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De D66-fractie praat regelmatig met inwoners van Maastricht op informele wijze
over wat er rondom een bepaald thema speelt. Zo kwamen afgelopen jaren
diverse onderwerpen aan bod zoals: studenten, sport, horeca, buurtraden en
onlangs nog zzp-ers. Gezien het succes van Aan Tafel gaan we zeker ook in
2016 door met het organiseren van bijeenkomsten. Heb je zelf een thema in
gedachten en wil je deelnemen aan een bijeenkomst laat het dan weten. Stuur
hiervoor een bericht aan richard.wijnands@d66maastricht.nl zodat we contact
met jou kunnen opnemen.

2. De inwoners aan zet: Maastrichts
uitdagingsrecht
In de raadsronde afgelopen dinsdag werd duidelijk dat de Gemeente Maastricht
de komen de twee jaar gaat experimenteren met het uitdagingsrecht (het recht
van inwoners om de gemeente uit te dagen als zij denken dat ze een taak beter
kunnen uitvoeren dan de gemeente). Inwoners die vinden dat ze specifieke
taken uit het sociaal domein, maar ook uit het fysiek domein zoals de
groenvoorziening, beter en/of anders kunnen organiseren mogen zich
aanmelden voor het experiment. Raadslid Franca Eurlings-Tonnaer: “Wie weet
beter dan de eigen buurt, inwoners, hoe de buurt georganiseerd kan worden?
Geef inwoners de ruimte voor eigen initiatief en creativiteit”.

3. Stemtent : “Maastricht is een sportstad”
Op zaterdag 5 december staat de Stemtent op Plein 1992 met de stelling
“Maastricht is een sportstad”.
Heeft Maastricht een 'sportklimaat'? Biedt de stad genoeg mogelijkheden voor
individuele sporters en voor teamsporters? Zorgt de gemeente voldoende voor
de juiste faciliteiten? Of zijn er nog zaken te verbeteren? D66 hoort graag hoe u
hierover denkt.

Agenda
05-12-2015
Stemtent

Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00
uur bij de Stemtent op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch
uw stem uit willen brengen, dan kunt u terecht op
www.d66maastricht.nl/stemtent

08-12-2015
Raadsavond

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

