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Een ruime meerderheid van de deelnemers aan de
Stemtent van D66 vindt dat Winterland korter moet
duren dan nu het geval het. Van de 190
respondenten op Plein 1992 en via internet was 62
procent het eens met de stelling Winterland moet
korter . De mensen die tegen de stelling stemden,
waren verdeeld: veel vinden dat Winterland nu goed
is. Sommigen pleitten er echter voor dat Winterland
helemaal verdwijnt.
Veel mensen vinden dat Winterland in de toekomst
pas na Sinterklaas zou moeten starten. Er waren
ook veel mensen die vinden dat de kwaliteit
verbeterd moet worden. Het heeft meer weg van
een kermis, dan van een Kerstmarkt , was een
opmerking.
De voorstanders van Winterland in de huidige vorm
vinden dat het een uitstekend en laagdrempelig
evenement is in de wintermaanden.

2. Stemtent D66 gaat de wijken in
Op zaterdag 19 december is de stemtent van D66
Maastricht te vinden bij Winkelcentrum De Beente in
Heugem. Het is de eerste van een reeks stemtenten
die op locatie, namelijk in de wijken van Maastricht
plaats zullen gaan vinden.
Tussen 11.00-16.00 uur kunt u terecht bij de
stemtent op het plein bij Winkelcentrum De Beente
om met de mensen van D66 in discussie te gaan
over de stelling: Heugem is schoon en veilig .
Indien u niet in staat bent de stemtent te bezoeken
en toch u mening over deze stelling wilt geven, kunt
u dit ook doen via de poll op de vernieuwde website
www.d66maastricht.nl. Uiteraard kunnen bezoekers
aan de Stemtent ook andere zaken op het gebied
van lokale of landelijke politiek aan de orde stellen.

3. Interpellatiedebat over subsidie
zesdaagse
Samen met de Seniorenpartij Maastricht heeft D66
een interpellatiedebat gevraagd over de afhandeling
van de subsidie aan de Zesdaagse. Een schriftelijke
rondvraag over dit onderwerp is tot dusverre niet

beantwoord.
De gemeenteraad is nog altijd niet geïnformeerd
over de afhandeling van de subsidie voor 2008 en
2009. De Zesdaagse is toen niet doorgaan,
alhoewel de organisatie voor die twee jaar in totaal
30.000 euro heeft ontvangen. D66 vindt dat die
subsidie terugbetaald moet worden en dat er een
apart besluit genomen moet worden over een
mogelijke subsidie in 2010.

5. Vraagtekens bij besluitvorming
Culturele Hoofdstad
D66 plaatst vraagtekens bij de besluitvorming over
Maastricht
Culturele
Hoofdstad
2018.
De
onderbouwing om tot een go-no-go -beslissing te
komen, is volgens de fractie onvoldoende. De door
het College toegezegde nadere onderbouwing is
nog steeds niet aan de raad gestuurd.
Daarnaast wil de fractie van het College weten
waarom er blijkbaar al contracten met andere
steden zijn getekend, terwijl de gemeenteraad
aanstaande dinsdag over dit onderwerp vergadert.
D66-raadslid Bert Jongen: Dat is onzorgvuldig.
Want als de gemeenteraad niet instemt, ben je als
gemeente niet betrouwbaar omdat er contracten
getekend zijn. Ik vraag mij af welke rol de
gemeenteraad dan nog speelt.

6. D66 wil onderzoek naar doorstart
campus
D66 zal via een actuele motie aanstaande dinsdag
in de raadsvergadering de raad vragen in te
stemmen met een onderzoek naar een mogelijke
doorstart van de Campus. Eerder had de fractie aan
het College gevraagd om na te gaan of de
nieuwbouw van het United World College (UWC)
verplaatst kan worden naar het Campus-terrein in
Randwyck.
Wethouder Winants heeft laten weten niets voor
een dergelijke verhuizing te voelen. Vandaar dat
D66 het verzoek aan de gemeenteraad voorlegt.
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