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1. D66 Maastricht Stemtent over doseerlichten
Zaterdag 9 februari houdt D66 Maastricht haar maandelijkse Stemtent. Op plein 1992 zal D66
de meningen van Maastrichtenaren peilen over de doseerlichten in Maastricht. De stelling
waarop mensen kunnen reageren is: “Doseerlichten zijn prima.”
De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00 en 16.00. Mensen die niet in de
gelegenheid zijn om langs te komen kunnen hun mening geven via www.d66maastricht.nl.
Overigens kunnen bezoekers aan De Stemtent ook andere zaken die ze op het gebied van
lokale of landelijke politiek aan de orde willen stellen, onder de aandacht brengen.
2. D66 pleit voor vijfde wethouder
D66 beschouwt het afgelopen jaar in politiek opzicht als een verloren jaar voor de
coalitie. Van de vernieuwing die door de coalitie in 2006 werd toegezegd, is nog heel
weinig te merken. De economie trok aan, maar de werkgelegenheid in Maastricht blijft
achter bij de landelijke trend. D66 Maastricht pleit daarom voor een vijfde wethouder
om te werken aan het verbeteren van de werkgelegenheid en het behoud van hoger
opgeleiden voor de stad.
Dat stelt D66-fractievoorzitter in het politiek jaaroverzicht 2007 van D66 Maastricht dat
de fractie publiceert.
Het baart D66 zorgen dat het betrekken van inwoners bij besluiten vaak te wensen overlaat: of
het nu gaat om het plaatsen van zendmasten, de toekomst van Hoeve Castermans in Wolder of
een nieuw accommodatiebeleid op sportgebied. Daarnaast constateert D66 dat brieven of emails van burgers te vaak onbeantwoord blijven.
Het politieke dieptepunt van het jaar waren de CDA-perikelen die een verlammende werking
op het College en de coalitie hadden. D66 heeft herhaaldelijk gevraagd om een raadsdebat
over de affaire. Maar in 2007 was daar geen raadsmeerderheid voor te vinden.
Het complete jaarverslag is te vinden op de website www.d66maastricht.nl
3. D66 Maastricht stelt vragen over biomassacentrale
D66 Maastricht is voorstander van de vestiging van een biomassacentrale in Maastricht,
sinds dit bijdraagt aan deverduurzaming van de energievoorziening en aan beperking

van de uitstoot van broeikasgassen. De vestiging van een biomassacentral zal ook meer
werkgelegenheid op leveren.
In het algemeen vindt D66 dat er in Maastricht te weinig vestigings-, verplaatsings- en
uitbreidingsmogelijkheden zijn voor industriële bedrijven. Verder vindt D66 het een
gemeentelijke taak om dit tekort op te heffen.
D66 raadslid Mieke Damsma heeft in het kader hiervan vragen aan het College van
Burgemeesters en Wethouders gesteld.
4. cahiers
Ter ere van het 40-jarige jubileum van D66 Maastricht in december jongstleden is er een
cahier uitgekomen getiteld “ 40 jaar D66 Maastricht” . Dit cahier is te downloaden op
www.d66maastricht.nl. Als u graag een papieren versie wilt kunt u een mail sturen naar
info@d66maastricht.nl, en uw naam en adresgegevens achter laten.
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