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“BLIJF NIET MOKKEND LANGS DE KANT STAAN, 

STEL EEN DAAD EN TOON MOED. 

LAAT JE WOEDE HAND IN HAND GAAN, 

MET HET GOEDE DAT JE DOET!” 
       De SP fractie stroopt de mouwen op 

 

  
VOORWOORD 

Samen met mijn partijgenoten vecht ik al jaren voor een socialer Maastricht. Het moet eerlijker en 
gelijkwaardiger. Voor mij is vanzelfsprekend dat mensen in al hun diversiteit centraal moeten staan bij 
alles wat we doen en laten. En daarbij staat - naast het belang van het individu - zeker ook het belang 
van de groep en het wij.  
Wij allemaal samen zijn één gemeenschap en alleen zo kunnen we het verschil maken. Samen kunnen 
we meer! Vanuit solidariteit kunnen we effectief problemen oplossen en verandering teweegbren-
gen. 
 

Ik zie een hoop werk op ons afkomen. Want er is veel te doen in onze stad.  
Er liggen grote vraagstukken op het gebied van zorg, wonen, eerlijk werk, leefbaarheid, armoede, 
tweedeling, milieu en groen. Corona bracht een hoop onzekerheid, angst en verdriet, maar liet ons 
ook zien wat werkelijk van waarde is. Vanuit dat besef werk ik graag aan een betere toekomst. Die 
toekomst maken we niet alleen met ons hoofd, maar vooral met ons hart. Die toekomst maken we 
samen. Daar geloof ik in! 
 

Ariane Schut 

Lijsttrekker SP Maastricht 
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INLEIDING 

 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van SP Maastricht.  

In dit verkiezingsprogramma staat hoe wij de ontwikkelingen in onze stad zien en wat wij 

daarmee willen. We zien het als een toelichting op en onderbouwing van onze standpunten. 

Dit programma vormt ook de basis van onze campagne.  

Voor alle duidelijkheid, dit verkiezingsprogramma is voor ons geen boodschappenlijstje 

waaruit straks naar hartenlust gestreept en geschoven kan worden tijdens de 

onderhandelingen over de collegevorming.  

 

De SP Maastricht is een partij van en voor mensen. Wij komen op voor mensen in kwetsbare 

posities. We vechten onverminderd tegen de tweedeling, uitbuiting en uitsluiting in onze 

maatschappij. 

De SP vindt dat iedereen gelijkwaardige kansen moet hebben. Dat geldt in het bijzonder voor 

kansen op de arbeidsmarkt. Fatsoenlijk betaald werk is en blijft volgens de SP de beste vorm 

van zelfredzaamheid, ontwikkeling en zelfwaardering. Een goed inkomen en werkzekerheid 

geven zekerheid en rust. In onze stad willen we een gezonde mix bereiken van de traditionele 

maakindustrie, detailhandel en vernieuwing in dienstverlening.  

 

Wij willen samen met de inwoners knokken voor een socialere stad. Daarom bijten we ons 

vast in zaken die belangrijk zijn voor onze inwoners. Want van wie is de stad? De stad is 

zonder uitzonderingen van ons allemaal. Wij zijn de stad. Oud, jong, autochtoon, allochtoon, 

vluchteling, Mestreechteneer, donker, wit: Iedereen is gelijkwaardig, doet mee en doet er 

toe. 

Wij staan voor een eerlijke en praktische politiek die gebaseerd is op vertrouwen. We nemen 

de Maastrichtenaren serieus, luisteren goed, horen hun zorgen en waarderen hun ideeën. We 

zijn actief en betrokken en strijden voor een fundamentele verbetering van onze 

samenleving. Een samenleving die op instorten staat door wereldwijde problemen, het 

marktdenken en een grote toenemende ongelijkheid. 

Bovenal moeten we vechten voor het behoud van onze aarde om daarmee onze kinderen een 

gezonde toekomst en gelukkig leven te garanderen. Wij zijn geen tegenpartij. De SP is 

constructief, (pro)actief, we benutten kansen en we bedenken de juiste alternatieven en 

concrete oplossingen. De mensen en onze kernwaarden staan daarbij centraal. 

 

Dit zijn onze belangrijkste speerpunten 

 

 We willen dat iedereen de mogelijkheid heeft om mee te doen en bij te dragen.  

 We zijn voor participatie, luisteren en samenwerken met onze medebewoners van 

Maastricht. 

 We steken onze nek uit voor mensen die ondersteuning en zorg nodig hebben. 

 We investeren ruimhartig in het sociale domein. 

 De zorg is geen markt. We willen het eigen risico afschaffen en een Nationaal Zorgfonds 

invoeren. 

 We vergroten de leefbaarheid en veiligheid in buurten. 
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 Huisvesting is geen markt. We strijden voor haalbaar en betaalbaar wonen. 

 We bestrijden ongelijkheid en tweedeling, we pakken armoede aan bij de oorzaak. 

 We zijn voor lokaal ondernemerschap en werkgelegenheid voor iedereen ongeacht 

niveau of achtergrond. 

 We ondersteunen het midden- en kleinbedrijf en de ZZP’ers. 

 We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris. 

 We willen een minimumloon van 14 euro, zodat er geen werkende armen meer zijn. 

 Wie werkeloos of arbeidsongeschikt wordt krijgt de steun die nodig is. 

 We willen groei en welvaart eerlijk verdelen. 

 We gaan voor een duurzaam, groen en bereikbaar Maastricht. 

 We letten bij beleidskeuzes op de gevolgen voor de korte en de lange termijn. 

 We willen groei en welvaart, kunst en cultuur, welzijn en geluk eerlijk verdelen. 

 

We gaan graag samen met u aan de slag, met de voeten in de klei, kort op de bal in onze 

buurten en altijd met opgestroopte mouwen. We vragen steun voor ons programma.  

 

Kunnen we op u rekenen? Dan zetten wij er de komende periode onze tanden in.  

Bijt u mee? Stem SP! 
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1. EEN ANDERE POLITIEK IN MAASTRICHT 

 

Een andere politiek in de stad  

Er is iets grondig mis met de politiek in ons land. En helaas sijpelt dat vaker dan goed is door naar 

het gemeentelijke niveau. Ook in Maastricht bestaat te veel onrechtvaardigheid en ongelijkheid. 

Wij als SP strijden hier dagelijks tegen. Want iedereen verdient eerlijke kansen. Iedereen heeft 

het recht op een menswaardig leven. Hoogste tijd voor andere politiek. 

 
“Ongelijkheid in Maastricht? 

Daar zetten we graag onze tanden in!” 
 

Speerpunten 

 Wij gaan voor minder prestigeprojecten en meer investeren in een socialere stad.  

 Dat betekent dat we teruggaan naar het fundament. Mensen op de eerste plaats. De mens is 

een sociaal wezen en onze samenleving is geen markt. 

 Wij willen een overheid die mensen helpt en een gemeente waarop burgers kunnen rekenen, 

in goede èn slechte tijden. Het bestuur van de stad moet het verloren vertrouwen in de 

politiek en haar bestuurders terugwinnen.  

 Toegang tot college, raad en de ambtenaren dient gemakkelijk en laagdrempelig te zijn. 

Vragen moeten gehoord worden, klachten dienen soepel te worden afgehandeld, participatie 

nemen we serieus.  

 Participatie begint bij de inwoners, in onze buurten en wijken. 

 De sociale samenhang in onze stad staat onder druk. Buurtgevoel, gemeenschapszin en 

overtuigingen zoals ‘samen staan we sterker’ lijken woorden uit een ver verleden. Polarisatie 

en groeiende ongelijkheid vormen hiervan vaak de oorzaak. Doorbreek de negatieve spiraal 

met sociale alternatieven. Wij gaan voor een open en inclusieve samenleving. Het moet beter 

in plaats van steeds maar meer. 

 

 Niet lullen, maar poetsen zegt de SP. De boodschap aan de bestuurders is: Kijk in de spiegel, 

leer en verbeter. Kom uit die ivoren toren, steek je nek uit en stroop de mouwen op. Stop met 

al die onderzoeken en adviesbureaus en ga concreet aan de slag. 

 

 Langs elke keuze die wij als SP maken, leggen wij onze meetlat van menselijke waardigheid, 

gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat betekent dat de gemeente helpt en mogelijk maakt 

waar dat moet en vrijlaat waar dat kan. De SP strijdt voor een eerlijke politiek en een 

betrouwbare overheid. 
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Fractievoorzitter Ariane Schut in actie, juli 2020 
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2. PARTICIPATIE IN MAASTRICHT 

 

Meedenken en meedoen in de stad 

Burgers of ondernemers kunnen veel alleen, maar niet alles. Dat geldt ook voor een gemeente. 

Het lukt alleen door de krachten slim te bundelen, door samen te werken. Bewoners zijn daarbij 

gelijkwaardige partners van de gemeente. 

Samen doen, delen en deelnemen, hoort een integraal onderdeel te zijn van onze samenleving. 

Dat is het vaak nog niet. Burgerparticipatie en een samenleving waar iedereen kan meedoen 

staan nog in de kinderschoenen en soms zien we er zelfs helemaal niks van terug.  

 

Er is de laatste jaren gewerkt aan het op papier zetten van beleid rond burgerparticipatie in 

Maastricht. De acties die er waren om inwoners te laten deelnemen zijn vaak in een soort 

“eiland-model” aangepakt en uitgevoerd. Eenmalig, door wisselende ambtenaren en 

gemeentelijke afdelingen, waardoor we geen ervaringen konden opbouwen met participatie. 

Maastricht zal gaandeweg de juiste aanpak voor een succesvolle burgerparticipatie moeten 

vinden. Er bestaat geen kant-en-klare vorm voor. Het is een kwestie van vallen en opstaan en 

maatwerk. Maar opgeven is geen optie voor de SP. 

 

De ervaringen die je opdoet moet je koesteren en breed delen in de organisatie. Een goed 

participatieproces vereist specifieke kennis en ervaring. Het kan niet snel, het kan er niet even bij 

en het kan niet goedkoop. Het zijn geen losse projecten èn het vraagt om een integrale 

cultuurverandering Op de langere termijn kost het minder èn het heeft een positief effect..  

 

Speerpunten 

 We zijn voor het inrichten van een professioneel Service Punt Participatie, waar kennis en 

ervaring rond participatie wordt gebundeld en uitgedragen. 

 We gaan gebruikmaken van de kennis die al is verzameld over het uitvoeren van 

burgerparticipatie en van ervaringen, waarvan we weten dat het werkt. We zoeken de 

samenwerking op. 

 De gemeente gaat ambtenaren opleiden, advies en feedback geven, begeleiden en coachen. 

Er komt een praktische handleiding met moderne instrumenten en technieken voor 

participatie, waardoor ze niet telkens zelf het wiel hoeven uit te vinden. 

 We starten met het gebruiken van de Gouden Sleutels van Participatie en de 

participatieleidraad De Nieuwe Dialoog, zoals die door een groep van betrokken inwoners 

werd samengesteld. 

