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In uw belang winden we er geen doekjes om, is de leus van
ons verkiezingsprogramma. We zijn een pragmatische partij,
zeggen waar het op staat, doen wat we beloven. We hebben
een goede strategische kijk op bestuurlijke zaken, kunnen
goed vooruitkijken en reageren alert op nieuwe ontwikkelingen. Integer bestuur, transparante besluitvorming, een
goede controle, verantwoorde besteding van het gemeenschapsgeld, aantoonbaar nut en noodzaak van projecten, zijn
voor ons belangrijke bouwstenen om de stad te kunnen
besturen. Wij staan elke dag voor u klaar, we helpen u als u
bij de gemeente niet verder komt. Dat hebben we afgelopen
periodes gedaan en dat gaan we ook weer de komende
periode voor u doen.
Wij zetten ons in voor onze stad en haar bewoners, onze
taal, onze tradities en historie, ons cultureel leven en onze
verenigingen,

onze

natuur,

onze

bedrijvigheid,

onze

bruisende stad, kortom alles wat Maastricht maakt. Als lokale
partij weten we als geen ander wat er in de stad leeft en wat
u beroert en beweegt, daarom kunnen we uw belangen zo
goed behartigen.
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ALGEMEEN
A SUCCESSEN EN TERUGBLIK
De Liberale Partij Maastricht heeft een zeer succesvolle periode (2018-2022)
achter de rug want we hebben veel voor u kunnen bereiken. Maar liefst 8
moties van betekenis die de Liberale Partij Maastricht heeft ingediend, zijn
aangenomen en zijn uitgevoerd voor de stad. We hebben andere partijen in de
gemeenteraad meermaals kunnen overtuigen van onze visie en onze
(strategische) oplossingen. Dat heeft de stad winst opgeleverd. Zo hebben we
een motie “Meer betaalbare woningen” ingediend en het woonbeleid aangepast
opdat er meer betaalbare woningen voor u gerealiseerd worden. Daarnaast
hebben we de stad deze periode ca 5 mln bespaard door onze motie “Stekker
uit shared service centrum”, een kostbaar prestige project, en konden we net
op tijd voorkomen, dat onze ict - ambtenaren naar Heerlen moesten verhuizen.

