
1. D66 helpen met flyeren?

De hele week zijn flyerteams druk in de weer om onze flyers huis-aan-huis te 
bezorgen. Omdat er veel brievenbussen met 'nee-nee' en 'nee-ja'-stickers zijn 
houden we een paar duizend flyers over. Die willen we dinsdagavond met een 
laatste actie alsnog distribueren. Dat doen we in wijken die nog niet geflyerd zijn.
Wij zoeken nog vrijwilligers. We zijn blij als je dinsdagavond twee uurtjes wilt 
meehelpen. Als we dat met z'n allen doen, bereiken we nog duizenden 
potentiële kiezers. 

Interesse om D66 te helpen? Neem NU contact op met 
richardwijnands@ziggo.nl of bel 06-53276224. Hij maakt dan afspraken met je 
hoe je de flyers krijgt en waar je wilt/kunt flyeren.

Alvast bedankt!

2. Uitslag Stemtent

Afgelopen zaterdag tijdens onze Stemtent op Plein 1992 en op de 
Verkiezingsmarkt, was een opvallend grote meerderheid (90%) van de 
deelnemers het eens met de stelling ‘Ik ga stemmen’. Van de 118 stemmers op 
Plein 1992, de Markt en via internet, waren er 106 het eens en 12 het oneens 
met de stelling.

Een van de voorstemmers: “Natuurlijk ga ik. Het is belangrijk je stem te laten 
horen.” Een tegenstemmer verklaarde dat het toch allemaal niks uitmaakt.

Fractievoorzitter Bert Jongen: “Landelijk is het beeld dat minder dan de helft van
de kiezers gaat stemmen. Dat beeld krijg ik in Maastricht niet. Inwoners gaven 
aan de Stemwijzer gedaan te hebben. Ze wilden toelichtingen over bepaalde 
standpunten die D66 heeft. Ik verwacht echter niet dat de opkomst woensdag 
net zo hoog is als de uitslag van de Stemtent. Aan de andere kant merk ik dat 
veel mensen beseffen dat de rol van de gemeente door de decentralisaties en 
de bezuinigingen steeds belangrijker wordt. Ik hoop dan ook op een goede 
opkomst woensdag.”

3. D66 promoten

Er zijn nog veel zwevende kiezers. Mensen die twijfelen of ze gaan stemmen en 
zo ja op wie. Wie D66 Maastricht een warm hart toedraagt kan ons helpen door 
familie, buren, vrienden, kennissen, collega's, leden van verenigingen waarvan 
je lid bent op te roepen op D66 te stemmen.

Voorbeeld van een Twitterbericht: “Vergeet niet te stemmen. Ik kies voor D66 
omdat ik geloof in eigen kracht van mensen, maar met een sociaal gezicht.”

Wie op Facebook actief is, kan onze Facebookpagina D66 Maastricht volgen, 
'liken' en op Facebook mensen voor meer informatie verwijzen naar onze 
website www.maastricht.d66.nl.

En wie nog een raamposter wil ophangen: meld dat via info@d66maastricht.nl 
met telefoonnummer en adres en we zorgen dat je de spullen krijgt.
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