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Agenda

Na tien jaar van discussie hakte de raad op
dinsdag 22 februari jongstleden de knop door wat
in Maastricht de centrale locatie wordt voor de
Perifere
Detailhandels
Vestiging
(PDV).
Hierover had de raad feitelijk al een beslissing
genomen in 2004 door vaststelling van het
Masterplan Belvedère. Op basis van dat
masterplan ging de gemeente in 2005
verplichtingen
aan
in
de
Wijk
Ontwikkelingsmaatschappij
Belvedère.
Bij dat feit stond echt niemand stil toen in 2008 de
Detailhandelsnota werd vastgesteld. Het college
kreeg toen de opdracht om vier locaties te
onderzoeken: Belvedère, Tregaterrein (tegenover
de brandweerkazerne te Limmel), bedrijventerrein
Maastricht-Eijsden en Eijsden-Gronsveld. Met
name het Trega-terrein is in beeld geweest als
alternatieve
locatie.
Raadslid Richard Schoffeleers: “Voorzitter, toen
het bovenstaande relaas in zijn volle omvang tot
mij doordrong, kreeg ik last van plaatsvervangende
schaamte. Hoe kunnen wij zo ernstig leiden aan
geheugenverlies? Onder „wij‟ versta ik in deze ons
allemaal: raad, college, ambtenaren, marktpartijen.
Hoe beschamend de gang van zaken echter ook
is. Feit blijft dat wij in 2004 en 2005 wel overwogen
beslissingen hebben genomen. Voor mijn fractie
geeft
dat
de
doorslag.”

26 / 02 / 2011
Verkiezingsmarkt

De hele bijdrage van Richard kun je hier lezen.

02 / 03 / 2011
Provinciale Staten Verkiezingen

2. De laatste campagneloodjes

12 / 03 / 2011
Stemtent

Nog maar een week en dan zijn de Provinciale
Staten verkiezingen (en indirect ook de Eerste
Kamer). Deze verkiezingen hebben een grote
invloed op de koers van Limburg en Nederland.
Een sterk D66 in deze volksvertegenwoordigingen
is hier van groot belang. Daarom zal ook de
komende week nog volop campagne worden
gevoerd. We zoeken o.a. nog mensen om te
helpen op de verkiezingsmarkt van 26 februari,

voor flyeracties en om wijken te folderen. Wil jij
helpen? Mail dan naar t.mulder@d66.nl.

3. Eerste Limburgse toogavond groot
succes
Op woensdag 16 februari vond de eerste D66
Toogavond in Limburg plaats. Tijdens deze avond
werden verschillende politieke onderwerpen in
razend tempo besproken. Pia Dijkstra sprak de
goedgevulde zaal bij over de medisch-ethische
verworvenheden die onder druk staan door de
„gedoogsteun‟ van de SGP aan het kabinet VVDCDA. D66 lijsttrekker Hans van Wageningen en Jos
Frenken (nr. 3) onderstreepten het belang van
investeringen in werkgelegenheid van Limburg. En
Franca Eurlings lichtte de behoeftepeiling
poppodium toe. Buuteredner Hub Schwanen wist
de politiek in Limburg en Nederland goed te
relativeren met zijn buut als Hubertus de Jager. Al
met al een avond die om een vervolg vraagt.

4. D66 Lijsttrekker Hans van
Wageningen bij Lijsttrekkersdebat
D66 Lijsttrekker Hans van Wageningen zal
op zondag 27 februari in debat gaan met Genoveef
Leers (CDA), Gert-Jan Krabbendam (GroenLinks),
Thijs Coppus (SP), en Bert Kersten (PvdA) in cafe
Ipanema. Verder zijn er gesproken columns van
Weike Medendorp en André Postema. De muziek
wordt
verzorgd
door studenten
van
de
Toneelacademie en de toegang is gratis (12.0014.00u). Toeschouwers en supporters zijn welkom!
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