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Bij de v er k iezingen v oor het Eur opese par lem ent
behaalde D66 in Maast r icht 13 ,8 pr ocent van de
uit gebr acht e st em m en. Daar m ee k om t D66 als
derde part ij uit de bus, na het CDA en de PVV. I n
Maast r icht scoorde D66 hoger dan de landelijke
uit slag v an 1 0,2 pr ocent . D66- fractievoorzitter
Miek e Dam sm a:
I k w il aller eerst ieder een
bedank en die op ons gest em d heeft . Veel m ensen
hebben v oor het eer st op D66 gest em d. I k zie de
uit slag ook als een st eun in de r ug op w eg naar de
gemeenteraadsver k iezingen op 3 m aart 2010.
2. Stemtent D66: twijfels over wietpas
Er best aan gr ot e t w ij fels ov er de inv oer ing v an
een w iet pas. Van de 163 deelnem er s aan de
St em t ent van D66 blij kt dat 63 pr ocent m eer
ov er last vreest als het pasj essyst eem w or dt
ingevoer d. Als k oper s m aar 3 gr am per dag
k unnen kopen, v er plaat st de handel zich naar de
st r aat en naar illegale adr essen. Dan neem t de
ov er last alleen m aar t oe, is de algem ene v r ees.
De St em t ent vond afgelopen zat er dag plaat s op
Plein 1992 en via de website van D66 Maastricht.
Ver plaat sing naar de buit engebieden w or dt door
v eel m ensen gezien als een bet er e oplossing om
de overlast te bestrijden.
Voor st ander s van de inv oer ing v an de w iet pas
v er w acht en dat er m inder bezoeker s naar
Maast r icht kom en en de ov er last daar door zal
afnem en. Veel v oor st ander s vinden dat het
pasj essy st eem alleen m aar k an slagen als er
v oldoende handhav ing door de polit ie kan
plaatsvinden.
D66- fr act ievoor zit t er Mieke Dam sm a: Het w ordt
t ij d
dat
de
gem eent er aad
het
onder w er p
bespr eekt . Voor ons is het belangr ij k t e w et en hoe
inwoners erover denken. Wij zullen de argumenten
v an de v oor - en t egenst ander s zek er bet r ek k en bij
die discussie."
3. Stemtent D66: Maastricht pro- Europa
Negent ig pr ocent v an de 302 deelnem er s aan de
St em t ent van D66 onder schr ij v en de st elling:
Eur opa? Ja! . Dat bleek uit de enquêt e die op
zat erdag 30 m ei plaat svond op Plein 1992 en op
de Markt in Maastricht.
D66- fr act ievoor zit t er
Miek e Dam sm a
is blij
v er r ast : Uit de m edia k r ij g j e de indruk dat veel
m ensen ont ev r eden zij n ov er Eur opa. Voor
Maast r icht geldt dat niet . Heel v eel m ensen v inden
dat Eur opese sam enw er k ing goed is en dat
Maast r icht pr ofit eert van de euro. Nat uur lij k
plaat sen
som m ige
m ensen
k r it ische
k ant t ekeningen
bij
bepaalde
ont w ik kelingen.
Maastricht is een Eur opese st ad.

De 31 t egenst em m er s v inden dat er t ev eel geld
naar Br ussel gaat en dat Neder land zij n eigen
boontjes kan doppen.
4. In memoriam Cees Vlot
Op 28 m ei is Cees Vlot op 82- j ar ige leeft ij d
ov er leden. Cees w as ons t w eede r aadslid in de
hist or ie v an Maast r icht in de per iode 1973- 1974.
Daar na is hij act ief gew eest als st eunfr act ielid.
Cees heeft een belangr ij k e r ol gespeeld in het
v oort best aan v an D66 Maast r icht t oen de afdeling
door int er ne per ik elen dr eigde t e st oppen en het
ledenaantal niet m eer dan zo n t ien leden bet rof.
Cees w as m aat schappelij k bet r okk en. Niet alleen
bij D66, m aar ook voor bij v oorbeeld de VPRO, de
NVSH en het Hum anist isch Ver bond. Cees w as een
echt e sociaal liber aal, m et de nadr uk op sociaal.
Opk om en voor de m edem ens w as zij n dr ij fv eer .
Hij m aakt e zich alt ij d st erk v oor het bet r ekk en v an
inw oner s bij besluit v orm ing. I nspraak st ond hoog
op zijn agenda.
Een aantal jaren geleden nam hij afscheid van D66
en w erd lid van de SP. Hij kon zich niet m eer
vinden in de koers van het landelijke D66. Maar hij
bleef de polit iek
en het w el en w ee v an D66 in
Maastricht- op de voet volgen.
I eder e k eer als ik door Randw yck loop en de
gebr ek kige ont sluit ing van deze w ij k er vaar , denk
ik aan Cees. Hij heeft indert ij d bij de planv or m ing
gest r eden voor een bet er e infrast r uct uur v oor
Randwyck. Cees, je had gelijk.
I k denk m et v eel w ar m t e en w aardering t er ug aan
Cees. I em and m et bev logenheid en w ar s v an
polit iek e spellet j es.
We doen het v oor de
m ensen, w as zij n st elling.
Vaarwel Cees!
Bert Jongen
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