 Na een goede voorbereiding en een geweldige uitvoering zorgen we voor een strakke 

opvolging van projecten. En we zorgen voor een terugkoppeling van de resultaten naar 

betrokkenen. 
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Afdeling SP Maastricht in actie voor wonen in Limmel, augustus 2021 

 

3. WONEN EN SAMENLEVEN IN MAASTRICHT 

 

Vergroten leefbaarheid en veiligheid in de stad 

De SP wil een leefbaar Maastricht bouwen, een stad waarin iedereen zich thuis voelt en 

vreedzaam samenleeft. Mensen willen prettig kunnen wonen in een veilige buurt met voldoende 

voorzieningen. Men wil elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en leren kennen. Daarbij is een 

betaalbare huisvesting geen luxe, maar een recht dat is opgenomen in onze Grondwet.  

We moeten af van het idee dat wonen een markt is. Daarom gaan we de macht van beleggers, 

huisjesmelkers en profiteurs aanpakken, de huren verlagen, meer betaalbare woningen bouwen 

en huurders meer zeggenschap geven. De mogelijkheden van de woningcorporaties zijn de 

laatste jaren uitgehold en daarom was er onvoldoende aandacht en geld voor hun kerntaken. Dat 

moeten we terugdraaien. Er moeten weer voldoende en betaalbare sociale huurwoningen 

worden gebouwd. Duurzame en energiezuinige woningen wel te verstaan. We vinden ook dat de 

gemeente de corporaties moet aanspreken op hoe zij onderhoud en renovatie plannen en 

uitvoeren. 
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“Woningtekorten Maastricht? 
Daar zetten we graag onze tanden in!” 

 
Speerpunten 
 
Meer woningen in de stad 

 

 Meer sociale huurwoningen en woningen voor starters en de middeninkomens bouwen door 

in elk bouwplan verplicht een deel van de huizen voor deze groepen te bestemmen. 

 

 Voldoende studentenhuisvesting voor studenten van de Universiteit Maastricht, Zuyd 

Hogeschool en de mbo opleidingen in de stad. De SP is kritisch op een te sterke groei van de 

UM als dit niet in de pas kan lopen met voldoende huisvesting voor studenten. 

 

 Leegstand is zonde. Daarom maken we het hergebruik van (kantoor)panden of het wonen 

boven winkels makkelijker. 

 

 Op het Tregaterrein/Zinkwitterrein moet woningbouw komen. De plannen maken we samen 

met de bewoners van Limmel en de stad. 

 

 Actief grondbeleid herinvoeren. De gemeente moet stoppen met de verkoop van grond, 

zodat we controle houden op de woningbouw.  

 

Betere woningen in de stad 

 

 Meer mogelijkheden bij de toewijzing van sociale huurwoningen. We willen daarmee 

voorkomen dat mensen die net te veel verdienen geen woning kunnen krijgen, die gezien hun 

situatie wel passend is. 

 

 Woningen en de woonomgeving moeten levensloopbestendig zijn. Dan hebben ouderen en 

mensen met een beperking eerder een geschikte en betaalbare huurwoning en kunnen zij in 

hun eigen buurt of wijk blijven wonen. 

 

 De gemeente gaat samen met woningcorporaties en zorgaanbieders kleinschalige 

woonvormen, groepswoningen, hofjes, zorgbuurthuizen en dergelijke opzetten voor ouderen. 

 

 In elke buurt willen we een mix van woonvormen (jong en oud, studenten, gezinnen), omdat 

het de ontmoeting bevordert en de tweedeling tegengaat. Dat kan ook een mix zijn van 

wonen en kleine bedrijvigheid aan huis. 

 

 We willen meer slimme, nieuwe woonvormen in Maastricht, zoals ‘Tiny Houses’ (kleine 

huisjes), CO2 neutrale huizen, huizen gebouwd met materialen die herbruikbaar zijn (cradle 

to cradle-principe). 
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Betaalbaar wonen in de stad 

 

 De huren moeten niet verder omhoog. De huren stegen de afgelopen 25 jaar met 21% terwijl 

de lonen met slechts 8% stegen. De verhuurdersheffing die corporaties moeten betalen aan 

het Rijk moet van tafel. Dat geld moet juist hier blijven om onze woningen te verbeteren en 

te verduurzamen en om de huren omlaag te krijgen. 

 

Meer zekerheid voor huurders in de stad 

 Wij willen een stop op tijdelijke huurcontracten. Vooral studenten en starters zijn daarvan de 

dupe. Deze contracten geven minder huurbescherming aan huurders. Dit is een uitholling van 

het huurrecht. 

 

 Op illegale kamerverhuur gaan we stevig controleren en handhaven, maar ook op te hoge 

huren, slechte woonomstandigheden en ‘foute’ huurcontracten met bijvoorbeeld ongeldige 

opzegtermijnen. 

 

 Het keurmerk Kamerverhuur en Veiligheid moet een standaard onderdeel worden van de 

vergunningverlening. We gaan hier actief op handhaven. Onderdeel van het keurmerk moet 

ook een duurzaamheidtoets zijn (energielabel). 

 

Beleggers en huisjesmelkers uit de stad 

 De SP wil een opkoopbescherming invoeren. Dit voorkomt dat beleggers woningen opkopen 

om ze vervolgens te verhuren. Huizen zijn er namelijk voor mensen om in te wonen en niet 

voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden. 

 Het kopen van een woning mag in principe alleen voor eigen gebruik zijn (woonplicht). 

 Kopers moeten een economische en/of sociale binding hebben met de stad. We gaan dit 

regelen met een huisvestingsverordening. 

 Verkoop door corporaties aan huurders mag alleen als sprake is van zelfbewoning 

(woonplicht) en met een terugkoopgarantie van de corporatie. 

 We handhaven de 40-40-40-regeling voor de toevoeging van nieuwe woningen voor 

studentenhuisvesting en we voeren dit ook in voor het centrum. 

 In het straatquotum gaan we de studentenpanden met zelfstandige wooneenheden 

meetellen. 

 

Betere woonomgeving in de stad 

 

 We toetsen voorstellen op wat zij betekenen voor de leefbaarheid van de omgeving/de 
buurt.  
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 In elke buurt moeten voldoende sport- en spelvoorzieningen zijn en ruimte om buiten te 

spelen. Kinderen en jongeren vragen we om mee te denken bij de uitwerking van de plannen 

om sporten en bewegen leuk te maken. 

   

 We starten een pilot om zorgbuurthuizen in de wijken te creëren. Daar kunnen mensen oud 

worden in hun eigen buurt. In deze zorgbuurthuizen kunnen mensen wonen met een 

beperkte zorgbehoefte. Daarnaast heeft het zorgbuurthuis ook een buurtfunctie. Ouderen en 

andere buurtbewoners kunnen er terecht voor een gezamenlijke maaltijd, activiteiten en 

sociaal contact. 

 

 We ondersteunen initiatieven van bewoners in de wijken om zelf sociale, collectieve 

verbanden te maken. We geven hun meer medezeggenschap over de inrichting en het 

onderhoud van hun eigen wijk en omgeving. 

 

 De sociale samenhang in buurten bepaalt voor een belangrijk deel hoe fijn het er wonen is. 

Fysieke ontmoetingsplekken spelen hierbij een belangrijke rol. Dat zijn buurthuizen, 

koffiecorners, buurthuiskamers, maar ook buurtvoorzieningen zoals het winkelaanbod. Wij 

willen deze voorzieningen behouden,  steunen of terugbrengen in de buurten van de stad. 

 

  

 

Scootmobiel moet maatwerkvoorziening blijven! Actievoeren op de Markt, juli 2020. 
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4. ZORG IN MAASTRICHT 

 
Niet bezuinigen, maar investeren in de stad 

Kern van onze visie voor het sociaal domein is dat de SP blijvend wil investeren in een betere  

leef-, woon- en werkomgeving in wijken en buurten. Geen bezuinigingen in het sociaal domein op 

de korte termijn, maar juist investeren in mensen voor nu en de langere termijn. Minder 

bureaucratie en juist meer directe vormen van zorg en ondersteuning.  

 

“Regelwoede in Maastricht? 
Daar zetten we graag onze tanden in!” 

Speerpunten 

 

Zorgbuurthuizen 

De SP wil de zorg terugbrengen naar de buurt en ontwikkelt daarom zorgbuurthuizen. Een plek 

waar je oud kunt worden, in je eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je 

partner, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten en vaste en bekende 

gezichten. Zonder de lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals thuis.  

 

Deze zorgbuurthuizen zijn prima te combineren met overige buurtfuncties. Het kan een 

laagdrempelige voorziening zijn waar mensen gemakkelijk kunnen binnenlopen voor een kop 

koffie en ontmoeting. Waar men zich kan informeren over de voorzieningen in de stad en buurt 

(de VoorzieningenWijzer). Ook ouderen met een beginnende zorgbehoefte kunnen kiezen voor 

de ondersteuning van het Zorgbuurthuis. 

 

 We starten op korte termijn met een eerste pilot om zorgbuurthuizen in Maastricht te gaan 

realiseren. 

 

Huishoudelijke hulp op basis van portemonnee 

De gemeente moet in het kader van de wet (Wmo 2015) ervoor zorgen dat inwoners worden 

geholpen die zichzelf niet zo goed kunnen redden in hun huishouden. Sinds 2019 is er een sterke 

toename te zien van aanvragen voor huishoudelijke hulp door mensen die in principe financieel 

zelfredzaam zijn. Dat kost de gemeente extra veel geld waarvoor Maastricht te weinig 

compensatie krijgt van het Rijk. De gemeente wil bezuinigen op huishoudelijke hulp. Daardoor 

kan het gebeuren dat mensen die minder te besteden hebben minder huishoudelijke hulp gaan 

krijgen. Voor de SP is dit onverteerbaar! 

 

 We zorgen ervoor dat we binnen 4 jaar voldoende huishoudelijke hulp beschikbaar stellen 

voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen. 

 

Scootmobielen 

Zeer tegen de zin van de SP heeft de gemeente Maastricht per 1 juli 2021 van scootmobielen een 

algemene voorziening gemaakt. Daardoor betalen nieuwe aanvragers € 14 per maand. Als zij 

daarnaast bijvoorbeeld ook nog een maatwerkvoorziening als huishoudelijke hulp nodig hebben, 
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betalen zij daarbovenop nog eens € 19 per maand. Dan lopen de kosten voor mensen met weinig 

inkomen al aardig op. Als zij dat niet kunnen betalen, kunnen zij bij de gemeente een 

tegemoetkoming via de bijzondere bijstand aanvragen. Dan kost het de gemeente alsnog geld èn 

extra geld, omdat een ambtenaar deze aanvraag moet behandelen. 

