
    1. Richard Schoffeleers nieuwe fractievoorzitter 
D66 Maastricht

Tijdens de raadsvergadering van 17 november 2015, is Bert Jongen gekozen tot
2e plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad. Hierop heeft hij aangekondigd 
dat hij terugtreedt als fractievoorzitter van D66 Maastricht, omdat hij van mening 
is dat beide functies niet handig te combineren zijn. De fractie van D66 
Maastricht heeft Richard Schoffeleers gekozen als zijn opvolger. 

Bert Jongen: “Het vicevoorzitterschap is lastig te combineren met de functie van 
fractievoorzitter. Bovendien is het na tien jaar een goed moment om de functie 
over te dragen. Ik blijf overigens met passie mijn werk doen als raadslid.”

2. Ruben L. Oppenheimer neemt 
Membredeprijs in ontvangst

Maastricht, 14-11-2015. Op een druk bezochte bijeenkomst heeft Ruben L. 
Oppenheimer de Membredeprijs in ontvangst genomen. Deze editie stond in het
teken van het vrije woord. In een tijd waarin het vrije woord onder druk staat, 
werpt Maastrichtenaar Oppenheimer zich op als voorvechter van dit recht.

Uitreiking
Aan de hand van eigen werk maakte Oppenheimer duidelijk dat elk onderwerp 
te allen tijde geagendeerd moet kunnen worden, hoe beladen dat ook is. “Juist 
op een dag als vandaag vind ik het belangrijk dat de uitreiking toch door gaat”, 
waarmee Oppenheimer doelt op de gebeurtenissen in Parijs. De uitreiking werd 
voorafgegaan door een minuut stilte.

Prijs
Aan de prijs zijn een beeltenis en een, aan een goed doel te schenken, bedrag 
verbonden. Oppenheimer heeft besloten het bedrag aan de stichting ‘ENCI stop’
te schenken. 
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Indien u geen nieuwsbrieven van ons meer wilt ontvangen, klik hier
Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op

www.maastricht.d66.nl
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