
  

 

  

1. Profielschets nieuwe burgemeester 

De gemeenteraad gaat in januari aan de slag met een profielschets voor de 
nieuwe burgemeester. D66 nodigt iedereen uit om via de website 
www.d66maastricht.nl de huidige profielschets te lezen en via e-mail te reageren 
of de huidige profielschets actueel is of dat er aanvullingen of wijzigingen 
gewenst zijn. U kunt tot uiterlijk 5 januari 2015 reageren. 

 
 

2. Stemtent:  ‘Maximaal 60 
evenementendagen op het Vrijthof’ 
 
Op zaterdag 3 januari staat onze Stemtent op Plein 1992 met de stelling 
‘Maximaal 60 evenementendagen op het Vrijthof’.   

Recentelijk discussieerde de gemeenteraad over het evenementenbeleid in 
Maastricht. Een van de hete hangijzers daarbij was de vraag of er jaarlijks meer 
dan 60 dagen evenementen mogen plaatsvinden op het Vrijthof. Bent u van 
mening dat meer evenementen op het Vrijthof goed zijn voor de economie en 
dat de overlast op de koop toe moet worden genomen? Of denkt u dat juist een 
leeg plein een fraai visitekaartje voor de stad is en dat ook de bewoners van het 
Vrijthof en omgeving recht hebben op enkele dagen rust per jaar? 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 op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch 
uw stem uit willen brengen, dan kunt u vanaf 24 december terecht op onze 
website: maastricht.d66.nl/stemtent. 

 
 
3. Nieuwjaarswens 
 
Fractie, wethouder en bestuur van D66 wensen u en de uwen  
 
Prettige Feestdagen  
 
en  
 
een sprankelend 2015 
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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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