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Zat erdag 2 m ei houdt D66 Maast r icht w eer haar
m aandelij k se St em t ent . Op plein 1992 zal er in
discussie w or den gegaan m et burgers aan de hand
van de st elling: I k w eet m ij n w ij kagent t e v inden.
Burgem eest er Leer s heeft zich er st er k v oor gem aak t
dat ieder e w ij k een eigen w ij k agent k r ij gt om de
veiligheid en de belev ing van de v eiligheid in de eigen
buur t t e v ergr ot en. Een w ij kagent zou dicht bij de
bew oners m oet en st aan en pr oblem en in een
vr oegt ij dig st adium m oet en signaler en en ev ent ueel
oplossen. De vr aag is of inw oner s hun w ij k agent
weten te vinden.
De St em t ent is t e v inden op Plein 1992 t ussen 11.00
en 16 .00 uur . Mensen die niet in de gelegenheid zij n
om langs t e kom en, k unnen hun m ening gev en v ia
www.d66maastricht.nl
Uit er aard k unnen bezoeker s aan de St em t ent ook
ander e zaken op het gebied v an lokale of landelij k e
politiek aan de orde stellen.
Na afloop van de St em t ent bent u v an hart e w elkom
om te borrelen met D66. Plaats van verzameling is om
15.30 bij de St em t ent , v anw aar naar café Zuid w or dt
gegaan.
2. Pleidooi uitstel voorbereidingsbesluit
tevergeefs

Agenda
01 / 05 / 2009
Laatste dag aanmeldtermijn
lijsttrekker en kandidaten
gemeenteraad
02 / 05 / 2009
Stemtent met aansluitend borrel
09 / 05 / 2009
Algemene ledenvergadering

Miek e Dam sm a heeft in de Raadsver gader ing van
afgelopen dinsdag 21 apr il een pleidooi gehouden om
uit st el v an het v oorber eidingsbesluit uit br eiding Mosa
in Limmel.
Het voorber eidingsbesluit v oor de uit br eiding van
Mosa in Lim m el is v oor D66 een ser ieuze zaak.
Uitbreiding v an een fabr iek in de zw aar st e cat egor ie
naar een w oonw ij k t oe is geen sinecur e. Zelfs een
zeer uit zonder lij k e sit uat ie. Daar zij n en m oet en
goede afspr ak en ov er gem aakt w orden, om de balans
t ussen w onen en indust rie in ev enw icht t e houden.
Daar om zij n er dest ij ds door w et houder Cr em er s
goede afspr ak en gem aak t , m bt afst and t ussen
indust r ie en w oningen en soort bebouw ing. Die
afspraken worden nu geschonden in het plan.
D66 is niet t egen de uit br eiding van de Mosa. Maar
w er k gelegenheid m ag w onen en lev en niet in de
ver dr ukk ing br engen en dat gebeurd w el in dit
dossier.
Dit dossier v r aagt om zorgvuldigheid en duidelij k heid,
voor al naar de bew oner s t oe. D66 vr oeg daar om om
uit st el van dit v oorber eidingsbesluit .Een m eerder heid
van
de
r aad
w as
t egen
uit st el
van
het
voor ber eidingsbesluit .
Daar om
heeft
de fract ie
uiteindelijk tegen het besluit gestemd.

3. D66 stelt vragen over MVV- Lening
D66- r aadslid Bert Jongen heeft vr agen gest eld over
de acht er gest elde lening van 1,4 m ilj oen eur o aan
MVV uit 2003. D66 w il w et en of het w aar is dat er
afspr ak en m et MVV zij n gem aakt over de t erm ij n
w aar op de lening m oet w or den t er ugbet aald. De
Dem ocr at en w illen ook w et en w elke gev olgen de
nieuwe structuur voor de achtergestelde lening heeft.
D66 v indt niet dat de gem eent e de acht ergest elde
lening aan MVV op dit m om ent m oet opeisen. D66 is
w él v an m ening dat er t r anspar ant m oet w orden
om gegaan m et gem eenschapsgelden en dat de
gem eent e zich t er ughoudend m oet opst ellen bij het
st eunen v an com m er ciële organisat ies om geen
precedenten te scheppen.
4. Zaterdag 2 mei: "borrelen met D66"
Aansluit end aan de St em t ent k unt u op zat erdag 2
m ei a.s. Bor r elen m et D66 ; in een infor m ele w ij ze
kennism ak en m et ander e D66- er s, geïnt er esseerden,
fr act ie en best uur . Bent u al lid? Neem dan een
int r oducé m ee die int er esse heeft v oor D66. Locat ie:
Café Zuid op Plein 1992 en het aanv angst ij dst ip is
16.00 uur.
5. Ledenvergadering zaterdag 9 mei a.s.
Op 9 m ei aanst aande bent u w eer v an hart e w elkom
op de ledenver gader ing van D66 Maast r icht . De
volgende zaken komen aan de orde.
De
D66- k andidat en
v oor
de
gem eent er aadsv er kiezingen 2010 present er en zich.
Tevens zal bek end w orden gem aak t w ie gaat voor het
lijsttrekkerschap.
De v er kiezingscom m issie zal een t oelicht ing geven op
de for m ele pr ocedur e r ond de int er ne ver k iezingen
voor
sam enst elling
v an
de
k andidat enlij st
( post st em m ing) ,
m et
speciale
aandacht
v oor
voor k eur sact ies. Ver der zullen het j aar v er slag en de
j aar r ek ening ov er 2008 t er goedkeur ing aan de leden
worden voorgelegd.
Bent u ook zo benieuw d w ie k andidaat zij n of bent u
zelf k andidaat , laat deze kans dan niet lopen en kom
op 9 m ei naar Wij k cent r um Wit t ev r ouw env eld. De
ver gader ing begint om 14.00 uur . Voor k offie en t hee
w or dt gezor gd. Geïnt er esseerd, m aar nog geen lid?
Geen punt ; u bent van har t e w elk om , w ant de
ledenvergadering is openbaar.
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