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1. Stemtent D66 over tramtracé
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Zaterdag 4 april houdt D66 Maastricht haar
maandelijkse Stemtent. Op Plein 1992 gaat D66 in
discussie met burgers aan de hand van de stelling:
“De nieuw tram moet via de
markt.” De
gemeenteraad moet nog een definitieve keuze maken
waar het nieuwe tramtracé zal komen. Er zijn
hiervoor drie mogelijkheden waarvan er eentje via de
Markt gaat. De twee andere varianten gaan beiden
via de Maasboulevard.

In deze editie
Stemtent D66 over
tramtracé

De Stemtent is te vinden op Plein 1992 tussen 11.00
en 16.00 uur. Mensen die niet in de gelegenheid zijn
om langs te komen kunnen hun mening geven via
www.d66maastricht.nl.

Kredietcrisis in Maastricht
Internationale naamborden
Mestreechtenere
Van “After-stemtentborrel”
naar “Borrelen met D66”

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.
Na afloop van de Stemtent bent u van harte welkom
bij het politiek café, dat aansluitend aan de Stemtent
plaatsvindt in café Zuid aan het Plein 1992.

Agenda
30 / 03 / 2009
Start aanmeldtermijn
lijsttrekker & kandidaten
gemeenteraad
04 / 04 / 2009
Stemtent met aansluitend
borrel
01 / 05 / 2009
Laatste dag aanmeldtermijn
lijsttrekker & kandidaten
gemeenteraad
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2. Kredietcrisis in Maastricht
Nog niets gemerkt van de kredietcrisis in Maastricht?
Dan heeft u geluk. Er hebben negen bedrijven
arbeidstijdverkorting gevraagd voor totaal ongeveer
500 medewerkers. Senioren – in Maastricht goed
vertegenwoordigd - zien hun perspectief op een
waardevast pensioen sterk verminderen. Dit is geen
paniekzaaien; dit zijn gewoon feiten. En er is niets
mis mee om met actueel beleid op actuele feiten te
reageren. Maar het college wijst op successen uit het
verleden en doet voorlopig even niets onder het
motto “Koersvast”. Zo bleek tijdens de commissie
Middelen van 11 maart. Als het aan het college ligt
dan wachten we tot de kaderbrief (medio mei). Dat is
de voorbereiding op de begroting van 2010 dus het
kan wel eens tot zo lang duren tot we iets merken.
Jammer genoeg gaan PvdA, C DA en Groen Links
hiermee akkoord. D66 kreeg wel een kleine
toezegging los: de gemeente zal al haar rekeningen
binnen 30 dagen betalen. Toen Bert Jongen hier
eerder vragen over stelde, was het antwoord nog “we
betalen gemiddeld binnen 30 dagen en dat is voor
ons genoeg”. Hopelijk is het verschil tussen een
maximum en een gemiddelde nu wel duidelijk. Als uw
rekening langer dan een maand bij de gemeente blijft
liggen, dan roepen we op om het bij D66 Maastricht
te melden. Hans van Wagenigen stelde namens D66
ook voor om de energiebesparingssubsidie voor
particulieren te verlengen. In energiebesparing
investerende particulieren zijn goed bezig voor
zichzelf, maar ook voor het milieu en hun geld wordt
besteed bij lokale aannemers en installateurs die het
op het moment zwaar hebben omdat de nieuwbouw
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stilvalt. Dit voorstel werd niet direct overgenomen,
maar het is een te aantrekkelijke quick and clean
maatregel
om
te
laten
liggen.
In
de
Raadsvergadering van 27 maart zullen D66-ers Mieke
Damsma en Bert Jongen het opnieuw voorstellen in
een zogenaamde actuele motie.

3. Internationale naamborden
Mestreechtenere
D66 is verheugd over borden in verschillende talen
van het bord ‘Heij woene Mestreechtenere”.
Aanstaande woensdag zijn de borden bij de bekende
adressen te koop. De borden kosten euro 14,09 per
stuk.
Voorlopig zijn de borden verkrijgbaar in het Engels,
het Frans, het Duits, het Turks en het Marokkaans.
D66 vindt het zinvol dat de gemeente Maastricht de
borden als presentje geeft aan degenen die de
inburgeringscursus met succes afronden.
D66-fractievoorzitter Mieke Damsma: Het bord “Heij
woene Mestreechtenere” is een ludieke knipoog naar
het dialect. D66 ziet dat ruimer: iedereen die in
Maastricht woont, mag zich Maastrichtenaar noemen.
Daarom vind ik het initiatief om verschillende versies
te maken, heel goed. Overigens vind ik het jammer
dat er nog geen bord “Hier wonen Maastrichtenaren”
beschikbaar is. Want er zijn heel wat Nederlanders
die hier wonen, niet het dialect spreken maar zich
toch honderd procent Maastrichtenaar voelen.”

4. Van “After-stemtentborrel” naar
“Borrelen met D66”
Op zaterdag 4 april a.s. kunt u weer op informele
wijze
kennismaken
met
andere
D66-ers,
geïnteresseerden, fractie en bestuur. Wat verandert
zijn de naam, de locatie en het aanvangstijdstip.
Nieuwe naam
Het is al opgemerkt in de Nieuwsbrief van 15 maart
jl.; Om het huidige succes van D66 verder uit te
bouwen en de komende verkiezingen tot een succes
te maken, hebben we meer leden nodig. Het is dan
ook de bedoeling dat ieder lid dat naar de borrel
komt een introducé meeneemt die interesse heeft
voor D66. De borrels zijn dus bedoeld ter
kennismaking met D66 Maastricht. De nieuwe naam
luidt dan ook: “borrelen met D66”. Onze fractie- en
bestuursleden zullen hierbij het goede voorbeeld
geven.
Tevens is het de bedoeling dat om de zoveel tijd een
bekende of aansprekende D66’er meeborrelt waar u
dan kennis mee kunt maken en mee kunt
discussiëren over uiteenlopende onderwerpen. Indien
de kennismaking goed bevalt, kan een introducé lid
worden.
We hopen dat deze nieuwe opzet een nog groter
succes wordt dan de borrels al waren en dat het ons
veel nieuwe leden oplevert.
Nieuwe locatie en aanvangstijdstip
C afé De Vitrine op Plein 1992 is helaas definitief
dicht. Als nieuwe locatie is gekozen voor C afé Zuid op
Plein 1992 en het nieuwe aanvangstijdstip is 15.30
uur (i.p.v. 16.00 uur).
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Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op www.d66maastricht.nl
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