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Duurzaamheid en milieu
• Duurzaamheid en milieubeleid dienen de veiligheid en volksgezondheid. 
• Samenwerking met grensgemeentes. Die is er nu niet.
• Zonnepanelen horen op daken en niet op kostbare (akker)grond.
• Windmolens zijn horizonvervuilend en alleen een allerlaatste optie.
• Een milieuzone is bespreekbaar onder voorwaarden.

Mobiliteit
• Meer parkeerplekken voor inwoners in wijken.
• Dagtoeristen parkeren aan rand van stad. Niet aan rand van centrum.
• Fout gestalde fietsen handhaven we strenger i.v.m. de veiligheid.
• Mobiele camera’s en snelheidsverlagende maatregelen op hoofdwegen in wijken.
• Senioren krijgen korting in daluren OV.

Sport
• Voor iedereen laagdrempelige sport in eigen buurt.
• Schoolzwemmen voeren we opnieuw in.
• Stadion De Geusselt moet voldoen aan veiligheidsnormen 2022.
• Actieve ondersteuning gemeente voor amateursport om deze betaalbaar te houden.
• Bouw binnenaccomodatie voor urban sports als skaten, bmx en parcours. 

Integratie
• Alleen echte vluchtelingen worden opgevangen.
• Uitbreiding van opvangplekken mag alleen onder strikte voorwaarden.
• Frequenter en beter overleg tussen gemeente en COA.
• Personen die blijven, krijgen integratietraject op maat van Maastricht.

Economie
• Actief lobbyen om nieuwe bedrijven naar Maastricht te halen.
• Behoud werkgelegenheid in de industrie.
• Kennis-industrie blijven ontwikkelen.
• Vul leegstand in centrum en buitenwijken op met starters.

Financieel
• Belastingen mogen niet verhoogd worden. Alleen inflatiecorrectie.
• Maastricht moet financieel gezond worden en blijven.
• Reserves moeten na gebruik weer aangevuld worden.
• Verkregen gelden moeten besteed worden aan datgene waarvoor ze bestemd zijn.

Overtuigd? Ga stemmen op 14, 15 of 16 maart, want alleen zo kan er iets veranderen. 
De personen die het niet met jou eens zijn gaan in ieder geval wel stemmen. Vertel dit
ook aan anderen, alleen zo verandert er iets. Stem sociaal en lokaal. We rekenen op je!



Verkiezingsprogramma 2022
Veiligheid
• Wijkagent voltijds beschikbaar voor de wijken.
• Burger actief betrekken in overleg over wijkproblematieken.
• Harde aanpak radicalisering.
• Voorlichtingsprogramma senioren over vormen van (internet)oplichting.
• Harde aanpak vormen ondermijning in wijken zoals drugscriminaliteit en handel lachgas.

Zorg
• Duidelijke meetbare afspraken gemeente, corporaties en zorgorganisaties.
• Minimum aantal zorgpartners.
• Continu meten efficiënte inzet middelen.
• Zorg nodig? Dan krijg je die. Altijd.
• 24-uurs meldpunt verwarde personen. Zo komt er direct hulp.

Senioren
• Maximale steun bij ouder worden.
• Gebruik kennis en ervaring senioren in overlegorganen.
• Openbare gebouwen maximaal afgestemd op senioren.
• Stille armoede bij senioren actiever bestrijden.
• Het abonnementstarief moet van tafel. Daarvoor lobbyen in Den Haag.
• Vervoer op maat betaalbaar en ruimhartig beschikbaar.
• Gereduceerd tarief openbaar vervoer in daluren.

Sociaal
• Ruimhartig en rechtvaardig armoedebeleid.
• Geen Maastrichts kind mag in armoede leven.
• Extra aandacht stille armoede.
• Uitbreiden 50-gezinnen aanpak.
• Wijkpoli’s waar je terecht kunt met al je vragen.
• Herintroductie stadsdeelleiders.
• Kleinschalige wijkprojecten stomen kwetsbare jongeren klaar voor arbeidsmarkt.

Jeugd
• Betere samenwerking driehoek gemeente, jeugdzorg en onderwijs.
• Daardoor vroegtijdig problemen aanpakken.
• Wachtlijsten jeugdzorg moeten drastisch verkort.

Onderwijs
• Alle vormen middelbaar onderwijs aan beide zijden van de Maas.
• Behoud openbaar en katholiek onderwijs.
• Veilige en moderne huisvesting voor scholen. Te oude gebouwen breken we af.
• Extra geld voor goede luchtbehandeling en klimaatbeheersing in scholen.
• Kinderen mogen niet thuis zitten wegens een tekort aan huisvesting.

Volksgezondheid
• Rattenoverlast drastisch omlaag door uitbreiding automatische rattenvallen in riool.
• Nu plannen maken en uitvoeren om zo overlast hoogwater in toekomst te voorkomen.

Communicatie en participatie
• Eerlijke en open gesprekken met inwoners over zaken die voor hen belangrijk zijn.
• Inwoners actief betrekken bij besluiten.
• Communicatie gemeente moet altijd in begrijpelijke en eenvoudige taal.
• Meer initiatief gemeente bij informeren en communiceren naar inwoners.

Dierenwelzijn
• 24-uurs dierenopvang is onmisbaar. Hier mag nooit op bezuinigd worden.
• Aanstellen gemeentelijke toezichthouder dierenwelzijn.
• Harde aanpak dierenmishandeling.

Wonen
• Goede balans koop-, betaalbare en sociale huurwoningen in wijken.
• Betaalbare zorg- en levensloopbestendige woningen worden niet vergeten.
• Wachtlijsten verkorten door bouw nieuwe woonwijken.
• Onteigening is een zwaar middel en mag alleen in specifieke gevallen gebruikt worden.

Studenten
• Uitbreiding universiteit alleen toestaan bij voldoende campussen.
• Studentenkamers moeten altijd veilig zijn en voldoen aan de regels.
• Striktere aanpak intimidatie studenten. Daders worden gepakt en vervolgd.
• Loket voor studenten van buiten Europa die werkgevers en studenten helpt met werk.

Cultuur
• Lokale cultuur krijgt prioriteit.
• Betere ondersteuning amateurkunsten.
• Extra investeren in Maastrichts materiële en immateriële erfgoed.
• Herbouw verdwenen monumenten zoals de kruittoren van Wyck of stadspoort.
• Kleinschalige evenementen even belangrijk als grootschalige evenementen.
• Evenementen moeten beter gespreid worden over de stad.


