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Op 11 maart jongstleden overleed Marlène Hameleers-Peperkamp aan de
gevolgen van longkanker. Ze werd slechts 59 jaar. Hoewel we wisten dat Marlène
ongeneeslijk ziek was, waren we toch aangeslagen toen we het bericht van haar
overlijden ontvingen.
Tijdens één van de eerste keren dat Marlène bij de fractie kwam, liet ze mij een
foto van haar kleuterklas zien. Daar bleken we beiden op te staan. Dat schepte
een band. We hadden dezelfde achtergrond en waren even oud. We zijn beiden
opgegroeid in een arbeidersbuurt waar we groot werden met veel plezier, maar
ook de armoede toentertijd om ons heen zagen. Die ervaring heeft Marlène altijd
met zich meegedragen: opkomen voor de belangen van mensen die het op eigen
kracht niet redden.
Marlène was een sterke vrouw. Ze werd al op 41-jarige leeftijd weduwe met drie
kleine kinderen. Voor haar geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten. Ze
geloofde in vertrouwen op eigen kracht, lang voordat dit één van de speerpunten
van D66 werd.
Marlène was actief als burgerraadslid voor de Seniorenpartij Maastricht en daarna
voorzitter van de buurtraad Kommelkwartier. Dat wakkerde haar interesse voor de
lokale politiek aan en ze werd lid van D66 Maastricht.
Marlène genoot van het leven. Ze was jarenlang actief lid van de zaate hermenie
Tete de Veau en hield van feesten.
Marlène was enthousiast, recht door zee en maakte van haar hart geen moordkuil.
Dat was niet altijd en niet voor iedereen binnen de fractie gemakkelijk. Het
gebeurde echter vanuit haar oprechtheid.
In raadsperiode 2010-2014 was ze commissielid van de commissies Sociaal
Economische Zaken en Algemene Zaken en tot twee keer toe plaatsvervangend
raadslid wegens zwangerschapsverlof van Franca Eurlings. Dat
raadslidmaatschap vond ze een grote eer. Het sterkte haar in haar poging om een
permanente plek in deze Raad te krijgen. De teleurstelling was groot toen dat niet
lukte. Toen in december 2014 bleek dat ze ongeneselijk ziek was, nam ze resoluut
afscheid van de politiek en van ons.
Op het gedenkprentje bij haar begrafenis stond een foto van Marlène zoals ze
was: een sterke en zelfbewuste vrouw.
Zelf schreef ze: “Sterk zijn betekent soms dat je niet naar meer moet streven. Het
betekent soms dat je moet laten gaan.”
De dierbare herinneringen aan haar blijven bestaan.
Wij wensen haar gezin, familie en naasten veel sterkte met dit verlies.

Agenda
02-05-2016
Stemtent
29-03-2016
Raadsavond

Namens D66 Maastricht,
Bert Jongen

2. Het Geusseltbad: water naar de zee dragen?
Na twee uitgebreide stadsrondes, waarin de gebruikers de raad informeerden
over de wensen voor het Geusseltbad was het afgelopen dinsdagavond aan de
raad om te reageren op de evaluatie van het Geusseltbad. D66 Maastricht pleit
voor het toekomstbestendig en meer gebruiksvriendelijk maken van het bad. Zo
heeft raadslid Franca Eurlings-Tonnaer gevraagd om Kiss & Rideparkeerplekken, een makkelijke manier om mensen even uit te laten stappen
voor de deur. Deze plek kan ook een oplossing bieden voor mensen met zware
spullen, bijvoorbeeld voor de duikvereniging ter verbetering van de
bereikbaarheid van de persluchtvoorziening, voor het vullen van de luchtflessen.
Daarnaast vraagt D66 om met ‘last minute’ tarieven te experimenteren, waarbij
zwemmers tegen een lager tarief mogen zwemmen tijdens de daluren van de
baden.
Om grip te krijgen op de steeds oplopende kosten heeft D66 verzocht de

zwembadmanager te werven enkel onder de voorwaarde dat dit een extern
iemand wordt met aantoonbare kennis van het zwembadwereld, die carte
blanche krijgt om verbeteringen door te voeren, wel met een
resultaatverplichting.

3. D66 stelt vragen over parkeerproblematiek
Heugemerveld
Raadslid Harald Barendse heeft namens D66 artikel 48-vragen ingediend bij het
College van B&W over de parkeerproblematiek in Heugemerveld. Door de grote
aantallen langparkeerders van bedrijven gevestigd op Ceramique, is de
parkeerdruk op werkdagen aan met name de westzijde van Heugemerveld erg
groot. Barendse vraagt het College te kijken naar de mogelijkheid om bepaalde
parkeerstroken exclusief te bestemmen voor vergunninghouders. De
langparkeerders die een dagkaart kopen, worden daardoor gelijkmatiger
verdeeld over de wijk.
De ingediende vragen zijn hier te downloaden.

4. Stemtent D66 - ‘Oekraïne-referendum: ik
ga stemmen’
Op zaterdag 2 april staat de Stemtent op Mosae Forum met de stelling
‘Oekraïne-referendum: ik ga stemmen’.
Het raadgevend referendum over het associatieverdrag met Oekraïne vindt
plaats op woensdag 6 april. D66 Maastricht wil van u graag horen of u gaat
stemmen. Voor een geldig referendum is een opkomst van 30% vereist. Gaat dit
worden gehaald? D66 hoort het graag van u.
Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00
uur bij de Stemtent, die ditmaal op het centrale plein van Mosae Forum zal
staan. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch uw stem uit willen brengen,
dan kan er vanaf komend weekend gereageerd worden via de website.

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