Ook hebben we 2 mln euro bezuinigd op externe inhuur en adviesbureaus met
onze motie “2 mln minder externe inhuur” en dat geld voor vaste banen kunnen
inzetten.
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Uw stem op onze partij is dus de moeite waard geweest. Andere voorstellen
die het niet hebben gehaald, kunnen in de volgende periode gerealiseerd
worden, we blijven ons ervoor inzetten, omdat ze de moeite waard zijn.
Naast het inzetten voor bestuurlijke zaken hebben diverse college-affaires
ons helaas veel tijd gekost: de spionageaffaire, de huizenaffaire, de plotselinge
tekorten op sociaal domein, 1,75 mln voor DSM. We hebben interpellatiedebatten gevoerd omdat we een integer bestuur, transparant handelen en het
voldoen aan de actieve informatieplicht van groot belang achten. Daarnaast
hebben we ons intern ingezet voor onze ambtenaren die het op de werkvloer
op zijn zachts gezegd “niet zo prettig hadden”. We zijn voor goed
werkgeverschap en de gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Onze
ambtenaren zijn er trots op dat ze bij de gemeente werken, we willen dat ze
dat doen in een veilige omgeving en gewaardeerd worden. Kortom er is nog
veel werk aan de winkel om onze organisatie goed in te richten.
Door het Coronabeleid maakten veel mensen een moeilijke tijd door. Veel
mensen vereenzaamden en het dagelijkse leven ging op slot. De aanpak heeft
een economische klap veroorzaakt maar ook een emotionele klap bij veel
mensen. Dat het kabinet de economie op haar knieën brengt daar zijn we
geen voorstander van, vaak gaat het om onlogische maatregelen. Slimmere
oplossingen die de economie zoveel mogelijk ontzien, hebben onze voorkeur.
Veel ondernemers en werknemers hebben hun bedrijf of baan verloren. Dat is
een persoonlijk drama en het is de vraag of de stad de economische schade
ooit te boven komt. Er is een tweedeling in de maatschappij ontstaan en het
kabinet denkt over invoering van de 2 G samenleving. Dat mensen worden
uitgesloten, daar staan wij als fractie niet achter. Het is van groot belang dat
we voor elkaar blijven zorgen en solidair blijven. Voor ons was het controleren
door de handhaving zonder uniform van de horeca en het niet toestaan van
ongevaccineerden bij openlucht evenementen en op terrassen een
dieptepunt.
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We vertrouwen er liever op dat mensen verstandig reageren op deze situatie
in plaats van deze zeer vergaande controle in de stad, horeca en winkels en
sociaal leven. Laten we er alert op zijn dat de tweedeling niet blijft bestaan en
verder gaat door mensen van werk en inkomen uit te sluiten, zoals dat al in
andere landen gebeurt. We wensen u een goede gezondheid en dat het
dagelijkse leven weer snel op gang komt voor iedereen.
Opvangen van de gevolgen van de Watersnoodramp
Ook door deze ramp werd onze stad, de regio en de euregio opgeschrikt.
Samen met onze bewoners en veel vrijwilligers hebben we 5 maanden lang
onze steen kunnen bijdragen door de gedupeerden van voedsel, producten,
kleding en meubelen te voorzien. Het was hartverwarmend hoe veel mensen
maandenlang spontaan kwamen helpen. Een ondernemer heeft ons spontaan
al die maanden een megaloods gratis ter beschikking gesteld. Het heeft ons
nog trotser gemaakt op de stad die we zijn. De ruimhartigheid van de
Maastrichtenaren die het vanzelfsprekend vonden voor elkaar te zijn als de
ander kopje onder gaat, die periode zullen we nooit vergeten.
“Zorgen voor mensen die het niet redden is een stukje beschaving”
De Liberale Partij Maastricht heeft de naam dat beroep doen op onze partij
loont. Ook deze periode hebben we wekelijks weer tientallen hulpverzoeken
gekregen van mensen en instanties die bij de gemeente of organisaties tegen
een muur aan lopen. We zetten ons in voor mensen met huisvestingsproblemen, armoede, ondernemers. Dierenwelzijn is ook een speerpunt: we
zetten ons in door mensen te helpen met dierenvoer voor hun dieren als ze
die maand net te krap zitten, en als het op ons pad komt: verhelpen van
dierenleed. We hebben onze jaarlijkse sinterklaasacties en Kerstpakketten,
omdat we mensen die het nodig hebben graag helpen. Laat onverlet dat we
van mening zijn dat de maatschappij rechtvaardiger ingericht moet worden
en dat armoede niet zou moeten bestaan.
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Goed betaald werk of een basisbeurs voor iedereen die geen redelijk betaalde
baan kan krijgen zou de uitkomst kunnen zijn.

B WAT HEBBEN WIJ VOOR U BEREIKT?
In de afgelopen periode zijn maar liefst 8 van onze moties door de Raad zijn
aangenomen:

1. Maastricht Woonstad
Onze motie “Meer betaalbare woningen"
Omdat onze bewoners het nakijken hadden bij hun zoektocht naar betaalbare
huisvesting en projectontwikkelaars voornamelijk voor de topsalarissen
bouwden (8-9 ton en meer), en de bouwgrond en vastgoed steeds schaarser
werd, wilden we de regie over onze stad weer in eigen handen nemen. Dat
wil zeggen dat we onze taak, behartiging van het algemeen belang (faciliteren
betaalbare huisvesting) niet meer in handen van derden leggen, maar
voorwaarden stellen. We hebben met deze motie de regie teruggenomen
over de stadsontwikkeling en dat kan door het beleid te wijzigen. Deze motie
zorgt ervoor dat via nieuw beleid een groot deel (nieuw)bouw tot betaalbare
woningen (huur en koop) leidt.

2. Maastricht Woonstad
Onze motie “College neemt een voorbereidingsbesluit voor het
Tregaterrein"
Onze motie “meer betaalbare woningen” was ook geschreven met het oog op
de ontwikkeling van woningbouw op het Tregaterrein. Toen plotseling een
nieuwe eigenaar Tregaterrein opdook met het plan een Megaloods te bouwen,
hebben we het college opgedragen een voorbereidingsbesluit te nemen, om
onze woningbouwplannen optimaal te beschermen tegen deze projectontwikkelaar.
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3. Geen Prestigeprojecten
Onze motie “Stekker uit Shared Service ICT Center"
Deze motie werd succesvol uitgevoerd. Dit ICT prestigeproject leverde geen
besparingen op maar kostte de gemeente Maastricht daarentegen miljoenen;
bovendien werd er een kostbaar gebouw aangeschaft en moest ons ict
personeel naar Heerlen verhuizen. Onze motie heeft de stekker uit het Shared
Service Center gehaald en daarmee konden onze ambtenaren in Maastricht
blijven werken en bespaarden wij de stad een uitgave van 5 mln.

