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1. D66: vooralsnog tegen verplaatsing Porta vmbo
De fractie van D66 Maastricht is vooralsnog tegen de verplaatsing van Porta Mosana vmbo
van Gronsveld naar de Bemelergrubbe in Maastricht. Volgens D66 is de onderbouwing door
Stichting LVO en de gemeente te mager. De fractie plaatst de nodige vraagtekens bij de
onderbouwing van de voorgenomen verhuizing en heeft daarover inmiddels vragen gesteld.
De gemeenteraad beslist deze maand over verbouwplannen aan de Bemelergrubbe.
2. Informatie bouwplannen blijft onder de maat
De fractie is teleurgesteld over informatie die de gemeente geeft over bouwplannen. Naar
aanleiding van vragen heeft wethouder Wim Hazeu laten weten dat hij de informatie via de
publicatie in de Maastricht en op de website van de gemeente voldoende te vinden.
D66 is het daarmee oneens want niet iedereen krijgt elke week de Maaspost. Bovendien is het
volgens de fractie niet klantgericht om te verwachten dat mensen elke week de website van de
gemeente bezoeken om te kijken of er bouwplannen in hun buurt zijn.
Ruim 85 procent van de 209 deelnemers aan een Stemtent van D66 vindt dat de gemeente
inwoners actiever moet informeren over vergunningsaanvragen van (ver)bouwplannen. Het
voorstel om de naaste buren van de aanvrager een brief te sturen wordt vaak betiteld als: ‘zo
zou het eigenlijk moeten zijn’.
3. Stelling Stemtent: “Zuid-Limburg één gemeente”
Aanstaande zaterdag 7 februari gaat D66 Maastricht op Plein 1992 in discussie met burgers
aan de hand van de stelling: “Zuid-Limburg één gemeente”.
De achtergrond van deze stelling is de discussie over het al dan niet samenvoegen van
gemeenten. Om voldoende slagvaardig te kunnen functioneren is het belangrijk dat een
gemeente groot genoeg is om de noodzakelijke kennis en ervaring in huis te hebben. ZuidLimburg heeft momenteel 19 gemeenten en dat is teveel. Om aan de eisen van deze tijd te
voldoen is herindeling op termijn noodzakelijk.
Mensen die ook andere zaken aan de orde willen stellen zijn zaterdag tussen 11.00-16.00 uur
van harte welkom op Plein 1992. Mensen kunnen ook hun stem op de website van D66
Maastricht uitbrengen via www.d66maastricht.nl.

Na afloop van De Stemtent is er in De Vitrine op Plein 1992 een politiek café waar onder
meer het activiteitenprogramma 2009 van D66 Maastricht wordt gepresenteerd. Dit politiek
café is voor iedereen toegankelijk
4. Leden comité Membrede-prijs gezocht
Heeft u ook altijd al een echte prijs willen uitreiken? Neem dan nu zitting in het Membredecomité!
Deze zal in november 2009 namens D66 Maastricht de Membrede-prijs uitreiken.
Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 2007 heeft D66 Maastricht de Membrede-prijs
ingesteld.
Deze is vernoemd naar de verlichte Maastrichtse burger André Charles Mèmbrede (17581831).
Hij maakte als Maastrichtenaar deel uit van het eerste democratisch parlement ter wereld, de
Franse Assemblee. D66 Maastricht beschouwt hem dan ook als één van de eerste verlichte
burgers van Maastricht en daarmee één van onze politieke voorgangers.
De tweejaarlijkse prijs is bedoeld voor iemand uit Maastricht of affiniteit met Maastricht die
zich inzet voor anderen in de maatschappij en tegelijk laat zien dat hij of zij over de eigen
grenzen probeert te kijken.
De prijs bestaat uit een sculptuur en een geldbedrag. Het geldbedrag kan de winnaar besteden
aan het project of de projecten waarvoor hij of zij zich in de Maastrichtse samenleving inzet.
Wij zoeken nog drie enthousiaste leden die de uitreiking van deze prestigieuze prijs en alle
voorbereidingen hiervoor (denk aan het zoeken van kandidaten, sculptuur, lezinggever,
sponsors) willen organiseren.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Richard Schoffeleers, voorzitter D66 Maastricht.
U kunt ook bij hem of op onze website terecht voor aanvullende informatie.
Wacht niet langer en geef u op!
Richard.schoffeleers@tiscali.nl
http://D66maastricht.nl

043-3635525

(na 18.00 uur)

5. D66 zoekt nieuwe fractie-assistent(e)
Vanwege het vertrek van de huidige fractie-assistente is D66 op bezoek naar een nieuwe
fractie-assistent(e). Het gaat om een aanstelling van gemiddeld acht uur per week. De nieuwe
fractie-assistent(e) moet redactioneel vaardig zijn en in staat zijn de inhoud van de website te
beheren. Voor een deel vinden de werkzaamheden op donderdagavond tussen 20.00-22.30 uur
plaats als de fractie vergadert.
Een uitgebreide profielschets is te vinden op onze website www.d66maastricht.
Solliciteren dient vóór 21 februari 2009 te gebeuren.
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