Er zijn drie categorieën van scootmobielen, waarvoor een oplopend bedrag aan eigen bijdrage 

moet worden betaald. Als inwoners beter bij kas zijn, kunnen ze nu zonder problemen voor 

duurdere modellen kiezen! Heb je minder geld dan heb je pech. Wij vinden dat je een 

scootmobiel moet kunnen krijgen dat bij jouw zorgvraag past. Dit beleid van de gemeente is wat 

ons betreft onacceptabel. 

 

 We zorgen ervoor dat we binnen 4 jaar scootmobielen weer als een maatwerkvoorziening 

beschikbaar kunnen stellen. 

 

“Onbetaalbare zorg in Maastricht? 
Daar zetten we graag onze tanden in!” 

 

Compensatie meerkosten chronisch zieken 

Chronisch zieken betalen vrijwel altijd hun eigen risico van € 385 per jaar. In 2020 zijn twee 

bezuinigingen ingevoerd die chronisch zieken raken. Ten eerste is de compensatie van € 100 voor 

deze meerkosten vervallen. Dit treft 7.500 Wmo-cliënten in Maastricht. Ten tweede is gekort op 

de tegemoetkoming op de kosten van een aanvullende zorgverzekering. Dat was € 100 per jaar, 

maar met ingang van 2021 nog slechts € 80.  Deze maatregel treft 2700 huishoudens.  

 

 Wij zorgen ervoor dat chronisch zieken voor een bedrag van € 200 per jaar hun meerkosten 

gecompenseerd kunnen krijgen. 

 

Gevolgen corona 

Ook vragen wij aandacht voor de gevolgen van corona en long-Covid, zoals het verlies aan 

inkomen, toename van onderwijsachterstanden en het sociaal isolement waarin je terecht kunt 

komen. De gemeente heeft nog onvoldoende in beeld wat er speelt in Maastricht. 

 

 We stellen een centraal meldpunt coronaschade op. 

 

Jeugdzorg 

Maastricht levert nog weinig jeugdhulp in buurten en wijken. Wij vinden dat jongeren en hun 

ouders het meeste hebben aan het direct leveren van jeugdzorg, -hulp en ondersteuning in hun 

eigen leef- en woonomgeving. Daarom vinden wij de praktijkondersteuners jeugd bij de 

huisartsenposten een inhoudelijk nuttige en financieel rendabele investering. Maar vanuit een 

bredere kijk op de oorzaken van psychische problemen (armoede en isolement) kan er nog veel 

meer gebeuren in buurten en wijken. 

 

 We werken vanuit een samenhangende visie aan een aantrekkelijker leef-, woon- en 

werkomgeving. Dat is nodig om zoveel mogelijk te voorkomen dat jongeren en hun ouders 

een beroep moeten doen op jeugdzorg. 
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Mantelzorg 

De SP geeft meer ondersteuning aan mantelzorg. Wat deze vrijwilligers doen houdt onze 

samenleving draaiende. 

 

 Het bedrag van de mantelzorgwaardering moet weer terug van € 75 naar € 200 per jaar.  

 

 

    
   Actie “Wij zijn geen proefkonijn”. Handtekeningen verzamelen tegen het leenstel. Oktober 2019 

 

5. SOCIAAL MAASTRICHT 

 

Inclusiviteit in de stad 

De SP werkt aan meer kansengelijkheid en aan een echt sociale en inclusieve Maastrichtse 

samenleving. Het maakt niet uit of je Maastrichtenaar bent van geboorte, of van ver komt om 

hier te komen wonen of studeren, of je een beperking hebt, of dat je iemand bent met een 

migratieachtergrond: Maastricht is een stad van en voor ons allemaal.  

 

In Maastricht wonen en leven bijna 14.000 mensen met een niet-westerse migratie achtergrond. 

Dat zijn mensen uit bijvoorbeeld Turkije, Afrika, Latijns-Amerika en Azië. Daarnaast zijn er bijna 

26.000 inwoners met een westerse migratie achtergrond. Dit zorgt voor een mooie diverse mix 

van mensen die de cultuur van onze stad bepalen. 
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Het VN-Verdrag op het gebied van de rechten van personen met een beperking versterkt de 

positie van mensen met een beperking. Zij moeten in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan 

de samenleving. 

 

De SP vindt dat Maastricht een stad is, waar iedereen ertoe doet,  waar mensen gastvrij zijn en 

gemeenschapszin bezitten. De SP ziet het daarom als haar opgave mensen te overtuigen om 

verbinding met elkaar te zoeken, elkaar te vertrouwen en gezamenlijk te zoeken naar oorzaken 

van problemen en er oplossingen voor te vinden.  

 

 Maastricht werkt op een actieve manier mee aan een betere positie van mensen met een 

beperking, door te zorgen voor een inclusief Maastricht. 

 

 De SP wil hiertoe een nieuwe lokale inclusieagenda ontwikkelen waarbij niemand wordt 

uitgesloten. 

 

 De SP onderneemt samen met de gemeente Maastricht acties om het VN Verdrag voor 

mensen met beperkingen uit te breiden met de ondertekening van het juridische protocol 

door de Tweede Kamer. 

 

 Ook voor de meer tijdelijke bewoners van onze stad zoals studenten en expats, willen we een 

open en gastvrije stad zijn. We zullen projecten en initiatieven in dit kader ondersteunen. 

 

 Wij willen investeren in het verbinden van de diverse groepen inwoners van onze stad. 

Gelijkwaardigheid en solidariteit staan daarbij centraal. 

 

 

Omnibuzz vervoer 

Het vervoer op maat staat onder druk; de kosten ervan stijgen. Bezuiniging dreigt door het aantal 

zones nog verder terug te brengen, nu van 750 naar 590 in 2022. Wat moeten mensen met een 

beperking hiermee als ze 2 à 3 per week naar de dagopvang gaan of naar de fysiotherapie? Dit is 

in strijd met een van de speerpunten uit de door de gemeenteraad van Maastricht aanvaarde 

‘Lokale Inclusie Agenda’ (optimaliseren vervoer voor mensen met beperkingen). Het werpt ook 

drempels op, fysiek en psychosociaal, met betrekking tot toegankelijkheid en deelname aan de 

samenleving. 

  

 We voeren deze bezuiniging op voorzieningen voor mensen met beperking niet in. 

 

 De telefonische sluitingstijd van Omnibuzz Regio taxi om nog ritten te kunnen boeken moet 

weer terug van 22.00 naar 23.00 uur.  

 

 De kosten van het vervoer buiten de regio voor mensen met een beperking moeten 

geïndexeerd worden. Voor het huidige maximum van € 19,11 kan men slechts tot Sittard 

reizen.  
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Werk en participatie in de stad 

Als mensen al werkende een bijdrage leveren aan de samenleving dan biedt dat perspectief en 

een uitweg uit armoede en isolement.  

De SP is tegen een verplichte tegenprestatie voor een uitkering, maar wil ervoor zorgen dat de 

gemeente investeert in betaalde banen in onze wijken en buurten (in het groen, de 

wijkvernieuwing, bij sportverenigingen, in het onderwijs, bij zorginstellingen en bij het 

opknappen van scholen en speelfaciliteiten). Het zijn banen waar je vrijwillig naar kunt 

solliciteren, tegen een fatsoenlijk loon en met pensioenopbouw. Want fatsoenlijk betaald werk is 

en blijft volgens de SP de beste vorm van zelfredzaamheid, ontwikkeling en zelfwaardering. Dan 

hoeven mensen minder een beroep te doen op voorzieningen in het sociaal domein. Bovendien is 

het een van de antwoorden op de huidige krapte in de arbeidsmarkt. We kunnen echt alle 

handen gebruiken. 

 

 We zoeken naar experimenteerruimte rond arbeid en vrijwilligerswerk dat perspectief biedt 

op vermindering armoede door werk of bijverdienen. Daar werkt de SP landelijk aan, maar 

ook de gemeente kan bijdragen door te investeren in echte banen met een fatsoenlijk loon in 

wijken en buurten (basisbanen). 

       

 De langdurigheidstoeslag moet beschikbaar blijven als mensen een tijdelijke baan 

accepteren. 

 

 De SP is tegen een boete op boodschappengeld. In Maastricht is het sinds 2021 mogelijk dat 

ontvangers van een bijstandsuitkering jaarlijks maximaal 1200 euro aan giften ontvangen 

zonder dat er gekort wordt op de uitkering. We zien de kosten voor levensonderhoud en 

bijvoorbeeld energie behoorlijk stijgen. Vooral gezinnen met een kleine portemonnee 

worden daardoor extra hard getroffen. De SP wil daarom de giftengrens verhogen. 

 

Wijkservicepunten 

Door bezuinigingen verdwijnen de zogenaamde cliëntenadviseurs in de diverse buurten van de 

stad. De Wijkservicepunten zijn vanaf 2022 vervangen door de Sociale Teams. Dat is zeer spijtig; 

deze reorganisatie vindt de SP geen verbetering. 

In het Wijkservicepunt werkten diverse organisaties samen. Dat zijn onder meer de Kredietbank 

Limburg, Sociale Zaken, Trajekt met Informatie & Adviesfunctie en Algemeen maatschappelijk 

Werk, Sociale Zaken Werk & Bemiddeling en op sommige plekken ook Sociale Dienst Informatie. 

Daarnaast waren er vele vrijwilligers actief: Op alle locaties Belastingvrijwilligers, Klapperproject, 

wisselend WAO-spreekuur, Schuldsanering en het Buddyproject. 

 

De spreekuren van het Wijkservicepunt werden drukbezocht en mensen kregen er hulp op het 

gebied van financiën, onderwijs, wonen, juridische vragen, verblijfsvergunning, etc. Deze 

ondersteuning helpt om problemen zoals armoede te voorkomen of te verminderen. 

Deze onafhankelijke ondersteuning van de cliëntadviseurs is hard nodig. Vaak zijn regels en 

procedures voor een gewoon mens te ingewikkeld. Formulieren zijn onvindbaar en moeilijk in te 

vullen. Dat speelt nog meer als iemand moeite heeft met lezen en schrijven, of met de 

Nederlandse taal in het algemeen.  
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 De Wijkservicepunten moeten blijven, met cliëntadviseurs, die de mensen praktische hulp 

geven voor hun financiën, aanvragen van voorzieningen etc.  

 

 

 

 
Fractievoorzitter Ariane Schut aanwezig bij de armoedeconferentie In het Trefcentrum in  
Wittevrouwenveld (januari 2019)  
 
 
6. ARMOEDE IN MAASTRICHT  

 

Geen tweederangsburgers in de stad 

Geen mens zou moeten leven in armoede. Helaas is de werkelijkheid anders. In Maastricht leeft 

nog altijd 1 op de 10 huishoudens in armoede. De armoede in Maastricht is historisch gegroeid 

en komt onder andere voort uit gebrek aan sociaaleconomisch perspectief. Het leidt tot 

onderwijsachterstanden, kansenongelijkheid en grotere gezondheidsverschillen. Armen zijn geen 

tweederangsburgers en armoede is geen karakterfout. Armoede kan iedereen overkomen als je 

leven ineens verandert, door een ziekte, door echtscheiding of ontslag. 

