
1. Begrotingsbehandeling: 
D66 lanceert Plan C

Tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente heeft D66-fractievoorzitter 
Bert Jongen gepleit voor een Plan C. Met Plan C wil D66 dat een groot deel van 
de € 1 miljoen voor innovatieve cultuurprojecten voornamelijk wordt ingezet voor
grensoverschrijdende cultuurprojecten. "Het elan op het gebied van cultuur in de
Euregio is na de kandidaatstelling Maastricht Culture Hoofdstad 2018 
weggeëbd," constateert hij. Hij bracht het advies van de D66-werkgroep Cultuur 
onder de aandacht van het College en de mede-raadsleden. Andere fracties 
haakten er in hun bijdragen op in door het belang van de Euregio te 
ondersteunen. Wethouder Mieke Damsma zei toe dat ze met het voorstel aan 
de slag gaat.

Om de klachten over het zwerfvuil aan te pakken wees Bert Jongen op het 
bestaan van een app waarmee inwoners wekelijks geattendeerd worden op het 
ophalen van huisvuil. Volgens Bert Jongen is het wenselijk dat die app ook in 
Engels en het Duits beschikbaar komt, zodat buitenlandse studenten beter 
geïnformeerd zijn over het ophalen van huisvuil. Het blijkt dat zwerfvuil rondom 
studentenhuizen toeneemt. Niet uit onwil van de bewoners, maar omdat ze 
onvoldoende geïnformeerd zijn over de werkwijze. Bert Jongen: "Dan krijg je 
bijvoorbeeld een Red Bag Monday of een Grüne Tonne Freitag". Wethouder 
Willems heeft toegezegd dat hij nagaat wat de mogelijkheden zijn.

Klik hier voor de tekst van D66 bij de begrotingsbehandeling.

2. Uitreiking Membredeprijs

Op zaterdag 14 november 2015 om 15.30 uur wordt in het Ipanema café in het 
Bonnefantenmuseum de Membredeprijs uitgereikt aan Ruben L. Oppenheimer. 
De prijs wordt uitgereikt door Thom de Graaf, eerder politiek leider van D66 en 
vice-premier in het Tweede Kabinet Balkenende.

De prijs is in 2007 ingesteld ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van D66 
Maastricht en wordt om de twee jaar toebedeeld aan een persoon die de 
nagedachtenis van André Charles Membrede (1758-1831) waardig is. Dit jaar is 
het thema van de prijs: “Het vrije woord”.

Inloop vanaf 15.00 uur in Ipanema café bij Bonnefantenmuseum, Avenue 
Ceramique 250, Maastricht (ingang achterom). Wij hopen u op 14 november te 
mogen begroeten! Wij zouden het op prijs stellen als u ons laat weten of u deze 
prijsuitreiking zult bijwonen via een e-mail aan andrecharles@membrede.nl. U 
kunt dit e-mail adres ook gebruiken voor ander contact met het Membrede 
Comité.
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3. Stemtent: 
‘D66 Maastricht in gesprek met ...’

Op zaterdag 7 november staan wij op Plein 1992, ditmaal niet met de 
gebruikelijke stelling voor de Stemtent, maar in het kader van de landelijke D66-
actie ‘in gesprek met…’ waarbij D66-ers in het hele land tegelijkertijd de straat 
op gaan om het gesprek aan te gaan met voorbijgangers over thema’s die zij 
belangrijk vinden.  

Tijdens de actie ‘in gesprek met…’ kunt u op een laagdrempelige wijze in 
contact komen met vertegenwoordigers van D66 Maastricht. Heeft u iets 
waarover u altijd al graag uw mening hebt willen geven, bijvoorbeeld over de 
problematiek rond het vluchtelingenbeleid, het drugsbeleid, hoe uw straat en/of 
buurt er bij ligt, of over iets geheel anders? Dan is dit de kans om het gesprek 
daarover aan te gaan met D66. 

Het is mogelijk om met onze mensen in gesprek te gaan tussen 12.00 en 16.00 
uur op Plein 1992. Mocht u niet langs kunnen komen maar toch een reactie 
willen sturen, dan kan dit ook via het mailadres fractie@d66maastricht.nl.

      

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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