1. D66 start masterclasses
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen maart 2018 start D66
Maastricht-Heuvelland met masterclasses voor mensen die interesse hebben in
de lokale politiek. De masterclasses bestaan uit acht bijeenkomsten op
zaterdagochtend en zijn ook toegankelijk voor niet-leden.
Nieuwsbrief namens de
fractie van D66 Maastricht

De masterclasses besteden aandacht aan de specifieke politieke situatie in
Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten en Valkenburg. D66 wil met de
masterclasses de belangstelling voor lokale politiek stimuleren en mogelijke
potentiële kandidaten voor raads- of commissiewerk werven en voorbereiden op
hun taken.
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De introductiebijeenkomst is gratis toegankelijk en wordt gehouden op zaterdag
22 april aanstaande van 10-12 uur in het Novotel, Sibemaweg 10, Maastricht.
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Aanmelden kan tot 15 april aanstaande via: fractie@d66maastricht.nl

2. Eerste stap naar de
Gemeenteraadsverkiezingen is gezet
Op 20 maart jl. heeft het afdelingsbestuur van D66 Maastricht-Heuvelland een
algemene ledenvergadering gehouden in het Novotel te Maastricht.
Belangrijkste agendapunt die avond was de aankomende
Gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Hierin is vastgesteld dat D66
opnieuw in Maastricht en Valkenburg zelfstandig zal deelnemen aan de
Gemeenteraadsverkiezingen. Voor de gemeente Eijsden-Margraten zal dit een
combinatie zijn met GroenLinks. De partij KIJK!, een samenwerking tussen
PvdA, GroenLinks en D66, zal in de gemeente Meerssen opnieuw aan de
Gemeenteraadsverkiezingen deelnemen.

Verder is er teruggeblikt op een succesvolle campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen met aansluitend een gezellige borrel om iedereen te
bedanken die hierin heeft bijgedragen.
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3. Verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag is bekend: met 19 kamerzetels heeft D66 een winst van
zeven zetels weten te realiseren. Onze Limburgse kandidaat Rens Raemakers
(foto) komt als jongste kamerlid in de Tweede Kamer. Rens heeft 7.435
stemmen gehaald. Een prachtig resultaat, waar we met zijn allen trots op mogen
zijn! We wensen Rens veel succes in zijn nieuwe politieke functie.
Helaas is onze tweede Limburgse kandidaat Franca Eurlings-Tonnaer uit
Maastricht niet gekozen. Zij behaalde 5.983 stemmen. Heel hartelijk dank voor
jullie steun en de vele positieve reacties in de campagnetijd. Laten we samen
vanuit Maastricht verder bouwen aan de idealen waar we samen voor staan!

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