 

Het aantal mensen in de armoede zal door corona alleen maar toenemen. Daarnaast is alles de 

afgelopen maanden in een hoog tempo steeds duurder geworden. De inflatie is in jaren nog nooit 

zo hoog geweest. We zien spectaculaire prijsverhogingen van gas en elektriciteit, de prijzen van 

(huur)woningen en de boodschappen in de supermarkt. Het aantal personen in armoede zal 

daardoor ook stijgen. 

 
En hebben we wel voldoende zicht op ‘stille armoede’? De mensen die (nog) geen schulden 

maken, maar wel moeten beknibbelen op elke uitgave omdat ze hoge vaste lasten hebben. Zij 

hebben niet meer genoeg geld voor het eten, om hun woning te verwarmen, of deel te nemen 

aan de samenleving. 
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“Armoede Maastricht? 
Daar zetten we graag onze tanden in!” 

 

De SP wil op gemeentelijk niveau de structurele oorzaken van armoede aanpakken, naast de 

landelijke strijd voor een hoger minimumloon en hogere uitkeringen. We pakken het voorkomen 

en verminderen van armoede breed op, met bijdragen vanuit diverse beleidsterreinen. Wat is er 

nodig om armoede te voorkomen? Hoe voorkom je dat mensen onder het sociaal minimum 

zakken? 

 

Speerpunten 

 Geen bezuinigingen op het budget voor armoedebeleid, maar uitbreiding ervan. 

 De SP wil een integrale analyse en zeker een integrale aanpak van armoede. Met inzet vanuit 

in ieder geval onderwijs, woonlastenbeleid en gezondheidszorg.  

 Wij ontwikkelen ook een visie op en aanpak voor het fenomeen ‘stille armoede’. 

 We stellen een aanpak van armoede op voor doelgroepen, waaronder we zeker ook de 

chronisch zieken verstaan. Die hebben zorgkosten (in brede zin) en die nemen alsmaar toe. 

 We ondersteunen mensen actief en concreet en met maatwerk. Eén loket, één 

contactpersoon en één plan. Dat vereist een goede samenwerking tussen alle betrokken 

partijen (zoals de gemeente, de Kredietbank Limburg en Wijkservicepunten/Trajekt). 

 

 De samenwerking met de Kredietbank Limburg, BsGW en de woningcorporaties op het 

gebied van vroeg signalering van schulden en schuldhulpverlening bouwen we uit als dat 

nodig is. Indien mogelijk met bijvoorbeeld de Belastingdienst, DUO, of de Sociale 

Verzekeringsbank. Inzet is het voorkomen van boetes en het bieden van hulp, mede om 

gedwongen huisuitzetting te voorkomen.  

 

 We monitoren de resultaten van alle activiteiten en projecten rond armoede, overleggen 

regelmatig met inwoners uit de praktijk voor feedback en nieuwe ideeën. 

 

 We zorgen ervoor dat alle regelingen waar je een beroep op kan doen (landelijk, provinciaal 

en in de gemeente Maastricht) bekend zijn, met actieve hulp om ze aan te vragen. 

 

 We houden de collectieve zorgverzekering voor minima vanuit gemeente in stand, ook al gaat 

het Rijk daarop bezuinigen. 

 

 We gaan de komende 4 jaar de inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen 

uitbreiden. De toetsingsnorm voor het aanvragen van de diverse regelingen voor bijzondere 

bijstand moet in alle gevallen omhoog naar 110%. 
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 We gaan de bedragen van de bijzondere bijstand indexeren, zodat ze in de pas lopen met de 

prijsontwikkelingen van bijvoorbeeld kleding, wasmachine, de extra kosten van een 

maaltijdvoorziening en incontinentiemateriaal. 

 

 We houden bij lokale regelingen rekening met armoedeval. Een scherpe inkomensgrens zorgt 

voor armoedeval als mensen net meer gaan verdienen. Een glijdende schaal voorkomt dit. 

 

 De SP wil voedselbanken overbodig maken. Natuurlijk, we juichen onze Maastrichtse charitas 

van harte toe, maar willen vooral werken aan structurele oplossing en het voorkómen van 

problemen. Het is anders dweilen met de kraan open. 

 

 Woonlasten zijn een grote uitgavenpost voor mensen met een laag of te laag inkomen. De SP 

wil woningisolatie en invoering van duurzame energie zonder bijkomende kosten voor de 

huurders in sociale huurwoningen. 

 

 We hebben oog voor de problematiek van menstruatiearmoede in het lokale armoedebeleid 

en realiseren laagdrempelige uitgiftepunten van gratis menstruatiemiddelen.  

 

Armoede en onderwijs 

Ook de jeugdarmoede in onze stad is erg hoog. In veel gevallen is een laag opleidingsniveau in 

hun omgeving een van de oorzaken. Mensen krijgen daardoor vaker geen gelijke kansen en raken 

ernstig achterop. Het spreekt vanzelf dat er op dit gebied een belangrijke rol is weggelegd voor 

het onderwijs. Door samen te werken met relevante partners, kan de school door goed onderwijs 

bijdragen aan het voorkomen van armoede. 

Onderwijs kan maatwerk bieden en een signalerende rol spelen bij vroege herkenning van 

armoede en de complicaties daarvan in het leven van leerlingen en studenten. Armoede is een 

veelkoppig monster en helaas kan onderwijs slechts voor een deel het verschil maken. Vroeg zien 

en extra aandacht geven aan, kan een goed begin zijn om een positieve draai te geven aan de 

levens van mensen. 

 

Speerpunten 

 We willen de laaggeletterdheid in Maastricht halveren. 

 Het Vistacollege biedt cursussen voor mensen die hun taal- en computervaardigheid willen 

verbeteren. Dat gebeurt nu op een centrale plek in de stad, de bibliotheek. De SP wil deze 

cursussen op een gemakkelijk toegankelijke manier aanbieden, in buurten en wijken, naast de 

taalgroepen die Trajekt met behulp van vrijwilligers aanbiedt.  

 

 We willen onderwijsachterstanden zoveel mogelijk wegwerken via een buurtaanpak. 

Praktische ondersteuning en hulp, zoals huiswerkbegeleiding, moet via een wijkaanpak 

dichtbij voor burgers beschikbaar zijn.  

 

 Bijlessen moeten ook voor mensen met een kleine beurs betaalbaar blijven. 

Huiswerkbegeleiding moet onderdeel zijn van het lespakket van de school. 



21 

 Uitgangspunt moet zijn dat alle kinderen dezelfde rechten en kansen krijgen, onafhankelijk 

van hun thuissituatie. Dat bevordert de gelijke kansen. We ondersteunen programma’s die 

ervoor zorgen dat kinderen met een ontbijt naar school kunnen, met een laptop en/of 

telefoon. 

 

 We zorgen ervoor dat de mogelijkheden voor steun bij armoede breed in de stad bekend zijn 

via bijvoorbeeld de app pas-op-je-geld, of de VoorzieningenWijzer, of de Inkomenskaart die 

Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland, de Kredietbank Limburg en Trajekt gebruiken. 

 

             
  

De boodschappenlijst van mensen in armoede, in 2022 nog even actueel als in 2019 
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7. VEILIGHEID IN MAASTRICHT 
 
 
Je thuis voelen in de stad 

Maastricht is een stad om van te houden. Het is een mooie en warme stad, met allure. Groot 

genoeg, maar ook fijn klein. Maar een stad is meer dan gebouwen en pleinen. Wat de SP wil is 

een Maastricht waar iedereen telt en waar iedereen mee kan doen. Geen “wij – zij”, maar vanuit 

waardering voor elkaar problemen aanpakken. Dat we verschillend kunnen zijn is een groot goed, 

maar moet niet leiden tot extra afstand. Dan krijg je een grote kloof tussen rijk en arm en tussen 

kansrijk en kansarm. 

 

 Wij willen dat niemand achter blijft. Dat geeft een gevoel van thuis zijn en thuishoren. Jong, 

oud, arm, rijk, wit, donker, vrouw, man, hoger- of lager opgeleid, beperkt, onbeperkt, 

kansrijk, kansarm, van welke genderidentiteit dan ook, hetzelfde of helemaal anders.  

 Om je thuis te voelen in deze stad moeten mensen zich gezien en gehoord voelen en zichzelf 

kunnen zijn. 

 

Je thuis voelen in de buurt 

Voor veel mensen is veiligheid een voorwaarde om prettig te kunnen leven. Sommige wijken 

hebben extra te kampen met berovingen, drugsoverlast en geweld. Dat zorgt voor argwaan in de 

buurt en een onveilig gevoel op straat. De SP denkt dat je een veilig gevoel niet alleen bereikt met 

boeven vangen. Het betekent ook schone straten, opgeruimde milieu-perrons, dat mensen elkaar 

kennen of een goede straatverlichting.  

Sociale controle is vrijwel verdwenen. Zo holt het gemeenschapsgevoel achteruit en voelt de 

buurt als een vreemde en dus onveilig. Het is nu een beetje pappen en nathouden en een klein 

pleistertje plakken op een grote wond. Dat moet en kan anders. En dat begint bij andere keuzes. 

 

“Rotzooi en afval in Maastricht? 
Daar zetten we graag onze tanden in!” 

 
 

Dat door het Rijk zo hard is bezuinigd op de politie vinden wij dom. In veel buurten zien mensen 

steeds minder vaak de wijkagent zijn rondes doen. Er is te weinig menskracht om te handhaven 

en er blijven te veel zaken op de plank liggen. Ondanks allerlei buurt-apps en website-

oplossingen, zijn steeds minder mensen echt betrokken bij de buurt, ze zijn minder geneigd om 

mee te waken en op te letten. Ook omdat er vaak niet zichtbaar is of en wat er met meldingen en 

klachten wordt gedaan. 

 

Speerpunten 

 SP Maastricht wil criminaliteit, onrust, overtredingen en asociaal gedrag het liefst voorkomen 

en snel optreden als dat niet is gelukt. We maken ons sterk voor integratie en leefbaarheid in 

elke wijk en alle buurten van de stad. En daarbij we hebben veel aandacht voor onze 

kwetsbare wijken. 
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 De prioriteiten voor handhaving willen we anders. Meer handhavingscapaciteit richten op de 

verbetering van de leefbaarheid en het woongenot in de buurten. Dat verhoogt ook het 

veiligheidsgevoel. Minder focus op bonnen schrijven en meer focus op goed contact, 

samenwerking en voorkomen van incidenten. 

 De vaste wijkagenten moeten voldoende tijd in de buurt en op straat kunnen zijn. De 

wijkagent kent dan de mensen in de buurt, maar is ook een vertrouwde bekende van de 

buurt. In elke wijk moet er weer een wijkagent komen.  

 We willen meer buurtmeesters bij woningcorporaties, zodat er ook naast de wijkagenten, 

meer toezichthouders zijn in de wijk zijn. Dat bevordert de leefbaarheid en de veiligheid in 

buurten. Deze toezichthouders verdienen een eerlijk loon. We onderzoeken naar wegen om 

dit te realiseren, bijvoorbeeld via een experiment met basisbanen.  