4. Speelplezier
Onze motie “Streep door bezuinigingen speeltuintjes, openbare
sporttoestellen en skatebaan"
Deze motie kreeg een raadsbrede steun. Hiermee hebben we voorkomen dat
het college speel- en spelplezier voor de kinderen en volwassenen in de
openbare ruimte wegbezuinigde.

5. Verantwoorde besteding gemeenschapsgeld
Onze motie “Externe inhuur met 2 mln terugdringen”
De door deze motie vrijgekomen middelen kunnen worden ingezet voor vaste
banen. Dat geld wordt voortaan structureel ingezet voor werknemers van
Kumulus die ontslagen werden; deze kunnen bij de gemeente nu aan de slag. Al
jaren geeft het college 17 mln uit aan uitzendkrachten en externe bureaus.
Externe inhuur kost 30 % meer dan iemand in vaste dienst aannemen bij de
gemeente. Wij zien voor dat geld liever vaste banen terugkomen. Een vaste
baan biedt een echte toekomst. We willen dat de gemeente investeert in ons
personeel en dat het personeel de kans krijgt om expertise op te bouwen.
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Daarmee is de stad veel meer gebaat dan nu veel geld aan tijdelijke krachten
en dure bureaus in te zetten. De volgende periode gaan we de externe inhuur
verder terugdringen om van dat geld meer vaste banen te creëren. Daarnaast
vinden we dat het college te snel en te gemakkelijk zaken laat onderzoeken
door bureautjes. Dingen die vaak overduidelijk zijn maar waarvoor ze geen
verantwoordelijkheid willen nemen. Het is dan gemakkelijk om naar een duur
onderzoeksrapport te wijzen en zo besluiten te nemen. Of deze rapporten
verdwijnen in de bureaulade en wordt er niets mee gedaan.

6. Maastricht Sociale Stad
Onze motie “Continuëring buurtbrögken”
Deze motie werd unaniem aangenomen. We vinden de bijdrage van
buurtbrögken in de wijken zeer waardevol. Activiteiten die saamhorigheid,
gezelligheid en elkaar helpen, zijn onmisbaar in de buurten. Toen enkele
buurtbrögken zonder huisvesting kwamen te zitten, hebben we aan de bel
getrokken.

7. Maastricht Groene Stad
Onze motie “3000 extra bomen in Maastricht”
De Liberale Partij Maastricht is voorstander van een groene stad, veel bomen,
mooie bloemenperken, struiken, kortom, een mooi onderhouden openbare
ruimte. Daarom hebben we een motie ingediend om 3000 extra bomen te
planten via provinciaal project.
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8. Maastricht Cultuurstad
Onze motie “Continuering subsidie Jazz Maastricht”
We vonden het belangrijk dat het plezier dat mensen beleven aan de Jazz
Maastricht optredens, maar ook het belangrijke onderdeel van de opleiding
Jazz op het conservatorium, niet in gevaar werden gebracht.

C WAT DEDEN WIJ NOG MEER VOOR U?
Wij zijn voortdurend bezig het geluid van de samenleving te vertalen in de
Raadzaal middels moties die niet zijn aangenomen, maar waar we wel mee
aan de slag blijven gaan, omdat ze de moeite waard zijn.

