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1. 2008 jaar van de waarheid voor de coalitie
Dit jaar wordt het jaar van de waarheid voor het college. D66-fractievoorziter Bert Jongen is
het eens met deze constatering van burgemeester Gerd Leers. “Dit jaar is de coalitieperiode
halverwege. Maar dat kan niet gezegd worden van de resultaten. De economie trekt aan. Maar
daar profiteert Maastricht nog te weinig van. Wij hebben het college oproepen om eindelijk
werk te maken van hun eigen doelstelling om in deze coalitieperiode 4000 nieuwe
arbeidsplaatsen te scheppen. En we blijven dat doen. Het zou geen slechte zaak zijn als er
alsnog een vijfde wethouder zou komen om op die manier voldoende bestuurlijke slagkracht
te hebben om samen met het bedrijfsleven en instellingen dagelijks te werken aan nieuwe
werkgelegenheid,”aldus Bert Jongen in zijn Nieuwsjaarsspeech.
“Afgelopen jaar was één van onze hoogtepunten ons 40-jarig bestaan. Met name vanwege de
invoering van de Membrede-prijs. Die gaat naar iemand die zich op een eigenzinnige wijze
inzet voor belangen van inwoners van Maastricht. Wij zijn er trots op dat die prijs werd
toegekend aan Bieke de Keukeleire. Bieke is namelijk iemand die niet in de schijnwerpers van
de belangstelling staat, maar zich wel jarenlang inzet voor vrouwenemancipatie met het
project ’t Wittevrouweveld.”
“De Stemtent is uitstekend middel om met mensen te discussiëren over een actueel politiek
thema dat op lokaal niveau speelt. Onze fractie werd afgelopen jaar uitgeroepen door
weekblad De Ster tot de beste fractie in de gemeenteraad. Daar zijn we trots op. En ik dank
iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd. Het is een beloning en waardering voor de
passie waarmee wij ons werk doen,”aldus Bert Jongen.
De volledige tekst van de speech is te lezen op www.d66maastricht.nl
2. D66 wil verbod openbare Kerstboomverbranding
D66 Maastricht wil dat er een einde komt aan de openbare verbranding van kerstbomen,
welke slecht is voor de luchtkwaliteit. D66 heeft wethouder Hazeu gevraagd om
de mogelijkheden te onderzoeken om kerstbomen aan te bieden aan de Biomassa
Energiecentrale Sittard (BES) Dit bedrijf heeft het vermogen om snoeimateriaal en
kerstbomen te verbranden en vervolgens de energie die vrijkomt voor de verwarming van
huizen in een aanpalende woonwijk in Sittard te gebruiken.
De gemeente Maastricht zou met BES in onderhandeling kunnen gaan over samenwerking
inclusief een vergoeding.
De vraag komt volgende week aan de orde in de commissie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit

3. D66 Stemtent: Winterland moet anders
De meningen over de Winterland zijn verdeeld, maar ook weer niet. Dat bleek uit De
Stemtent dit weekend van D66 Maastricht via hun website en op Plein 1992. In totaal
reageerden 399 mensen op de stelling “Winterland moet kleiner.” Bijna tweede (63 procent)
was het daarmee eens. Op Plein 1992 was 70 procent van de 165 ondervraagden heeft eens
met de stelling. De stemming op de D66-website gaf een ander beeld: daar was 57 procent
van de stemmer tegen de stelling.
Mensen reageren soms fel op vragen over Winterland. Dat blijkt ook uit het gastenboek op de
site van D66 Maastricht (www.d66maastricht.nl). De voorstanders vinden Winterland een
succes, waarmee de politiek zich niet moet bemoeien. Met name voor kinderen is Winterland
prima, vinden de voorstanders. De ijsbaan en het reuzenrad zijn niet meer weg te denken.
Voorstanders vinden het prima dat er geen bier meer wordt geschonken op Winterland.
Opmerkelijk is dat voor- én tegenstanders van de stelling heel vaak vinden dat Winterland
“Meer Kerstmis en minder kermis” moet zijn. Daarbij wordt de aankleding van het Vrijthof
genoemd en vooral de verkoop van spullen die niks met Kerstmis te maken hebben. “Het gaat
niet om kleiner, maar om een andere invulling,” werd vaak gezegd. Voor- en tegenstanders
waren het ook met elkaar eens dat het ongepast is dat een wethouder handtekeningen voor het
behoud van Winterland niet in ontvangst wilde nemen.
Veel mensen vinden vijf of zes weken Winterland te lang. Ze vinden dat Winterland open zou
moeten zijn tussen Sinterklaas en Nieuwjaarsdag. Sommige mensen pleiten ervoor om
Winterland te verplaatsen bijvoorbeeld naar de Markt, de Maasboulevard, de Griend of het
Geusseltpark om de drukte in de binnenstad en de druk op het Vrijthof als evenementenplein
te vermijden.
Ongeveer vijf procent van de mensen vindt dat Winterland helemaal moet verdwijnen omdat
“het niet past bij het imago van de stad.”
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