 We willen meer plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Onbekend maakt 

onbemind. Er is meer begrip als je elkaar kent en spreekt. 

 De buurt moet er opgeruimd en netjes uitzien. Dat levert een bijdrage aan het 

veiligheidsgevoel. Het gaat dan onder andere over onkruidbestrijding, onderhoud van de 

openbare ruimte, het aanpakken van het afvalprobleem, voldoende groen en goede 

verlichting. 

 We willen dat zichtbaar is voor de mensen wat er met hun klachten en meldingen wordt 

gedaan.  

 

 
8. ONDERWIJS IN MAASTRICHT  

 

Talenten en vaardigheden in de stad 

Kennis en vaardigheden van inwoners zijn noodzakelijk voor een gezonde economie van de stad. 

Onderwijs speelt daarin een cruciale rol. Dat mag duidelijk zijn. 

Het onderwijs moet aansluiten op de ontwikkelingen en vragen naar talenten en competenties. 

Het moet leerlingen en studenten klaarmaken voor de toekomst. Het is voor Maastricht belang-

rijk om mensen op te leiden voor de lokale arbeidsmarkt, zodat ze in de regio kunnen blijven. 

 

Een van de basisbeginselen van de SP is gelijkwaardigheid. Daarom zien wij principieel geen 

verschil in het belang van een universitaire opleiding, een opleiding aan een hogeschool of aan 

het mbo. Ook maken wij geen onderscheid tussen de diverse onderwijsstromen in het voortgezet 

onderwijs. De SP vindt dat onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en iedereen gelijke 

kansen moet geven. 

 

De stad heeft denkers nodig, maar ook mensen die concreet en praktisch bezig zijn. Een te 

eenzijdige nadruk op kenniswerkers doet daaraan geen recht. Er is nu al een groot tekort aan 

mbo-ers en dat tekort zal alleen nog toenemen door de vergrijzing. Het aanzien van deze 

beroepen moet omhoog.  
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Maastricht heeft een behoorlijk omvangrijke maakindustrie. Deze willen we graag behouden met 

de inzet van lokale arbeidskrachten. We onderscheiden de 'oude' maakindustrie (denk aan de 

kleinschalige ambachten in de stad en bedrijven zoals Mosa, Mora, Steelport Maastricht en 

SAPPI) en daarnaast zien we een nieuwe innovatieve maakindustrie (Brightlands Maastricht 

health campus, MUMC+ en Medtronic). 

Digitalisering, automatisering en klimaat- en energie zijn uitdagingen die nieuwe behoeftes aan 

kennis en ervaring met zich mee brengen. Als de stad met haar onderwijs daar goed op inspeelt 

kunnen we er ook in de toekomst zorgen voor voldoende werkgelegenheid en carrièrekansen 

voor onze leerlingen en studenten. Een gezonde economie 'doen en denken' we samen met 

hoofd, hart en handen. 

 

Speerpunten 

 De SP wil een sterkere verbinding realiseren tussen de Universiteit Maastricht, de Zuyd 

Hogeschool en met het mbo en het vmbo. Dit zijn nu regelmatig gescheiden “leer-werelden”, 

terwijl mensen later in hun baan vaak in teams werken met mensen met diverse 

leerachtergronden. Een sterkere verbinding is in het belang van de jongeren, de bedrijven èn 

de samenleving. 

 We bevorderen dat mensen in het onderwijs en de arbeidsmarkt eerder en intensiever de 

verbinding met elkaar zoeken. 

 De gemeente kan stimuleringsmaatregelen bieden aan het hoger onderwijs. Dat betreft dan 

niet alleen de UM en de Zuyd Hogeschool maar uiteraard ook het mbo en de studenten in 

het mbo.  

 We versterken het (v)mbo en bevorderen de positie van hen die slim zijn met hun handen en 

praktijkgericht werken. 

 Er zijn steeds meer kinderen met een zorgbehoefte. Het belang van het (school) zorgteam en 

de mogelijkheid om dit op te schalen naar een zogenaamd ‘knooppunt’  (maatwerk aanpak 

met  aanvullende specialistische hulp) is daarom groot. Scholen moeten goed toegerust zijn 

om deze zorgstructuur te kunnen leveren.  

 We schaffen het speciaal onderwijs niet af. Dat zal nodig blijven voor de opvang van sommige 

kinderen. 
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SP afdeling Maastricht op de Inkom augustus 2021, met de Solidair krant en acties voor 0% 

huurverhoging en natuurlijk betere beloning voor de cruciale beroepen. 

 

 

9. WERKEN EN ONDERNEMEN IN MAASTRICHT 

 

Ondernemen in de stad 

De coronacrisis treft de hele wereldeconomie. Er zijn roerige tijden in onze eurozone, maar 

ook kort bij huis is werk aan de winkel. Het is tijd om ook lokaal stevige ankers te slaan. Juist in 

deze economisch onzekere tijden is het belangrijk om op gemeentelijk niveau te kijken naar 

mogelijkheden om onze lokale economie te versterken. 

We willen werk en welvaart in onze stad behouden en vergroten. De grote, maar zeker ook de 

vele kleine bedrijven in onze stad, spelen daarbij een cruciale rol. Maastricht telt meer dan 

20.000 midden- en kleinbedrijven (MKB en ZZP). Het midden- en kleinbedrijf is de motor van 

onze lokale economie en de plek waar de meeste banen worden gecreëerd. Kleine 

ondernemers zijn van grote waarde voor onze stad en de lokale economie. We zitten niet te 

wachten op een Maastrichtse Zuidas, of alleen grote winkelketens en multinationals. Wij 

willen meer nadruk op een gezonde lokale mix van ambachtelijke en creatieve initiatieven en 

bedrijven. 

 

De SP maakt zich sterk voor een dynamische stad. Een stad die startende bedrijven en 

doorgroeiende jonge bedrijven stimuleert. Een stad die ondernemers en zelfstandige 
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professionals ondersteunt. Een stad die oog heeft voor en vertrouwen heeft in nieuwe 

ontwikkelingen. Denk aan het toenemende belang van kennis en digitalisering. Voor de SP 

dient Maastricht een stad te zijn waar het midden- en kleinbedrijf, wijkeconomie en de 

innovatieve Brightlands Campus in een grote gemeenschap zich kunnen ontwikkelen tot een 

moderne, verbindende en samenwerkende stad van de toekomst. 

 

Met het oog op de nieuwe arbeidsmarkten voelen we de noodzaak van passende moderne 

opleidingen. We waarderen de creatieve, innovatieve kracht die uitgaat van zogenaamde 

broedplaatsen. De grootste mogelijkheden liggen opgesloten in de verbindingen en 

samenwerking tussen het midden- en kleinbedrijf, het grootbedrijf  en opleidingsinstituten 

van hoog naar laag. De gemeente kan hierin een stimulerende en ondersteunende rol 

vervullen, ook financieel. 

 

Speerpunten 

 

 Aanbestedingen van de gemeente Maastricht maken we 'MKB-vriendelijker', zodat deze 

partijen ook mee kunnen dingen. Kwaliteit moet belangrijk zijn, niet alleen de laagste 

prijs. 

 

 Alle ondernemers moeten gelijke toegang hebben tot overheidsopdrachten. Bij 

aanbestedingen moet de overheid ophouden met het onnodig clusteren van opdrachten. 

 Startende MKB’ers en ZZP’ers die een pand huren van de gemeente moeten niet meteen 

een torenhoge huur betalen. 

 Het MKB-leningsfonds en andere fondsen die het MKB en ZZP’ers ondersteunen moeten 

blijven, met betere bekendmaking en dienstverlening. 

 De SP wil het aantal koopzondagen en extra koopavonden beperkt houden, omdat het 

voor werknemers en kleine zelfstandigen belangrijk is dat er momenten zijn waarop de 

winkels in meerderheid gesloten zijn. Extra koopzondagen en koopavonden bevoordelen 

het grootwinkelbedrijf ten opzichte van de kleine middenstanders. Voor de kleine 

middenstand leiden de extra openstellingsuren nauwelijks tot meer omzet, maar 

winkeliers moeten wel langer in hun winkel staan om hetzelfde te verdienen. 

 De SP wil instrumenten ontwikkelen om te voorkomen dat projectontwikkelaars zaken 

laten versloffen en daarmee de planvorming voor bijvoorbeeld het Winkelcentrum De 

Heeg een stroomversnelling krijgt. 

 

 Met respect voor de Maastrichtse oude en nieuwe maakindustrie stimuleren we 

innovatieve dienstverleningsconcepten die daarop voortbouwen. 

 

Betaalde arbeid in de stad 

De stad die de SP voor ogen staat is veelzijdig op het op gebied van arbeid en werk. Er is 

waardering voor alle beroepen, opleidingen en vaardigheden en iedereen moet een passende 
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plek kunnen vinden binnen onze lokale economie. Zowel doeners als denkers zijn nodig. Want 

alleen samen kunnen we bouwen we aan onze stad. 

 

 

“Werkeloosheid in Maastricht? 
Daar zetten we graag onze tanden in!” 

 
 

Jammer genoeg hebben veel mensen een baan waarvan ze toch niet kunnen rondkomen. Er is 

een groeiende groep zogenaamde werkende armen ontstaan. Deze mensen zijn afhankelijk van 

flex-banen, 0 urencontracten en verdienen een te laag minimumloon. Eenzaamheid en verlies van 

toekomstperspectief liggen dan op de loer. Ze kunnen nauwelijks meer meedoen in de 

samenleving. Voor 220.000 Nederlanders is dat een dagelijkse realiteit. En ook in onze stad groeit 

deze groep en blijft vrijwel ongezien. 

De gemeente heeft naar ons idee te weinig zicht op deze groep van inwoners. Het bestaande 

armoedebeleid is daar ook niet op ingericht. Er is bovendien een tekort aan goede informatie. Er 

zijn weliswaar mogelijkheden tot steun en regelingen, maar de betreffende doelgroep weet vaak 

niet van het bestaan daarvan af, of denkt dat die regelingen alleen voor bijstandsgerechtigden 

zijn bedoeld. 

 

De SP wil af van die flexibele arbeidsmarkt met slechte beloning en erbarmelijke voorwaarden. 

Goede arbeid en bescherming tegen uitbuiten is een recht van iedereen.  

 

Alle mensen die dagelijks in de weer zijn om onze stad leefbaar te houden zijn essentieel en 

verdienen onze grootste waardering: loodgieters, elektriciens, mensen die het groen 

onderhouden, mensen die werken in de bouw, zorgmedewerkers, vuilnisophalers, de conciërges, 

de huismeesters, vrachtwagenchauffeurs, postbodes en pakketbezorgers, politiemensen, 

kappers, winkelpersoneel en vakkenvullers. En zeker niet te vergeten, die mensen die we toch 

vergeten zijn. 

