Liberale Partij Maastricht
Voor een Liberale, sociale, groene en reële politiek: stem Liberale Partij Maastricht - lijst 9!
Geachte kiezer,
Afgelopen 4 jaar heeft de Liberale
Partij Maastricht met u kunnen
constateren dat er tientallen
miljoenen van uw belastinggeld zijn
verspild door PvdA , D’66, GL, VVD
en Seniorenpartij; aan projecten,
die de stad en u, niets hebben
opgeleverd.
Dromen van wethouders werden
nagejaagd. Een deugdelijke
financiële onderbouwing ontbrak
meestal. Slecht rentmeesterschap.
Vreemd was ook dat het college
schaarste van financiële middelen
als argument aanvoerde om te
bezuinigen op noodzakelijke
voorzieningen, maar wel steeds
miljoenen vrij maakte voor
prestigieuze projecten. Die
projecten hebben onze goedkeuring
niet gekregen. Dat geld - zeker in
tijden van crisis - had geïnvesteerd
moeten worden in werkgelegenheid,
goede zorg en andere broodnodige
zaken waar nu op bezuinigd wordt.
De juiste prioriteiten hadden
gesteld moeten worden. Dat is
niet gebeurd. Het resultaat van dit
onverantwoorde beleid is dat er
meer dan 7000 mensen geen baan
hebben, hoge jeugdwerkloosheid,
2500 kinderen die honger lijden,
uitgeklede WMO voorzieningen,
ondernemerslasten die steeds hoger
worden, toenemende leegstand,
uitzichtloosheid voor veel mensen
in het algemeen.

Zaken om te overdenken

• Wel 70 mln voor een tram naar
Hasselt maar tegelijkertijd
bushaltes laten vervallen omdat
er bezuinigd moet worden op
		OV???
Voor ons staat voorop:
Goed bereikbaar OV in heel
Maastricht, ook voor mensen
slecht ter been.
• Wethouder Damsma D’66 die
een te strenge WMO verordening
noodzakelijk acht en daardoor
ca 2 mln WMO overschot creëert
en dat geld voor o.a. tekorten
van de Geusselt gebruikt met
goedkeuring van de coalitie???
Voor ons staat voorop: 		
WMOgeld blijft gereserveerd
voor de individuele WMO
voorzieningen en de
strenge verordening moet
worden versoepeld.
• Wethouder Costongs PvdA die
van de coalitie mocht aanblijven
na de bonnetjesaffaire bij de
Karosseer, naast teveel betaalde
verhuiskosten voor woonwagens
en het verspelen van 4 mln
Europese subsidie ???
Voor ons staat voorop:
Integriteit van het college gaat
voor op het behoud van het
pluche!
* Wethouder Costongs:
elke euro geïnvesteerd in
Maastricht Culturele Hoofdstad
wordt 4 x terugverdiend,
ondertussen ging 7 mln in rook
op en werd de kandidatuur

Dit College zegt: we zijn op de
goede weg. Maar als wij de komende
periode weer met zo’n college
moeten doorgaan, dan worden de
tijden voor u kiezer, bar en boos.
Echter, dat is niet nodig. Deze stad
heeft behoefte aan een omslag
naar reële politiek. Verantwoord
financieel beleid en verantwoorde
keuzes die de stad vooruit helpen.
Orde op Zaken! Help ons daarom
die omslag te maken. de Liberale
Partij Maastricht zijn geen dromers
maar realisten die in deze crisistijddie nog echt niet voorbij is – het
geld verantwoord besteden. Stem
op ons om een einde te maken aan
de geldverspilling en het stellen
van verkeerde prioriteiten. Dan
hoeven we immers niet zo zwaar
te bezuinigen zoals het college nu
aankondigt.
Sterker nog, dan blijft voldoende
geld over voor investeringen
in werkgelegenheid, goed
ondernemersklimaat, goede zorg,
armoedebeleid, mantelzorg, goede
luchtkwaliteit, behoud van LVO
scholen aan beide kanten van de
Maas, en andere zaken waar u wel
iets aan heeft. U heeft de macht om
dat te veranderen wat u níet meer
wilt. Help ons op 19 maart, om
voor u de komende 4 jaar zaken te
hervormen.
Namens de Liberale Partij Maastricht,
Kitty Nuyts

