stemming is wetenschappelijk gezien niet representatief. Maar het geeft wel 
een indruk hoe mensen over een bepaald onderwerp denken. Voor D66 is het 
gesprek met bezoekers belangrijker dan het aantal ja/nee-streepjes op het bord.

De stelling dit keer is: “Raadsleden luisteren voldoende naar inwoners”. Weet u 
voldoende wie er in de gemeenteraad van Maastricht zitten? Zijn deze mensen 
makkelijk te benaderen als u een vraag heeft? Zijn de raadsleden goed op de 
hoogte van wat er speelt in de stad? D66 hoort graag hoe u hierover denkt.

Het is mogelijk om met mensen van D66 in gesprek te gaan tussen 12.00 en 
16.00 uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar
toch uw stem uit willen brengen, dan kunt u terecht op 
www.maastricht.d66.nl/stemtent.
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3. Agenda voor de komende dagen

Zaterdag 8 maart: Honderdste Stemtent! Dit keer weer op Plein 1992 van 12.00-
16.00 uur

Maandag 10 maart: D66 landelijke bustour in Maastricht van 15.00-16.00 uur 
met bezoek aan Boschstraatkwartier

Maandag 10 maart: Op TV Maastricht te zien: In gesprek met lijsttrekker Mieke 
Damsma

Dinsdag 11 maart: Verkiezingsmarkt internationale studenten universiteit 
Maastricht van 12.30-14.30 uur Zwingelput 4 met Mieke Damsma en Bert 
Jongen

Woensdag 12 maart: Verkiezingsmarkt in Maasveld Heugem van 13.30-15.30 
uur met Franca Eurlings

Woensdag 12 maart: Ondertekening convenant COC om 14.00 uur in Mosae 
Forum met Mieke Damsma

Woensdag 12 maart: Debat in Resto van Harte, Trefcentrum, Edisonstraat van 
16.00-20.00 uur met Mieke Damsma

Donderdag 13 maart: D66 flyert in de winkelstraten van 19.30-20.30 uur, onder 
meer met Alexander Pechtold

Donderdag 13 maart: Debatavond Studium Generale met Mieke Damsma (in het
Engels) van 20.00-22.00 uur in de Bonnefantenstraat 2

Donderdag 13 maart: Politiek café Circumflex, Sociëteit De Kaap, 
Capucijnenstraat met Alexander Pechtold van 20.30-22.00 uur

Zaterdag 15 maart: Verkiezingsmarkt op de Markt van 10.00-17.00 uur

Zaterdag 15 maart: Stemtent op Plein 1992 van 12.00-16.00 uur

Zaterdag 15 maart: Op TV Maastricht te zien: In gesprek met lijsttrekker Mieke 
Damsma (herhaling).

Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op

www.maastricht.d66.nl
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