 

Speerpunten  

 

 220.000 werkenden in Nederland leven in armoede, terwijl deze groep nog nauwelijks in 

beeld is bij gemeenten. De gemeente maakt een aanvalsplan voor armoedebeleid gericht op 

werkende armen. 

 

 De gemeente gaat investeren in meer structurele banen in de eigen gemeentelijke 

organisatie. Daarnaast zal de gemeente dit ook stimuleren in de samenwerking met 

gemeentelijke partners. 

 

 We steunen initiatieven die het mogelijk maken om meer met eigen talenten te doen, 

ongeacht leeftijd of afkomst. Denk aan het Werkgebouw, Radium Foam en De Digitale Hub als 

creatieve broedplaatsen. Daar komen de creatieve sector, Fashion Clash en technologie 
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samen. Of Business Plaza Maastricht-Heerlen & Euregio, waar bijvoorbeeld Stichting Ateliers 

Maastricht en ZZP’ers elkaar ontmoeten.  

 We stimuleren banen voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Het betreft mensen met 

een beperking, ouderen, migranten en lager opgeleiden.  

 We ondersteunen nieuwe ideeën, zoals de basisbanen. 

 

Werken in Zuid-Limburg en de Euregio 

Grensregio’s die openstaan voor nieuwe perspectieven versterken hun eigen economische positie 

en zijn in staat deze voortdurend te ontwikkelen. De grensligging van een regio hoeft niet 

noodzakelijkerwijs een barrière te zijn. Dat is nu nog vaak wel de praktijk, omdat regels van de 

verschillende landen niet op elkaar aansluiten. Datzelfde  kan ook het geval zijn voor de 

gemeenten in de regio Zuid-Limburg. 

 

Speerpunten 

 

 We gaan de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten in Zuid-Limburg op 

sociaaleconomisch gebied verbeteren. Maastricht neemt het initiatief daartoe in overleg met 

Heerlen en Sittard-Geleen. Ook het vestigingsbeleid voor ondernemingen wordt onderling 

gecommuniceerd en afgestemd. Vanuit deze basis versterken we de sociaaleconomische 

samenwerking in de Euregio.  

 

 We stimuleren het programma van de Economische Samenwerking Zuid-Limburg vooral voor 

het innovatieve MKB en de ZZP’ers die voor nieuwe werkgelegenheid zorgen.  

 

 Vanaf 2022 is er een nieuw MKB-fonds beschikbaar. Dat geld dient ook voor startende 

innovatieve ondernemers in Maastricht beschikbaar te komen. Dat zijn ondernemers die 

bijdragen aan de belangrijkste maatschappelijke transities voor de komende jaren op het 

gebied van energie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.  

 

 Via Euregio Business Plaza willen we ook onze ondernemende SP stem laten horen en een 

eerlijke economie voor de ZZP’er en het MKB bevorderen. Zij zijn immers de groeimotor in 

zowel de “Handjes uit de mouwen” economie als in de kenniseconomie. 

 

 We gaan ondersteuning bieden bij het opzetten van euregionale ontmoetingsplekken of 

broedplaatsen voor creativiteit, ondernemerschap en nieuwe ideeën. 

 Euregionale arbeid, scholing en bedrijvigheid met de Duits-Belgische grensstreek 

ondersteunen we via het Grensinfopunt en het Expat Centre Maastricht. 

 

Toerisme en recreatie in de stad 

Maastricht is populair onder toeristen. Het economische belang van deze sector voor de stad 

staat niet ter discussie. Of Maastricht als toeristenstad moet blijven groeien echter wel. De SP is 
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van mening dat iedereen moet kunnen genieten van al het moois dat Maastricht te bieden heeft, 

maar het moet geen Venetië aan de Maas worden. De woon- en werkfuncties voor de inwoners 

en de diversiteit van het aanbod voor toeristen dienen in balans te zijn. De SP kiest er daarom 

voor om de historische monumentale binnenstad niet verder te vercommercialiseren. 

 

 

Speerpunten 

 

 We zien grenzen aan de groei van toerisme en recreatie, daarom zetten we in op kwaliteit in 

plaats van kwantiteit. Meer variatie en keuze, maar kleinschalig. 

 De SP is van mening dat Maastricht niet gebaat is bij verdere uitbreiding van het aanbod aan 

horeca. Wel moet er worden geïnvesteerd in een betere kwaliteit van het bestaande aanbod. 

 We handhaven de 60 dagen norm op het Vrijthof.  

 Het nieuwe evenemententerrein bij Belvedère en het Frontenpark blijft nodig om het Vrijthof 

te ontlasten. Nieuwe evenementen kunnen daar terecht, terwijl het Vrijthof zich kan richten 

op volksfeesten (Kermis) en bestaande evenementen (André Rieu, Magisch Maastricht). 

 Het aanbod op het Vrijthof dient divers te zijn en ook toegankelijk en betaalbaar te zijn voor 

de inwoners van Maastricht. 

 

10. SPORT EN BEWEGEN IN MAASTRICHT 

 
Gezondheid en verbinding in de stad 

Sport is een belangrijk bindmiddel in onze huidige maatschappij. Het brengt mensen letterlijk en 

figuurlijk bij elkaar en in beweging. Dat maakt sport kansrijk voor het realiseren van een hele 

reeks doelen die de SP Maastricht zich stelt. Sport en beweging hebben een positieve invloed op 

onder meer gezondheid, integratie, wijkontwikkeling, waarden en normen, jeugdbeleid en 

veiligheid. Sport werkt preventief en maakt mens én maatschappij gezond; lichamelijk en 

geestelijk. Sporten moet ook voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel met als zonder beperking 

dien je te allen tijde in deze stad een sport te kunnen uitoefenen. Sport, wandelen en fietsen 

(gezonde leefstijl) zorgen voor een gezonde stad.  

 

Mensen worden steeds ouder en kunnen dus ook veel langer profiteren van de positieve effecten 

van sporten en bewegen. Denk maar aan het behouden van fitheid, gezondheid en verminderde 

stress, maar ook aan bestrijding van eenzaamheid. Dat alles heeft een merkbare invloed op het 

gebruik van ons zorgstelsel. Langer leven, maar ook langer gezonder leven. 

 

Eenzaamheid in Maastricht? 

Daar zetten we graag onze tanden in! 
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Helaas zijn er in Maastricht op het gebied van sport en bewegen grote verschillen te constateren 

tussen verschillende doelgroepen, wijken en buurten. Al met al blijft Maastricht op diverse 

punten achter bij regionale en landelijke gemiddelden. Maastricht in brede zin geeft een positief 

beeld, maar specifiek naar de doelgroepen die het echt nodig hebben, scoort Maastricht ronduit 

slecht. Dat moet veel beter de komende jaren. 

Speerpunten  

Preventie 

Preventie verdient meer prioriteit in de gezondheidszorg. Het voorkomen van ziekte betaalt zich 

uit in een betere kwaliteit van leven en een vermindering van onze zorgkosten.  

 

 We betrekken de Universiteit Maastricht bij het ontwikkelen van preventie initiatieven 

binnen de gemeente. 

 

 We bevorderen initiatieven om het aanbod van junk food aan jongeren te beperken, vooral in 

de omgeving van scholen. Ook op sportgebied zullen we extra aandacht besteden aan de 

preventie van obesitas. 

 

• Wij willen sportactiviteiten integreren met de projecten rond positieve gezondheid. 

 

Doelgroepen bij sport en bewegen 

• Onze belangrijkste doelgroepen bij sport en bewegen zijn: 

o Onze kinderen tot 18 jaar, want jong geleerd is oud gedaan. We breiden de monitor 

sportdeelname uit met die leeftijdsgroep. 

o Mensen met een beperking en chronisch zieken. 

o Ouderen, want het is belangrijk dat zij langer gezond oud worden. 

  

• We willen de diverse doelgroepen met elkaar verbinden. Jong en oud, amateur en 

professional, beperkt en onbeperkt. 

• Wij willen korting van lidmaatschapsgelden voor sportscholen en verenigingen ten behoeve 

van jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen met een chronische ziekte. Zo 

nodig bieden we ondersteuning vanuit het armoedebeleid (kind pakket). 

• De deelname aan sport en bewegen moet omhoog, vooral met focus op de lage score wijken. 

We gaan de oorzaken van de lage scores onderzoeken. 

• De sportmonitor geeft cijfers weer van de gehele bevolking. Wij willen de studentenpopulatie 

apart in kaart brengen in de sportmonitor, om te kunnen beoordelen of en hoe deze groep de 

sportcijfers van de stad beïnvloedt. 

 

Buiten spelen, sporten en recreëren  

• Wij creëren meer plekken om buiten individueel en ongeorganiseerd te sporten. Bijvoorbeeld 

door herinrichting van openbare ruimte en ruimer openstellen en up-to-date houden van 

bestaande sportfaciliteiten (denk aan SMILE in Heugem). 
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• Wij willen een divers aanbod aan 'vrije' buitensport mogelijk maken. Denk aan klimwanden, 

skatebanen, dansvloeren, stormbanen, jeu de boules banen. We kijken naar mogelijkheden 

voor verlichting, zodat ook na zonsondergang kan worden gesport. 

 

• Wij denken ook aan het behouden en uitbreiden van (meer natuurlijke) speelplekken voor de 

kinderen. 

 

• De SP wil investeren en ruimte scheppen voor laagdrempelige recreatie zoals wandelen en 

fietsen, door bijvoorbeeld uitbreiding van wandelroutes en fietspaden en om via voorlichting 

het gebruik ervan te stimuleren. 

   

• Wij willen investeren in capaciteiten en kennis van begeleiders, trainers, coaches en 

docenten. Zij spelen een grote en cruciale rol in hoe deelnemers aan sport en spel dit 

ervaren. Het gaat niet alleen om technische kennis, maar vooral om kennis op het gebied van 

motiveren, enthousiasmeren, waarderen en stimuleren. 

 

• Wij willen topsporters vragen om ambassadeur te zijn om deelname aan sport te vergroten. 

Maak een zichtbare community die regelmatig van zich laat zien en horen. Met verhalen, tips, 

handtekeningen en ontmoetingen. 

 

 
Het Landbouwbelang, een van de ‘rafelrandjes’ van Maastricht. 
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11. KUNST EN CULTUUR IN MAASTRICHT 

 
Toegankelijk cultuuraanbod in de stad 

In een samenleving is kunst en cultuur alles wat mensen samen maken en delen. Het is dwars, rijk 

en dramatisch. Cultuur zorgt voor een gezamenlijk historisch besef en zorgt daardoor voor 

verbondenheid tussen mensen. Ideeën, normen en waarden vinden er hun oorsprong. Het zorgt 

voor het bekende wij-gevoel. De mens is een sociaal wezen en heeft dat nodig. Cultuureducatie 

en participatie zijn daarom belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Het zet 

ons aan het denken over onszelf en de ander. Kunst en cultuur zijn niet voor een klein gezelschap 

professionals en liefhebbers, het is van iedereen. 