gemist omdat de aanpak weinig
te maken had met het aanbod van
de stad zelf.
Voor ons staat voorop:
Projecten moeten draagvlak van
de bevolking hebben.
• Windmolenproject Oud Caberg
werd opgedrongen door 		
wethouder Nuss PvdA ondanks te
verwachten gezondheidsklachten
bewoners, dit project sneuvelde
gelukkig omdat Imtech de
stekker eruit trok vanwege
de hoge schadeclaims. 		
Even ondoordacht was 		
zijn project “Garage bij de
Tapijnkazerne”.
Voor ons staat voorop:
Gevolgen van projecten ruim op
tijd inzichtelijk maken en alleen
realiseren als de buurt instemt.
• College zegt dat er geen betaalde
banen gedurende de looptijd van
de projecten te creëren zijn voor
onze werkzoekenden, terwijl
we voor meer dan 1 miljard
investeren in bouwprojecten
in de stad en dit in de 		
aanbesteding is geregeld???
Voor ons staat voorop:
Het College dient te zorgen
voor betaalde banen voor
werkzoekenden bij 		
projecten gedurende de looptijd.
• De Gemeente krijgt van het Rijk
de verantwoordelijkheid over de
zorg. 600-800 ontslagen in
		de zorg zijn aangekondigd
ondanks de toenemende 		

Zie ons 12 puntenprogramma op :
www.verkiezingenliberalepartijmaastricht.nl
vergrijzing. Wie schiet er iets
mee op als waardevolle krachten
straks ook moeten aanschuiven
bij de 7000 werkzoekenden en er
geen handen meer aan het
bed zijn?
Wethouder Damsma D’66 berust
er in.
Voor ons staat voorop:
Ontslagen in de zorg zo veel
mogelijk voorkomen.
• En wat is er aan
jeugdwerkloosheid gedaan
behalve een verwijzing naar het
transferium en gesubsidieerde
trajecten?
Voor ons staat voorop:
Optimale inzet op betaalde banen
voor de jeugd.
• Talloze 40 plussers met kwaliteit
en ervaring staan langs de kant.
Wat heeft het college al die jaren
voor deze mensen gedaan,
behalve 3 maanden social return
en daarna terug op de bank?
Voor ons staat voorop:
Optimale inzet voor onze
werkzoekenden, maak werk
van de aanbestedingsregeling en
acquisitie van bedrijven die werk
hebben voor laag-middelbaaren hoogopgeleiden, zet in op de
Euregio, in plaats van reisjes naar
China en Rusland.
* Ondernemers hebben het zwaar,
pak leegstand aan, dereguleer,
omarm initiatieven en verlaag de
lasten, want velen redden het niet
meer.
Voor ons staat voorop:
Waardeer en stimuleer 		
ondernemerschap en probeer
niet het onderste uit de kan te
halen.
* Wyck heeft zich in de afgelopen
jaren tot een bijzonder en mooi
stadsdeel ontwikkeld en probeert
met veel goede initiatieven, de
stad succesvoller en mooier te
maken. Geef nieuwe
		initiatieven een kans en zoek de
grenzen op. Faciliteer Wyck om,
mede in de openbare ruimten,
zelf uitgewerkte wensen uit te
voeren en rol het Wyckse succes
uit over de stad.
Voor ons staat voorop:
Laat het ondernemen aan
de ondernemer over en geef ze

