Een socialer MAASTRICHT
Daar zetten we onze tanden in!

Bijt je mee?

Stem SP!
16 MAART 2022 VERKIEZINGEN VOOR DE GEMEENTERAAD 2022-2026

https://maastricht.sp.nl

SPEERPUNTEN SP MAASTRICHT - VERKIEZINGEN 2022
Voor een eerlijke en praktische politiek die gebaseerd is op vertrouwen

Socialer Maastricht
Ruimhartig investeren in zorg en welzijn.
Inzet op preventie en een gezonde
levensstijl. Mensen zijn belangrijker dan
bureaucratie en ‘regeltjes’. Maatwerk blijft
mogelijk. Zorg in de buurt via
zorgbuurthuizen.
Duurzamer, schoner en groener Maastricht
Ruimte voor de fietsen en recreatie.
Invoering van een milieuzone. Park&Rides
aan de randen van de stad. Belangrijk is de
toekomst van onze kinderen.
Weg met de tweedeling
Bestrijding ongelijkheid en tweedeling in
Maastricht. Inclusie van iedereen. Fysiek
toegankelijk Maastricht. Totaalaanpak
armoede en deze aanpakken bij de
oorzaak.
Samen sta je sterk
Ruimte voor initiatieven van onderop en
vanuit de buurten. Echt luisteren naar de
inwoners van onze stad. Geen grootschalige
prestigeprojecten.

Leefbare en veilige buurten
Meer wijkagenten op straat. Meer inzet
van handhaving in de wijken.
Buurtmeesters weer terug. Meer
ontmoetingsplekken in de wijken.
Speeltuintjes. Opgeruimde buurten.

ontmoeting en samen leren in het
voortgezet onderwijs, het MBO, Zuyd
Hogeschool en Universiteit Maastricht.
Werk en ondernemen met gelijke kansen
Lokale en euregionale werkgelegenheid
stimuleren. Echte banen en geen zinloze reintegratie. Eerlijke salarissen. Steun voor
midden- en kleinbedrijf en ZZP’ers.
Welvaart en groei eerlijk verdelen.
Wonen is geen markt
Betaalbaar wonen, op maat en
levensloopbestendig. Huisjesmelkers uit de
stad. Meer zekerheid voor huurders.
Woonbeleid geldt ook voor de binnenstad.
Sport en cultuur
Stimuleren kunsten en verenigingsleven.
Subsidie voor Open Monumentendag. Sport
toegankelijk en betaalbaar voor iedereen:
jong, oud, mensen met een beperking.
Buitensportplekken voor jong en oud.
Betrouwbare en eerlijke politiek
Oprechte en betrokken politici die zelf met
de poten in de modder staan en
samenwerken met de inwoners van onze
stad.

Kijk en leer samen
Voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen in
cultuur, kunst en onderwijs. Meer
Meer informatie https://maastricht.sp.nl/

