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1. D66 wil proef legalisering softdrugs grensgemeenten
Een groep D66-leden afkomstig uit grensgemeenten, waaronder Maastricht, pleit voor een
proef met legalisering van softdrugs. Die proef moet het liefst plaatsvinden in samenwerking
met Belgische en Duitse grenssteden. Initiatiefnemer om te komen tot een zogeheten Holland
Cannabino is Ton Schijvenaars, fractievoorzitter van D66 Roosendaal.
Volgens de werkgroep Holland Cannabino is een proef met regulering en legalisering van
softdrugs de enige manier om de verkoop van softdrugs uit de criminele sfeer te halen. De
werkgroep stelt dat kweek en verkoop onder staatstoezicht de meest pragmatische oplossing is
om in een behoefte te voorzien. Mieke Damsma, fractievoorzitter D66 Maastricht: “Het
verbieden en het sluiten van coffeeshops is de klok terugdraaien. Daarmee wordt het
probleem niet opgelost. Integendeel, de handel zal zich nog meer naar de illegaliteit
verplaatsen. Dat betekent meer overlast in wijken, meer drugsrunners, meer criminaliteit en de
kans is groot dat jongeren in aanraking komen met harddrugs.”
Nederland wordt door andere landen gezien als voorbeeld in het omgaan met softdrugs. In
vergelijking met alcohol of harddrugs is het aantal problemen met softdrugs erg klein. De
werkgroep heeft haar plannen voorgelegd aan de Tweede Kamerfractie van D66.
2. Ledenvergadering 20 november 2008
D66 Maastricht nodigt u van harte uit voor haar ledenvergadering. Tijdens deze vergadering
wordt door het nemen van een aantal besluiten de aftrap gegeven voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2010. Verder staat vaststelling van het beleidsplan, het
activiteitenplan, het jaarplan 2009 en de begroting 2009 op het programma. Aansluitend praat
de heer Nick Bos, Directeur University Office, praat ons bij over ontwikkelingen in en
rondom de UM.
Datum en tijd: donderdag 20 november 2008 om 20.00 uur.
Locatie:

Economische faculteit, Tongersestraat 53, zaal H006 te Maastricht

3. After-stemtentborrel 6 december 2008
Na afloop van de Stemtent bent u weer van harte welkom op de After-stemtentborrel van D66
Maastricht. De borrel heeft tot doel om op in een gemoedelijke atmosfeer elkaar en
geïnteresseerden (beter) te leren kennen. Familie, vrienden en bekenden zijn dus meer dan
welkom. Deelname aan de borrel is voor eigen rekening.
Datum en tijd: zaterdag 6 december 2008 om 16.00-17.00 uur.
Locatie:

De Vitrine op Plein 1992 te Maastricht. Let op! De Vitrine sluit om 17.00 uur.
Voor wie wil gaat het dan verder in Café Zuid.

4. Nieuwjaarsborrel 3 januari 2009
Na afloop van de Stemtent nodigt het bestuur van D66 Maastricht u van harte uit voor de
Nieuwjaarsborrel om gezellig bij te praten met vrienden en bekenden.
Datum en tijd: zaterdag 3 januari 2009 van 16.00 tot en met 17.00 uur.
Locatie:

De Vitrine op Plein 1992 te Maastricht. Let op! De Vitrine sluit om 17.00 uur.
Voor wie wil gaat het dan verder in Café Zuid.

5. Nieuwe media: Plein 66 & Hyves
Meedenken met D66 Maastricht? Dat kan vanuit uw luie stoel via Plein66! D66 Maastricht
heeft sinds kort op http://plein66.nl/welcome/terrace een eigen groep
http://plein66.nl/groups/terrace/d66-maastricht U kunt in deze groep mee discussiëren
over actuele thema’s of zelf een discussie starten. U moet zich wel even aanmelden op
Plein66
Via onze http://d66maastricht.hyves.nl/ en de http://d66maastricht.nl/ houden we u op de
hoogte van wat D66 Maastricht (fractie en afdeling) doet. Ook hierop kunt u uw bijdrage
leveren.
Ideeën over hoe het beter kan of meehelpen op de mogelijkheden van deze media nog beter te
benutten? Stuur dan een berichtje aan de voorzitter, richard.schoffeleers@tiscali.nl. Hij
neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.
Colofon:
Deze uitgave is een uitgave van de fractie van D66 Maastricht.
Samenstelling: Bert Jongen en Sanne Salverda. Overname van artikelen of het doorsturen van
deze e-mail naar geïnteresseerden is toegestaan

