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D66 maakt zich zorgen over het op tijd afhandelen
van vragen van bewoners aan de gemeente
Maastricht. Volgens het burgerhandvest dienen emails binnen twee weken en brieven binnen vier
weken behandeld te worden.
D66 heeft de indruk dat het nog vaak gebeurt dat er
brieven en e-mails onbeantwoord blijven. Daarom
heeft D66-fractievoorzitter Bert Jongen vragen
gesteld aan het College om na te gaan hoe het staat
met de afhandeling van correspondentie en hoe
gecontroleerd wordt hoe het burgerhandvest wordt
nageleefd.

2. Toogavond met onder andere Pia
Dijkstra en 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 Cafe, inloop
vanaf 20.00u, start om 20.30u. Graag nodigen wij u
en uw vrienden uit voor deze avond!

3. D66 Lijsttrekker op L1 radio bij het
Balkon van Limburg
Op maandag 14 februari zal D66 lijsttrekker Hans
van Wageningen geportretteerd worden in het L1
radio-programma ‘Het Balkon van Limburg’. De
insteek van het gesprek is: Wie is Hans van
Wageningen, waar staat hij voor, wat drijft hem? De
uitzending duurt van 10.00u tot 12.00u, het portret

zal tussen 10.00u en 10.30u plaatsvinden.

4. Opnames lijstrekkersdebatten op
het Gouvernement
Op 23 februari vindt er in het Gouvernement te
Maastricht het grote lijsttrekkersdebat plaats. Publiek is
welkom! Voorafgaand aan de debatten, vanaf 16.00u is er
een politieke markt. Het eerste debat (GroenLinks, D66,
PNL, PvdD, ChristenUnie, 50PLUS) start om 19.30u, het
tweede debat (CDA, SP, PvdA, VVD en PVV) om 21.00u.
Iedereen is welkom in het Gouvernement op 23 februari
voor de politieke markt en de lijsttrekkersdebatent. Dus
kom ook om D66 Lijsttrekker Hans van Wageningen te
supporteren!

5. Help met de laatste loodjes van de
Provinciale Statencampagne!
Voor de laatste eindspurt van de verkiezingen
zoeken we in Maastricht nog naar enthousiaste
vrijwilligers die willen folderen of flyeren in de laatste
week voor de verkiezingen. Wil jij helpen? Meld je
dan aan op t.mulder@d66.nl.
Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
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