1. Motie
Geen zonnepanelen op kostbare landbouwgrond
Het college zette niet in op zonnepanelen op daken maar koos het
vruchtbaarste landbouwgebied Lanakerveld uit om een zonneveld aan te
leggen. Daarop dienden wij een motie in om Lanakerveld op Oud-Caberg als
landbouwgebied te redden; Landbouwgrond is nl ons voedsel. Zonnepanelen
horen op daken en zwaar vervuilde gronden en niet op landbouwgrond. De
Liberale Partij Maastricht staat achter de boeren. Zij zorgen voor ons voedsel
en als de landbouwgrond wordt teruggedrongen komt uiteindelijk onze
voedselketen in gevaar.
Daarnaast zijn we voor een realistische energietransitie en milieubeleid, want
het nieuwe beleid wordt veelal rooskleuriger voor geschilderd dan het in
werkelijkheid is. Nadelen worden uit beeld gehouden, zoals de schadelijke
stoffen in de zonnepanelen, accu’s en die straks bijdragen aan een zwaar
verontreinigde afvalberg.
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Deze motie werd niet aangenomen, maar we hebben in deze motie de mening
van een groot deel van de bevolking vertaald. We zullen de komende periode
de ontwikkeling van dit project goed in de gaten houden en daar sturen waar
mogelijk is om de realisering van dit project geen doorgang te laten vinden.
De energie van Lanakerveld is vreemd genoeg bedoeld voor de overkant van
de Maas, dus er zal bekabeling onder de Maas moeten worden getrokken voor
de transport van de energie. Voor ons ontbreekt bij deze aanpak hier alle
logica.
Tot nu toe is dit project nog niet goed van de grond gekomen. Daarnaast zitten
in zonnepanelen zwaar giftige stoffen die naderhand ook in het milieu terecht
komen en zal de grond ernstig verschralen. Ook daar is niet over nagedacht en
zal dit voor rekening komen van de volgende generaties.
We hebben de wethouder inmiddels zo ver gekregen om op het zwaar
vervuilde Belvedèrestort zonnepanelen aan te leggen. Dat is voor ons een
beter optie.

2. Motie
Implementatie zonneladder/duurzaamheidsladder
In deze motie wordt het belang van de landbouwgrond als bron van
voedselvoorziening nog eens onderstreept. De motie zonneladder gaat erom
dat landbouwgronden niet worden aangewend om zonneweiden te realiseren,
maar dat daken en vervuilde gronden worden aangewend. Wij vinden het van
groot belang dat de landbouwgrond niet opgeofferd wordt aan zonnepanelen
maar in stand blijft om groente en fruit te verbouwen en ons vee er op te laten
grazen en dat we zoveel mogelijk zelfvoorzienend blijven, ook in tijden van
crisis. Zouden wij de producten, die onze grond al duizenden jaren voortbrengt,
van ver moeten laten komen, dan heeft dat vele negatieve gevolgen voor het
milieu. Bovendien staan we achter de boeren en willen dat zij hun werk
behouden.
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Natuurlijk kunnen er zaken verbeterd worden, maar het rijk heeft zelf veel
kwalijke ontwikkelingen aangejaagd en regels opgelegd, zoals het overmatig
verplicht sproeien van giftige bestrijdingsmiddelen op gewassen en fruitbomen
- deze giftige bestrijdingsmiddelen komen ook in ons grondwater terecht en
zorgen ervoor dat de grond verschraalt -, megastallen, het transport van vee
door heel Europa (de reinste dierenmishandeling). Als die enorme vee export
van miljarden kilo’s vlees teruggebracht zou worden was een groot deel van de
Co2 al opgelost, maar het kabinet heeft een dubbele agenda, en pakt de
mistoestanden in de veehandel niet aan.Helaas zet het kabinet niet in op de
aanpak van de echte grote vervuilers, maar concentreert zich op de boeren.

3. Motie Leefbaarheid
Straatquotum voor de hele stad
Het college heeft op aandringen van de bewoners en de gemeenteraad regels
gemaakt om de overheersing van studentenpanden in straten en de vaak
inherente overlast gevende situaties tegen te gaan. Daartoe heeft het college
het “straatquotum “ bedacht, een straat mag niet boven een bepaald
percentage aan studentenpanden bevatten. Echter die quotumregel is een
wassen neus vanwege de talloze uitzonderingen die het college op de regel
heeft bedacht waardoor er toch studentenpanden kunnen worden toegevoegd.
Het college controleert nauwelijks en handhaaft zelden, illegale bouw legaliseert ze aan de lopende band om de studentenwoningen z.s.m. te laten
toenemen. Al met al zien we dat de bewoners met de rug tegen de muur staan.
Een voorbeeld is de Heerderweg. Omdat de Liberale Partij Maastricht
leefbaarheid en de functie wonen heel belangrijk vindt, zetten we ons daar ook
voor in en blijven we het college er op attenderen dat ze de situatie voor deze
gedupeerden doelmatig moet aanpakken.
We zullen de komende periode erop blijven sturen dat de disbalans in straten
en inherente overlastsituaties bestreden zullen worden, want een leefbare stad
is voor ons geen luxe, maar een noodzaak.

