Algemene Regiovergadering D66 Limburg
15-12-2018, ECI - Roermond
Notulen
1.

Opening

Voorzitter Guido Mertens opent de vergadering.
De volgende leden hebben zich afgemeld: Zus Sajovec-Jacobs, Iris Klerken-van der Broek, Wilma van
Dommelen, Theo Linssen, Harald Barendse, Rens Raemakers, Franca Eurlings, Paul Wessels, Wilma
van Dommelen, Jan van de Ven, Bert Kamphuis, Etienne Mulders en Paul Sanders.
2.

Vaststellen agenda

Agenda wordt akkoord bevonden.
3.

Mededeling bestuur

Opmerking wordt gemaakt vanuit de zaal door Armand Cremers dat de lijsten niet volledig zijn
verstuurd. De verkiezingscommissie geeft aan dat de lijst na e-voting officieel is vastgesteld maar niet
goed is opgenomen in de mail waarin de kandidatenlijst was opgenomen.
Het bestuur geeft aan binnenkort de correcte lijsten naar de leden te mailen.
4.

Amendementen Verkiezingsprogramma

AM 1: PLEM | aangenomen
AM 2: trein infrastructuur grensregio | aangenomen
AM 3: Ontwikkeling breedte en topsport | verworpen
AM 4A: Stimulering fondsen t.b.v. Limburgensia | aangenomen; met de aantekening dat de
tekstdelen “via subsidiering” en “bij Centre Ceramique” worden geschrapt.
AM 4B: Modernisering collectie | verworpen
AM 5: verhaal van Limburg | verworpen
AM 6: Duits en Frans | verworpen
AM 7: Verscherpen aandacht tijdelijke woonbehoefte | aangenomen; met de aantekening dat het
woord “scheiding” wordt vervangen door “relatie” en het woord “vooral” geschrapt wordt.
AM 8: Fietsen, lopen en openbaar vervoer | aangenomen
AM9: fietsinfrastructuur | aangenomen
AM10: doorfietsroutes | aangenomen
AM 11: openbaar vervoer | aangenomen; met de aantekening dat het voorstel van de
programmacommissie om te schrappen: “het aantal woon-werk kilometers per auto terugdringen
en”.
AM 12: zwakste verkeersdeelnemers | verworpen
AM 13: Het stimuleren om niet met conventioneel vervoer zich in het stadscentrum te begeven |
aangenomen
AM 14 Parkstad | verworpen
AM 15: streektaal| aangenomen
AM 16: Limburgse taal | verworpen
AM 17: referendum | aangenomen

De vergadering wordt gevraag het programma met de aangepaste amendementen aan te nemen.
Deze wordt unaniem aangenomen.
Armand Cremers stelt voor om via een persbericht het programma kenbaar te maken.
Het bestuur geeft aan dat dit al afgesproken was.
5.

Verkiezingscampagne

Na een korte inleiding van Ferdinand geeft Felix een presentatie gegeven over de uitgangspunten van
de verkiezingscampagne. Met een duidelijke uiteenzetting aan de hand van een
PowerPointpresentatie neemt hij de vergadering mee in de drijfveren van de kiezers. Deze kiezen
veel meer lokaal en op basis van emotie! Als centraal thema is het wordt Durf gekozen. Deze staat
centraal voor het verleden (wat hebben we gedurfd), heden (wat gaan we niet te ut de weg) en
toekomst (welke “moedige/gedurfde” keuzes nemen we.
Een campagne planning zal gemaakt worden en aan de lokale afdelingen worden toegestuurd.
6.

Sluiting

De voorzitter dankt alle aanwezige leden voor hun actieve bijdrage en sluit de vergadering.

