1. College haalt eigen doelstellingen niet
Het college doet het voorkomen dat men goed bezig is. Maar
op veel punten is dat aantoonbaar onjuist en op nog meer
punten is het niet bekend.
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PvdA, CDA en GroenLinks stelden in maart 2006 een
bestuursakkoord op met daarin 22 resultaatafspraken. Nu, in
2009, presenteert het college haar laatste rekening. De D66
fractie heeft daarin ondergezocht of de resultaatafspraken
worden waargemaakt.
Van 6 van de 22 afspraken is duidelijk dat het college ze niet
zal nakomen. Daar zijn hele belangrijke bij, zoals: het
versneld terugdringen van de werkloosheid tot het
gemiddelde van de grote steden. Op 1 januari 2009 was de
werkloosheid in Maastricht 9,2% en gemiddeld in de grote
steden 5,5%.
Van veel afspraken houdt het college niet bij of ze worden
nagekomen of niet. Sommige afspraken waren om te
beginnen al zo onduidelijk geformuleerd, dat we nooit zullen
weten of ze worden gehaald. Andere afspraken worden niet
gemonitord of de gegevens worden niet gerapporteerd.
Voorbeeld: méér fietsverkeer naar de binnenstad.
Van 8 afspraken maakt het college aannemelijk dat ze wél
worden gehaald. Het zijn dan vooral de wat meer
beleidsmatige afspraken waar de burger niet direct veel van
merkt. Voorbeeld: De uitvoering van de nota Student en
Stad ligt op stoom .
Het college doet het voorkomen dat men goed bezig is, maar
op veel punten is dat aantoonbaar onjuist en op nog meer
punten is het niet bekend. D66 zal daar als oppositiepartij op
blijven hameren. Te beginnen bij de behandeling van de
rekening in de komende raadsvergadering van 23 juni.

2. Nieuwe ledendag: maak kennis met D66
Aanstaande zaterdag 27 juni is er weer een nieuwe ledendag van
D66 in het Academiegebouw in Utrecht. Deze ledendag wordt op
dezelfde locatie als de zogenaamde G-36 bijeenkomst (36 grootste

afdelingen van D66) gehouden. Er zullen die zaterdag in ieder
geval twee fractieleden met de trein naar Utrecht reizen, dus als je
zin hebt om samen te reizen......
We gaan met de trein van 07.26u en verzamelen ons bij de
Bruna winkel op het station.
Vergeet niet om je vooraf aan te melden voor deze vierde nieuwe
ledendag.
De nieuwe ledendag is er voor iedereen die de afgelopen tijd lid is
geworden van D66. Ga in debat met D66-prominenten, ontmoet
andere leden en haal meer uit je lidmaatschap! Uiteraard zijn
belangstellenden en potentiële nieuwe leden welkom.
Programma (onder voorbehoud):
10.00 tot 10.30 uur: ontvangst met koffie
10.30 tot 12.30 uur: discussiebijeenkomst in de Unie van
Utrechtzaal (Aula)
Welkom door Gerard Schouw, dagvoorzitter, senator D66
Alexander Pechtold, partijleider D66
Joris Backer, Landelijk Bestuur D66
Gerda Oskam, fractievoorzitter D66 Utrecht
Rob Jetten de Goeij, voorzitter Jonge Democraten
12.30 tot 13.00 uur: koffie/thee met taart.

De nieuweledendag vindt plaats in het Academiegebouw,
Domplein 29 te Utrecht, schuin tegenover de Domtoren. De
kosten van de bijeenkomst bedragen 12,50 inclusief
consumpties en er is plaats voor 240 personen.
Je kunt je hier aanmelden voor de nieuwe ledendag. De
aanmelding is tevens de machtiging tot incasso van de
bijdrage in de kosten.
Het Academiegebouw ligt op loopafstand van het treinstation
Utrecht Centraal. Gelet op het drukke programma verzoeken we u
op tijd te komen.
Voor meer informatie: Lars Nanninga, l.nanninga@d66.nl
Landelijk Bureau D66
070 3566066

www.d66.nl

3. Stemtent D66 op Manus van Alles-festival
Aanstaande zondag 28 juni staat de Stemtent van D66 Maastricht
op het Manus van Alles-festival in Wittevrouwenveld. De stelling is:
wietteelt legaliseren .
In de bestrijding van drugsoverlast heeft de politie te maken met
softdrugs en harddrugs. Door het kweken van wiet te legaliseren,
worden softdrugs uit het criminele milieu gehaald en kan de inzet
geconcentreerd worden op de bestrijding van harddrugs. Of neemt
de overlast juist toe als de wietteelt gelegaliseerd wordt?
U kunt uw mening geven tussen 10.00-17.00 bij de Stemtent van
D66 in de Marconistraat. Daar kunt u ook terecht met andere
vragen of suggesties voor de fractie van D66 Maastricht. Wie niet in
de gelegenheid is naar het Manus van Alles-festival te komen, kan
ook een stem uitbrengen via de website www.d66maastricht.nl

4. Stemtent D66 maastricht 4 juli: betaald parkeren
koopzondagen
Op zaterdag 4 juli vindt de laatste Stemtent van D66 Maastricht
voor het zomerreces plaats. De stelling zal zijn: betaald parkeren
op koopzondagen .
Vooralsnog kan er in Maastricht op koopzondagen gratis worden
geparkeerd. Het College gaat dit ter discussie stellen. Tijdens
koopzondagen is de parkeerbezetting goed, veel bezoekers van de
binnenstad parkeren nu in of zo dicht mogelijk bij het centrum.
U kunt uw mening geven tussen 11.00-16.00 bij de Stemtent van
D66 op de gebruikelijke locatie, Plein 1992. Daar kunt u ook terecht
met andere vragen of suggesties voor de fractie van D66
Maastricht. Wie niet in de gelegenheid is om langs te komen, kan
ook een stem uitbrengen via de poll op de website
www.d66maastricht.nl vanaf a.s. zondag.
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.

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

