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Het merendeel van de 111 deelnemers aan de D66
Stemtent staat open voor een discussie over het nut
van de provincie als bestuurslaag. 69 Deelnemers aan
de Stemtent op Plein 1992 en via internet waren het
eens met de stelling ‘De provincie kan als bestuurslaag
worden afgeschaft’.
Het leeuwendeel van de deelnemers was het erover
eens dat Limburg toegevoegde waarde heeft op
cultureel vlak, echter over het nut van de bestuurslaag
provincie werd verschillend gedacht. Één deelnemer
wees bijvoorbeeld op het onderhoud van provinciale
wegen als reden om het middenbestuur in haar huidige
vorm te handhaven, terwijl andere deelnemers deze
taak naar het rijk of landsdelen zouden willen
overhevelen.
Hans van Wageningen, D66-Lijsttrekker voor de
Provinciale Statenverkiezingen, was ook aanwezig bij
de Stemtent. Volgens hem staat D66 Limburg op de
lange termijn, zoals altijd, open voor een discussie over
hoe het bestuur in Nederland en Limburg te
verbeteren. Maar op de korte termijn denkt hij dat de
uitdagingen voor Limburg beter kunnen worden
aangegaan door een nauwere samenwerking met de
Euregio en andere provincies.

2. Toogavond met o.a. Pia Dijkstra &
Boris van der Ham
Op woensdagavond 16 februari organiseert D66 in
samenwerking met de Jonge Democraten de eerste
Limburgse Toogavond. In de aanloop van de
verkiezingen van 2 maart zullen door heel het land
toogavonden worden georganiseerd!
De toogavonden combineren in een razend tempo
politieke onderwerpen en amusement. Bij de
Toogavond in Maastricht zullen onder andere Tweede
Kamerleden Pia Dijkstra en Boris van der Ham,
buuteredner Hub Schwanen en de nummers 1 en 3
voor de provinciale staten Hans van Wageningen en Jos
Frenken aanwezig zijn.

De Toogavond zal plaats vinden in Edd's Café. Inloop
vanaf 20.00u, start om 20.30u. Graag nodigen wij u en
uw vrienden uit voor deze avond!

3. D66 Lijsttrekker Hans van
Wageningen bij De Stemming in café
Thembi
Op zondag 13 februari zal de D66 Lijsttrekker Hans van
Wageningen in discussie gaan met Frank Wassenberg
(PvdD) en Karel Wolff (PNL) in het L1 radioprogramma
‘de Stemming’. De opnames hiervoor zijn vrij
toegankelijk en u bent dan ook van harte welkom om
hierbij aanwezig te zijn.
Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
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