ruimschoots de kans en geef
Wyck de ruimte om optimaal tot
bloei te komen in het belang van
de stad.
• College zet in op een gezonde
bevolking en meer beweging
maar sportaccommodaties
en sportkrachten op scholen zijn
onbetaalbaar geworden.
Voor ons staat voorop:
Voer beleid consequent door,
stop de verspilling van geld en
er is geld over voor sport dat als
een ondergeschoven kindje
wordt behandeld.
• Het College liet de kans 		
schieten om de A2 tunnel
kosteloos te filteren in ruil
voor restwarmte en denkt nog
altijd dat de Europese normen
voor luchtkwaliteit adequaat zijn.
Voor ons staat voorop:
Onze gezondheid is het 		
belangrijkste en de lat moet
hoger.
• LVO wil middelbare scholen
huidige stijl niet aan beide
kanten van de Maas behouden.
Wethouder Damsma D’66 berust
erin.
Voor ons staat voorop:
Goed onderwijs en het welzijn
van de leerlingen.
• Een studentenstad dient 		
kwalitatief goede voorzieningen
te hebben te beginnen 		
bij huisvesting en een goed
evenemententerrein.
Het College maakt geen tempo.
Voor ons staat voorop:
Faciliteer studentencampussen
aan de rand van de stad zoals het
Overmazecomplex en maak het
MVVstadion multifunctioneel
met kunstgrasveld.
* Hoe kan wethouder Costongs
verkondigen dat op de vlam van
		Minckelers bezuinigd moet
worden als het geld naar een
uitgekiende constructie van
kunstaankoop gaat?
Hoe kun je als wethouder zo op
de ziel van de Maastrichtenaar
trappen en als coalitie dit
toestaan?
Voor ons staat voorop:
Handen af en respect voor ons
historisch erfgoed.

• Bepaalde elitaire culturele
		instellingen die forse 		
Rijkssubsidie krijgen zijn
		bovenmatig door de wethouder
gesubsidieerd.
Laat deze instellingen hun
eigen broek ophouden en besteed
die miljoenen aan broodnodige
zaken en zaken als Kumulus,
volkscultuur en amateurkunst.
• Deze periode werd er 1 mln
gekapitaliseerd in een
dierencentrum in Born 		
geïnvesteerd, terwijl hier
		het dierenasiel moest sluiten en
de dierenambulance het vervoer
van zwerfdieren door de 		
wethouder Grootheest GL werd
afgepakt. Zwerfdieren verdienen
beter dan naar Born te worden
getransporteerd.
Voor ons staat voorop: 		
Dierenwelzijn vereist een locale
dierenopvang en vervoer door de
dierenambulance.

Naast geldverspilling
door dit college staan er
een aantal projecten op
stapel die de wijken en de
binnenstad schade
toebrengen:		
• De Tram van 70 mln (gem/
prov/Rijk/dus ons belastinggeld)
zal de binnenstad ontsieren
en hinderen door bekabeling,
geluidshinder en trillingen. Het
Bassin zal nadeel ondervinden.
Vanwege de hoge kosten en de
hoge onderbezettingsgraad zal
het project een financieel fiasco
worden.
Voor ons staat voorop:
De tram zal een financieel fiasco
worden en past niet in de kleine
binnenstad van Maastricht.
• De Stationsstraat dreigt te
worden opgedeeld door een
fietstunnel, midden in deze oude
historische straat, die toegang
moet bieden tot de geplande
ondergrondse fietsstalling
onder het Stationsplein.
O.i. dient deze toegang te worden
gesitueerd op het Stationsplein.
In de Stationsstraat dient ruimte
te komen voor een mooi terras als
entrée van de stad.
Voor ons staat voorop:
Respect en handen af van dit
mooie historische straatbeeld.
• De uitvoering van het 		
Noorderbrugstracé zal 		
desastreuze gevolgen hebben
voor de leefbaarheid van Caberg,
Malberg, Boschpoort en Ravelijn.
De fijnstof en geluidshinder
zullen op veel plaatsen boven de
wettelijke grenzen uitkomen en
buurten worden onbereikbaar.
Voor ons staat voorop:
Dit project had nooit zo 		
uitgewerkt mogen worden.

