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Op donderdag 18 februari komt de D66
Campagnebus met aan boord Tweede Kamerlid
Boris van der Ham en Europarlementariër GerbenJan Gerbrandy naar Maastricht. Om 10.00 uur
presenteert D66 Maastricht op het campusterrein te
Randwyck een alternatief voorstel om het
campusterrein alsnog te ontwikkelen. Aansluitend
wordt vanaf 10.30 uur in de stad campagne
gevoerd.
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Het weblog van D66 kandidaat-raadslid Franca Tonnaer is
door bestewebpoliticus.nl genomineerd voor beste weblog
van Nederland. Franca Tonnaer is de enige D66
vertegenwoordiger en neemt het in Maastricht op tegen
Groen Links kandidaat Gert-Jan Krabbendam. De weblog
van het D66 fractielid Franca Tonnaer is te vinden op:
http://d66blog.nl/franca-tonnaer/
De winnaar van de verkiezing wordt bekend gemaakt op 1
maart 2010.

3. D66 stelt vragen over uitstel
sportverkiezing

D66 heeft vragen gesteld over de bekendmaking van de
verplaatsing van de Sportverkiezing. In het voorstel om het
evenement te verplaatsen naar december 2010 worden
20 / 02 / 2010
Extra Stemtent kampioenen van begin 2009 pas anderhalf jaar later
gehuldigd. D66 vindt dit gênant. Commissielid Guido
Plein 1992
Mertens is verbaasd over het moment van de discussie.
Argument is dat er in maart verkiezingen zijn. Mertens:
27 / 02 / 2010
Dit is toch al jaren bekend wanneer de verkiezingen zijn .
Stemtent Plein 1992 &
Een
andere vraag is waarom het evenement niet 1 of 2
verkiezingsmarkt
maanden wordt uitgesteld i.p.v. meteen tot december.
De democraten geven er de voorkeur aan dat het
evenement gewoon doorgaat in maart zoals gepland.
Welke wethouder gastheer is, is minder belangrijk.
18 / 02 / 2010
Tourbus D66 door Maastricht

4. Extra stemtent over bezuinigen op
voorzieningen
Op zaterdag 20 februari staat er een extra stemtent van
D66 Maastricht op Plein 1992. D66 wil de mening van de
burgers horen over de stelling: Ik wil meer betalen in
plaats van bezuinigen op voorzieningen .

Het nieuwe gemeentebestuur zal in de komende periode
voor bezuinigingen komen te staan. Ieder partij buigt zich
over het maken van keuzes hierin. Zijn er bepaalde
voorzieningen waarvoor u in plaats van bezuinigen wilt
betalen? U kunt de mensen van D66 Maastricht bij de
stemtent op de gebruikelijke locatie tussen 11.00-16.00
uur laten horen wat u van deze stelling vindt.
Indien u niet in staat bent de stemtent te bezoeken en
toch uw mening over deze stelling wilt geven, kunt u dit
doen via de poll op de 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.

5. Bert Jongen in De Stemtent
D66-raadslid Bert Jongen is één van de gasten in
het TV-programma De Stembus van TV Maastricht.
Het programma wordt vrijdagavond op TV
Maastricht uitgezonden. Degenen die dan niet
kunnen kijken, maar het programma toch willen
zien, kunnen dat vanaf dit weekend doen via de
website www.rtvmaastricht.nl

6. De campagne is begonnen!
Na het weghappen van de haring op as-woensdag begint
in Maastricht de verkiezingscampagne voor 3 maart
aanstaande. De kandidaten en het Campagneteam gaan er
voor!
Uiteraard kunt ook u een bijdrage leveren aan een
klinkende overwinning op 3 maart 2010: door voor uw
raam een poster op te hangen, in uw buurt te flyeren,
vrienden en bekenden te vragen om op D66 Maastricht te
stemmen, het doen van een donatie op 13.23.80.196 t.n.v.
Maastricht d66. Posters en flyers kunt u na het maken van
een afspraak afhalen bij de afdelingsvoorzitter Richard
Schoffeleers, tel. 06 26124579.

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

