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Raadslid Franca Eurlings-Tonnaer is door de leden van D66
Maastricht gekozen als lijsttrekker voor de
gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Franca: “Ik dank de
leden voor het vertrouwen en zie uit naar een positieve, energieke
campagne samen.”
Franca Eurlings-Tonnaer zit sinds 2010 in de gemeenteraad. Hier
nam ze o.a. het initiatief tot een groot poppodium, een
sportconferentie en heeft ze mét jongeren, ervaringsdeskundigen,
ouders en een ander D66-fractielid een film gemaakt over
zwerfjongeren. De film heeft voor meer noodzaak tot verandering,
een plan van aanpak en meer samenwerking in de keten gezorgd.
Franca Eurlings-Tonnaer stond ook op de kandidatenlijst voor de
Tweede Kamerverkiezingen voor Zuid-Limburg.
Fractievoorzitter Richard Schoffeleers heeft besloten dat het in
maart 2018 mooi is geweest: “Ik stel mij niet herkiesbaar. Begin van
dit jaar heb ik mij de vraag gesteld of ik opnieuw een commitment
voor vier jaar wil aangaan. Het antwoord daarop was nee. In maart
2018 ben ik elf jaar politiek actief geweest. Drie jaar als
afdelingsvoorzitter en acht jaar als raadslid. Ik heb mooie dingen
voor Maastricht mogen doen, ben op plekken geweest waar je
anders niet zo snel komt en heb ervaren hoeveel inwoners zich met
hart en ziel inzetten voor Maastricht. Maastricht staat er beter voor
dan dat ik het aantrof. Het is mooi geweest. Het is aan nieuwe
generatie raadsleden om de stad nog verder te brengen.
Partij en fractie waren al enige tijd op de hoogte. Nu we een
lijsttrekker hebben, vind ik het tijd mijn beslissing met iedereen te
delen. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen blijf ik me uiteraard
100% voor Maastricht inzetten.”
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Dit is een uitgave van D66 Maastricht. Voor meer informatie, kijk op
www.maastricht.d66.nl

