1. D66 Europa-JA-Bustour op 27 mei in
Maastricht
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Op w oensdagm iddag 27 m ei aanst aande k om t de
D66 Eur opa- JA- Bust our onder aanv oer ing van
lij st t r ek ker Sophie in t Veld naar Maast r icht . Vanaf
13.00 uur zal het D66 t eam op div er se locat ies
( onder m eer de Gr ot e St aat , univ er sit eit scam pus
Randw y ck en univ er sit eit slocat ie Tonger sest r aat ) in
de st ad aanw ezig zij n om Maast r icht t e lat en w et en
waarom D66 JA zegt tegen Europa.
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Sophie in t Veld zal, m et een aant al ander e D66kandidat en voor het Eur opees Par lem ent , op 27 m ei
ook zelf actief op straat aanwezig zijn. Daarnaast zal
zij die m iddag een gespr ek aangaan m et Professor
Jacques
Scher es,
coördinat or
Eur egionale
sam enw er k ing
v an
het
AZM,
ov er
gr ensover schr ij dende sam enw er k ing op het gebied
van de zorg. Een v oor onze gr ensregio uit er m at e
belangrijk onderwerp.
De m iddag zal w orden afgeslot en m et een D66borrel in Café Zuid.
Vanaf 17.00 uur bent u van hart e uit genodigd om
infor m eel m et Sophie en de ander e aanw ezige
kandidat en v oor het Europee Par lem ent in gesprek
t e gaan ov er Eur opa en w aar om D66 JA zegt t egen
Europa.
Voor m eer infor m at ie over deze m iddag kunt u
cont act opnem en m et Henrik Fokk e, t elefoon 06
2614 2295, henrik_fokke@tiscali.nl

2. Stemtent D66 over Europa
Op zat erdag 30 m ei houdt D66 Maast r icht ,
voorafgaande aan de Europese Verkiezingen die op 4
j uni zullen plaat sv inden, haar st em t ent over Eur opa.
Op Plein 1992 gaat D66 in discussie met burgers aan
de hand v an de st elling: Eur opa? Ja! .
Op
4
j uni
kiest
Neder land
haar
nieuw e
v er t egenw oor diger s voor het Eur opees Par lem ent .
Waar v eel part ij en onduidelij k zij n of j a m it s, of nee
m it s, lat en hor en, is D66 duidelij k over Eur opa. Ga
m et D66 Maast r icht in discussie ov er het nut van
Europa.
De St em t ent is t e vinden 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 kunnen hun m ening gev en via
www.d66maastricht.nl
Uit er aard kunnen bezoek er s aan de St em t ent ook
ander e zak en op het gebied van 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
bij het polit iek café, dat aansluit end aan de
St em t ent plaat sv indt in café Zuid aan het Plein
1992.

3. Initiatief raadsvoorstel Innoverend
arbeidsbeleid
Sam en m et PvdA en Gr oenLinks heeft D66 een
init iat ief
raadsvoor st el
ingediend
v oor
een
innov er end ar beidsm ar k t beleid. Het doel is om de
k om ende t w ee j aar 400 m ensen m et een gr ot e
acht erst and
t ot
de
ar beidsm ar k t
v ia
een
leerwerktraject perspectief te bieden op een baan.
Het College heeft een brief gest uurd w aar in ze
uit legt w elk e act ies op dit m om ent w orden
onder nom en om m ensen aan w er k t e helpen. Het
College heeft de gem eent er aad opgeroepen om het
init iat ief niet in de r aad t e bespr eken. D66 heeft
lat en w et en het init iat ief v olgende w eek dinsdag in
de gemeenteraad toe te lichten.

4. Verkiezingsprogramma: planning en
verdere werkwijze
De Pr ogr am m acom m issie heeft bepaald dat t en
aanzien van het v er k iezingsprogr am m a de v olgende
planning en werkwijze wordt gehanteerd:
- De bij dragen m oet en bij de com m issie uit er lij k
binnen zij n op m aandag 13 j uli 2009. Het v erzoek
om de bij dr age aan voorzitterd66maastricht@live.nl
t e m ailen via dit m ailadr es, zonder opm aak, in
lettertype arial en als wordbestand.
- De Progr am m acom m issie zal v er volgens de 2e
helft j uli/ heel august us 2009 gebruiken om het
ontwerp- verkiezingsprogramma opstellen.
- Op de ledenv ergadering v an zat erdag 12
sept em ber
2009
w or dt
het
ont w erpverkiezingsprogramma aan de leden gepresenteerd.
- Op de ledenver gader ing v an zat erdag 17 okt ober
2009
st ellen
de
leden
het
ont w er pverkiezingsprogramma vast.
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