SP wil bijdragen aan een creatieve stad Maastricht met prachtige rafelrandjes rond het sjiek en 

sjoen, met een breed en toegankelijk cultuuraanbod. Alleen zo komt cultuur tot leven. Niet enkel 

als vermakelijke uiting van vrije expressie en creativiteit, maar ook als belangrijk middel tegen 

commercie, marktdenken en een steeds individuelere samenleving. Geef de cultuursector zo snel 

als het kan de ruimte om op te veren. De stilstand is voorbij, zorg voor ruimte zonder regels, 

nieuwe zuurstof en maak experimenten mogelijk. 

 
Speerpunten  

 

 Bij investeringen moet Maastricht niet alleen kunst en cultuur ondersteunen die economisch 

belang heeft. Het sociale belang is net zo groot. 

 

 Als SP willen we ervoor waken dat dit alles toegankelijk blijft voor een breed publiek en elke 

portemonnee. 

 

 Er is een tekort aan atelierruimte voor (jonge) kunstenaars. Dat belemmert hen om een 

goede start te kunnen maken. Daardoor missen we artistiek en economisch potentieel. 

 

 In een cultuurstad als Maastricht kan meer aandacht uitgaan naar kunst- en cultuureducatie 

en beginnend kunstenaars. Kumulus speelt een belangrijke rol in kunsteducatie en is 

belangrijk op het gebied van vrijetijds- en amateurkunsten. 

 

 Als aanvulling op de cultuureducatie moeten leerlingen van basisscholen en het voortgezet 

onderwijs minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film-, theater- of 

muziekvoorstelling te bezoeken.  

  

 Om museumbezoek te stimuleren worden meer musea in Maastricht gratis toegankelijk voor 

deze doelgroep. 

 

 Centre Céramique is van enorme waarde voor de stad. Niet alleen om boeken uit te lenen en 

mensen te informeren, maar ook als ontmoetingsplek en plek om te studeren. Belangrijk is 

verruiming van de openingstijden en een bredere kijk op het gebruik van het gebouw. 
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 Er is veel bezuinigd, maar nu de stad weer zwarte cijfers schrijft willen wij subsidies zoals voor 

bijvoorbeeld de Monumentendag, terug invoeren. 

 

 Investeringen in activiteiten zoals Bruis, de Tefaf, André Rieu, Musica Sacra, Jeker Jazz Festival, 

maar ook bijvoorbeeld carnaval blijven noodzakelijk. De stad ondersteunt daarnaast ook 

kleinschaliger initiatieven zoals de Fashion Clash. 

 

 Als het gaat om jongerencultuur heeft Maastricht met de Muziekgieterij goud in handen.  

 

 Ook mensen met een laag inkomen moeten toegang hebben tot soms dure evenementen. 

We gaan daarom bij subsidieverstrekking voorwaarden stellen om dit mogelijk te maken. 

 

De rafelranden in de stad 

Onder broedplaatsen of vrijplaatsen verstaan wij verzamelgebouwen, waar een mix van 

huurders, gebruikers en bewoners uit de stad samenkomen en ideeën uitwisselen. Broedplaatsen 

bieden een basis voor (startend) ondernemerschap, nieuwe samenwerkingsvormen, culturele 

vernieuwing, creatieve projecten en sociale ontmoetingen. Deze locaties hebben ook vaak een 

functie als betaalbare huisvesting voor kunstenaars en de creatieve industrie. 

 

Door de vorige vastgoedcrisis zijn allerlei broedplaatsen ontstaan in leegstaande 

gebouwen en stilgevallen gebiedsontwikkelingen,  de rafelranden van de stad. Vaak zijn 

deze plekken spontaan ontstaan en in principe tijdelijk bedoeld, maar dat maakt ze nog 

geen wegwerpartikel. De vastgoedmarkt trekt op dit moment enorm aan, zeker door het 

grote tekort aan woningen. Daardoor staan veel van de broedplaatsen onder grote druk. 

 

Puur gekeken door een bedrijfseconomische bril is het lastig om de waarde van deze plekken te 

bepalen. Dat wordt wel vaak van ze gevraagd. Zo zijn er tal van plekken verdwenen en andere 

zitten in grote onzekerheid over hun toekomst. In Maastricht is het Landbouwbelang een van de 

bekendste en prominentste plekken. Het Landbouwbelang wil blijven waar het is. Maar het 

voorbestaan staat onder druk. Ook het Werkgebouw (Tapijn), Kunstfront en Caracola en anderen 

zoeken een nieuwe plek. 

 
Speerpunten 

  

 De SP wil ervoor waken dat een belangrijke rol blijft weggelegd voor vrijplaatsen zoals het 

landbouwbelang in de stad met al haar variëteit aan activiteiten en als unieke 

ontmoetingsplek voor vele doelgroepen. 

 

 De gemeente zal daarop moeten toezien in de gesprekken met mogelijke ontwikkelaars van 

deze gebieden. De nieuwe inrichting moet niet vrijblijvend zijn. Een gezonde mix van wonen 

en bedrijvigheid en broedplaatsen moet het streven zijn, waarbij markt en kapitaal niet alles 

bepalen. 

 

 De gemeente moet actief uitkijken naar nieuwe plekken in de stad waar we creatieve mensen 

hun gang kunnen laten gaan. Dat is broodnodig willen we een vitale stad blijven. 
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Actievoeren voor een toegankelijk Maastricht; geen fietsen op de stoep! Oktober 2018 

 

 

12.  DUURZAAM, GROEN EN BEREIKBAAR MAASTRICHT 

 

Duurzame energiebronnen in de stad 

Maastricht wil klimaatneutraal en afvalvrij zijn in 2050. De SP ondersteunt dit van harte. 

Naast initiatieven van de gemeente zelf, is het belangrijk dat we ook de voorwaarden 

scheppen die mensen zelf in staat stellen om bij te dragen aan een schonere buurt, stad en 

wereld. In de afgelopen periode heeft ook de SP zich een ‘groene’ partij getoond. 

 

Maastricht heeft op diverse plekken erg hoge concentraties van fijnstof en roet. Dit moet op 

veel manieren worden aangepakt. Ons gebruik van energie moet omlaag door bijvoorbeeld 

het isoleren van woningen. Het gebruik van duurzame energiebronnen moet omhoog. We 

moeten minder in de auto en meer met de fiets en het openbaar vervoer. Ook moeten er 

minder vervuilende auto’s de stad in door meer parkeerplaatsen aan de randen van de stad 

aan te leggen en het invoeren van een grote milieuzone. 

 

Milieuproblemen in Maastricht? 

Daar zetten we graag onze tanden in! 
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Speerpunten 

 

 De grootste gebruikers van energie moeten hun eerlijke deel bijdragen aan de kosten van het 

overstappen naar duurzame energiebronnen, want het klimaatbeleid moet rechtvaardig 

georganiseerd zijn. 

 Woningen moeten klimaatneutraal worden gemaakt. We beginnen bij de woningen van 

mensen met de laagste inkomens. Bij huurwoningen doen we dat in samenwerking met de 

woningcorporaties. Dat is goed voor het klimaat en voor inwoners. Mensen met lage 

inkomens kunnen hierdoor veel besparen op hun woonlasten waardoor in feite hun 

koopkracht wordt vergroot. 

 We leggen op zoveel mogelijk daken zonnepanelen, voordat we kijken naar nieuwe locaties 

voor grote zonneweides naast de al geplande zonneweides Lanakerveld en Belvedère. Naast 

de daken van huur- en particuliere woningen zijn er op daken van grote bedrijfsgebouwen 

prima mogelijkheden. 

 

 Bij grootschalige energieprojecten gaan we uit van draagvlak en mogelijkheden tot 

participatie van de bevolking. 

 

 De SP wil dat 50% van de productie van hernieuwbare opwekking van energie op land in 

handen komt van de lokale omgeving (inwoners en bedrijven), zoals afgesproken in het 

Klimaatakkoord. 

 

 We gaan de infrastructuur voor gas niet afbreken, omdat deze ook te gebruiken is voor 

restwarmte vervoer en/of toepassing van waterstof. We zijn voorstander van het zoveel 

mogelijk gebruiken van de mogelijkheden die waterstof biedt en sluiten daarbij aan op de 

plannen van de Provincie. 

        

Meer groen in de stad 

Maastricht heeft al een aantal ‘groene’ wijken die we moeten koesteren. Toch zijn er veel 

redenen om te werken aan een verdere vergroening van onze omgeving, met een grote 

biodiversiteit. Het is goed voor onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. Meer groen helpt 

tegen wateroverlast en hitte stress. Ons woon- en vestigingsklimaat worden beter met een 

groene, gezonde omgeving. Welzijn en geluk van onze inwoners is gebaat bij meer natuur (groen), 

maar ook zaken zoals schonere omgeving en gezonde luchtkwaliteit.  

               

Speerpunten  

 We bevorderen stadsnatuur, het gebruik van groene daken, geveltuinen, Tiny Forests (mini 

bos) en de mogelijkheden van stadslandbouw. 

 We creëren natuurspeelplaatsen en kleine waterrecreatievoorzieningen (waterspeeltuinen, 

fonteinenbadjes) voor onze kinderen. 

 Een deel van de buitenruimte dient publieksvriendelijk te worden ingericht door specifieke 

plekken geschikt te maken voor het houden van picknicks en barbecues. 
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 We zijn voor meer schone en veilige openbare toiletvoorzieningen. 

 Mogelijkheden voor waterrecreatie ziet de SP ook. Bijvoorbeeld bij de Noordelijke oevers van 

Grindgat Oost-Maarland en de extra waterbekkens en uitgravingen in de zijarmen van de 

Maas als gevolg van de hoogwaterbeveiliging. 

 Natuur en klimaat verdienen een langere termijnvisie van onze gemeente en een concrete 

vertaling in planvorming en beleid. Gemeente en inwoners werken samen aan de groene 

doelen. Dat betekent stimuleren van burgerparticipatie en samen investeren in projecten. We 

steunen organisaties die zich hard maken voor onze leefomgeving. Niet alleen met eenmalige 

subsidies, maar met structurele gelden.  

 De Natuurtuinen in het Jekerdal zullen door bezuinigingen van de gemeente worden gesloten 

in de loop van 2022. Daarmee staat de natuureducatie van niet alleen het Centrum voor 

Natuur en Milieu Educatie, maar ook van de grote vrijwilligersorganisatie IVN-Maastricht 

zwaar onder druk. De SP wil deze natuurtuinen blijvend open hebben voor natuureducatie en 

het beleven van onze prachtige natuur in de eigen omgeving van Maastricht.  

 

Bereikbaarheid en mobiliteit in de stad 

De luchtkwaliteit in Maastricht is niet best. Fijnstof zorgt voor ernstige gezondheidsschade. De 

roetkaart van Maastricht laat goed zien dat in de wijken langs de Noorderbrug en de 

Kennedybrug de luchtkwaliteit slecht is. Belangrijke oorzaak hiervan is de vervuiling door het 

drukke verkeer. We zullen creatieve oplossingen moeten vinden voor aan de ene kant onze 

behoefte aan vervoer en aan de andere kant onze behoefte aan schone longen.  

 

Speerpunten 

 

 We zijn voorstander van de invoering van een milieuzone, mits er een ontheffingsregeling 

komt voor mensen die wonen in de milieuzone. Alternatief om te onderzoeken is het 

invoeren van een autoluwe binnenstad. Omnibuzz blijft welkom in de milieuzone. 

 Er moet meer en beter openbaar vervoer komen om het gebruik van de auto te verminderen. 

De SP wil dat er landelijk minimale normen komen voor de afstand van elk huis tot de 

dichtstbijzijnde OV-halte. Vergunning van het openbaar vervoer is een provinciale zaak. We 

gaan samen met de SP-Statenfractie ervoor strijden dat in de volgende vergunningverlening 

dit als uitgangspunt wordt meegenomen. 

 

 Het moet juridisch en praktisch mogelijk worden dat rolstoelgebruikers met de stadsbus 

kunnen reizen met behulp van OV-begeleiders. Dit vergroot de deelname van hen aan de 

samenleving.  

 

 Wij zijn voorstander van het STOP-principe. Dit principe zegt eerst en vooral STOP tegen de 

auto. Stappen krijgt de voorkeur, daarna Trappen (fietsen), vervolgens het Openbaar vervoer 

en tot slot pas Privévervoer (auto). We willen dat dit principe op meer punten in het beleid 

wordt doorgevoerd. Onder meer door: 
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o Stimuleren van deelautogebruik, carpool opstapplaatsen en betere busverbindingen. 

o Parkeren in wijken is in principe voor bewoners en hun bezoek. Voor toeristen willen we 

pendelbusjes in combinatie met P&R aan de randen van de stad. 

o Verbeteren van de fietsveiligheid en fietsbereikbaarheid van de buurten en wijken door 

het aanleggen van meer veilige fietspaden en goed onderhoud van bestaande fietspaden. 

o Veiligheid van voetgangers verbeteren door toegankelijke en niet gladde voetpaden. 

Trottoirs moeten niet door fietsen of andere struikelblokken, zoals borden en dergelijke, 

geblokkeerd zijn.  

o Meer fietsenstallingen en fietsenrekken in de stad. 

 

 De verkeerslichten binnen de singels moeten met behulp van nieuwe technieken voor een 

optimaal verkeersmanagement zodanig zijn afgesteld dat ze het STOP-principe bevorderen. 

Dat houdt in langere oversteektijden voor voetgangers en fietsers en meer vrije busbanen. 

 

 We willen Park & Rides en Park & Bikes aanleggen aan de randen van de stad, met 

pendelbussen en/of leenfietsen. Geen grootschalige parkeergarages in en rondom het 

centrum. 

 

 Het tramproject Hasselt-Maastricht is geen realistische optie meer. We stoppen met dit 

project, samen met de twee andere betrokken partijen (provincie Limburg; Belgische 

overheid). 

 

Milieu en ondernemen in de stad 

Economische ontwikkeling moet in evenwicht zijn met een duurzamer leefmilieu en bijdragen aan 

een CO2 neutraal leefmilieu. De SP is voorstander ervan dat bedrijven in Maastricht duurzaam 

gaan ondernemen en daardoor bijdragen aan het bewust omgaan met energie. Grondstoffen zijn 

immers eindig. Ze worden schaars en dus duur, of ze raken zelfs helemaal op. Daarnaast willen we 

in Maastricht samen met de regio een 'circulaire economie' inrichten (een cirkel van gebruik, 

inzameling en hergebruik). 

 

Speerpunten 

 De SP steunt de Zero Emission Zone en de overstap naar nul-emissie vervoer. Bevoorrading 

van de binnenstad met elektrische busjes en vrachtwagens voorkomt veel luchtvervuiling. We 

willen dit uitbreiden de komende jaren naar de hele stad. 

 

 Het aantal elektrische laadpalen moet toenemen, zowel voor de bestelbussen als voor 

personenauto’s. Bevoorrading van de bestelbusjes moet niet vanaf het Tregaterrein worden 

georganiseerd, maar vanaf een logistiek punt aan de rand van de stad of een centraal punt in 

Zuid-Limburg. 

 

 We kijken eerst of bestaande bedrijventerreinen heringericht en/of gemoderniseerd en CO2-

neutraal kunnen worden gemaakt, voordat we nieuwe bedrijventerreinen ontwikkelen. 
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 De gemeente gebruikt haar inkoopkracht om de circulaire economie lokaal aan te jagen. SP 

wil dat de gemeente een actieplan opstelt over duurzaam en circulair inkopen. 

 

 We gaan hergebruik en reparatie van spullen stimuleren, in samenwerking met het 

kringloopbedrijf, kringloopwinkels, buurthuizen en ‘repair-cafés’  

 

 Initiatieven die uitgaan van het delen van spullen in de zogenoemde deeleconomie zoals 

Peerby (lenen of huren van spullen in je buurt), WeDriveSolar, SnappCar, ov-fiets gaan we 

steunen. 

 

 

Op 6 november 2021 was de SP bij de klimaatmars in Amsterdam. 

 

13. KEUZES VAN DE SP 

 

De SP vindt dat het sociaal domein en de zorg voor de inwoners een hoofdtaak is van de 

gemeente. Om deze taak naar behoren uit te oefenen krijgt de gemeente via de algemene 

uitkering subsidie van het rijk. Deze gelden moeten dan ook niet op andere plekken dan dat 

sociale domein worden ingezet. 

Er wordt de laatste jaren flink bezuinigd op het sociale domein. Vaak zijn die bezuinigingen 

gebaseerd op korte termijn denken. Waarbij centen vaak voor mensen gaan. Korten op 

bijdragen die mensen krijgen lost de achterliggende problemen niet op. Toegang tot de zorg 

afknijpen of duurder maken, lost het probleem niet op. Als je zoekt naar meer structurele 

oplossingen binnen dit domein, moet je op de langere termijn gaan denken. 
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Zo blijken niet bezuinigingen, maar investeringen nodig te zijn. Investeringen die later 

terugverdienen èn resultaten opleveren. Denk aan investeren in preventie en in een gezonde 

leefstijl. De kosten van de gezondheidszorg zijn alleen te verminderen als mensen langer 

zonder gezondheidsklachten zijn. Je moet investeren in de jeugdzorg, zodat de jeugd op latere 

leeftijd als zelfstandige volwassenen hun bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Bezuinigen op basis van korte termijn denken is dom. 

Ook op andere terreinen is nu investeren juist nodig. Bijvoorbeeld in het duurzamer en 

energiezuiniger maken van woningen. Dan plukken we daarvan later de vruchten (minder 

CO2-uitstoot, minder opwarming van de aarde, minder hoosbuien en lagere woonlasten).  

 

De prioriteiten van de SP: 

 Investeren in het sociaal domein 

 Lokale werkgelegenheid stimuleren 

 Leefbaarheid en veiligheid van de wijken vergroten 

 Wonen haalbaar en betaalbaar maken 

 Bestrijding tweedeling in Maastricht: meer samen en minder armoede 

 Een duurzaam, groen en bereikbaar Maastricht 

 Participatie, luisteren, samenwerken met inwoners van onze stad 

 Beleidskeuzes die letten op de gevolgen voor de korte èn de lange termijn 

 We sturen als gemeenschap niet alleen op welvaart, maar ook op welzijn en geluk 

 

We realiseren dit door:  

In het sociaal domein te kiezen voor: 

 Minder consulenten en adviseurs, meer concrete hulpverlening 

 Minder regels en bureaucratie 

 Meer doen aan preventie 

 Meer korte interventies in de eerste lijn om dure doorverwijzing te voorkomen 

 Meer lijn en samenhang te brengen in de manier waarop de gemeente ondersteuning 

geeft. Dat gebeurt nu nog te onoverzichtelijk via subsidies, aanbesteden, bestuurlijk 

aanbesteden en door taken als gemeente zelf uit te voeren 

 Voor aanbieders in de zorg bij bestuurlijk aanbesteden de tarieven aan te pakken en de 

kwaliteitseisen juist te verhogen, waardoor de aanbieders met minder kwaliteit afvallen 

 Meer samenhang en samenwerking te vragen van aanbieders in de zorg 

 

Bij de andere beleidsvelden zullen we kritisch de meerjaren investeringsprogramma’s beoor-

delen en grote prestigeprojecten waar dat kan alsnog stoppen (zoals de tram Hasselt-Maas-

tricht) 

 

 

“Die tram in Maastricht? 

Daar zetten we graag onze tanden in!” 
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NAWOORD 

 

We leven nu al bijna twee jaar met corona. De impact van deze gezondheidscrisis op ons 

leven is groot. Het heeft sociale problemen duidelijk blootgelegd, zoals eenzaamheid, 

werkeloosheid, armoede, kansenongelijkheid in het onderwijs en psychische nood bij 

bepaalde groepen. Veel problemen die tijdens de coronacrisis naar voren kwamen zijn niet 

nieuw, maar nu wel duidelijk zichtbaarder geworden. En er zijn ook nieuwe kwetsbare 

groepen ontstaan, zoals jongeren met psychische problemen en ZZP’ers die vrezen voor hun 

bestaanszekerheid. 

 

We zien dat de verdeeldheid in onze samenleving en onze eigen stad groter is geworden in 

2021. De grote samenhorigheid van 2020 heeft plaatsgemaakt voor polarisatie en 

tegenstellingen tussen mensen. Het zal tijd vragen om terug te veren naar een veilige, 

gezonde stad, gebaseerd op onderling vertrouwen.  

 

De coronacrisis heeft ons ons ook laten zien wat van werkelijke waarde is. Onze gezondheid. 

Dat we sterker staan als we naar elkaar omkijken, in plaats van langs elkaar heen leven. Dat 

we uiteindelijk, als het erop aan komt, elkaar willen helpen in plaats van pakken wat je 

pakken kan. Wat de SP vooral heeft geleerd van deze crisis is dat onze beginselen zo enorm 

waar en waardevol zijn.  

Hoe groot de conflicten en tegenstellingen ook zijn geworden, menselijke waardigheid, 

solidariteit en gelijkwaardigheid vormen de basis waarop we kunnen terugvallen. We hebben 

allemaal ervaren hoe het is om in een soort isolement te leven. Wellicht helpt deze ervaring 

om ons beter te kunnen inleven in mensen die structureel in ’een vergelijkbare situatie zitten 

en hebben we daar meer oog voor. 

Voor de SP is elke mens gelijkwaardig. De grote waarde van het sociale geeft inhoud aan onze 

keuzes en bepaalt, wat de SP betreft, de richting die Maastricht moet kiezen. Dat is nu al zo, 

maar geldt zeker ook voor de toekomst van onze mooie de stad! 

 

Een mooie toekomst voor Maastricht? 

Daar zetten we onze tanden in! 

 

 
Bijt je mee? 

Stem SP! 