12

4. Motie Sloop en Bouw
Regie terugnemen over eigen stad
Omdat we nog maar weinig regie over de bouwplannen in onze stad hebben en
het vaker voorkomt dat beleggers vastgoed opkopen als beleggingsobject om
daarna weer door te verkopen zonder te ontwikkelen, of alleen slopen en de
buurt jarenlang met een bouwput op zadelen, en de stad zo jarenlang in de
greep te houden zonder dat er ontwikkeld wordt, vonden we dat we de regie
terug moeten nemen door daar beleid op te maken. Voorbeelden zijn
Winkelcentrum De Heeg, Malpertuis, de Pottenbergflat etc. Volgende periode
gaan we beleid verder ontwikkelen.

5. Motie Tram
Geen Prestigeprojecten
De Liberale Partij Maastricht is van meet af aan tegen dit prestige project
geweest. Wij zien er geen enkele meerwaarde in, in feite kost het ons
miljoenen, geld dat we beter kunnen besteden. In 2009 wees de Liberale Partij
Maastricht we er al op dat de tram niet over de Wilhelminabrug kon vanwege
de zwaarte, de brug is te zwak, maar de wethouder weigerde dit in de
openbaarheid te brengen. We drongen aan op een onderzoek want we wisten
dat een nieuwe brug € 40mln - € 60 mln meer kostte, hetgeen ons budget te
boven ging. In 2014 drong de Liberale Partij Maastricht nogmaals aan op een
onderzoek aangaande de extra kosten van de brug (40-60 mln) en werd in het
gelijk gesteld. Toch voerde de wethouder het tramproject met steun van de
meerderheid van de Raad, gekortwiekt door.
In 2021 gaf de Vlaams Minister aan voor een bus te willen kiezen omdat de
kosten de pan uitreizen en alle andere Vlaamse verbindingen ook met een bus
lopen. Daarom organiseerde de Liberale Partij Maastricht een tramdebat en
diende een motie in.
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Middels deze motie werd de wethouder opgeroepen om reële politiek te
bedrijven en niet langer vast te houden aan het prestige tramproject en
accoord te gaan met een busverbinding en de relatie met politiek Vlaanderen
te herstellen. Naast deze motie hebben we een stevig debat gevoerd over de
gang van de zaken over de aanbesteding die op niets is uitgelopen en hoe nu
verder. We zullen de volgende periode erop blijven sturen dat de stekker
definitief uit het tramproject gaat en er een busverbinding komt, zodat we
eindelijk een einde maken aan die verkwisterij van miljoenen euro’s.

6. Motie “Geen verzoeken meer van het college aan raad te doen
om geld in een besloten vergadering te voteren”
Verantwoorde uitgave van het gemeenschapsgeld
De Liberale Partij Maastricht vindt het van groot belang zoveel mogelijk
besluiten in de openbaarheid te nemen om transparant te zijn naar de burger.
Maar de laatste tijd overvalt het college ons, in een vertrouwelijke vergadering
met verzoeken om hoge geld bedragen te voteren. Tijdens deze vergaderingen
wordt ook geheimhouding opgelegd, waardoor spreekverbod geldt. Het
nauwelijks kunnen controleren van de gepresenteerde informatie in deze korte
tijd, gecombineerd met het onder druk staan een besluit te nemen, ondermijnt
het budgetrecht. Het laatste voorbeeld was dat het college ons 1,75 mln vroeg
voor DSM. De Liberale Partij Maastricht was niet aanwezig bij die besloten
vergadering omdat we voor transparantie kiezen. Toen de krant vermeldde dat
de aanwezige raadsleden 1,75 mln o.b.v. een onjuiste veronderstelling van
zaken hadden goedgekeurd, was dat aanleiding voor de Liberale Partij
Maastricht voor een motie om vertrouwelijke vergaderingen niet meer te
gebruiken voor hoge geldbedragen en een andere procedure te bedenken.
Echter het college en het merendeel der partijen steunden onze motie niet.
We blijven deze handelswijze daarom aan de kaak stellen.
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7. Motie Siervuurwerk aan de Maas
Een centrale vuurwerkshow als alternatief voor knalvuurwerk in de
wijken
In deze motie vertaalden we de wens van veel mensen om het knalvuurwerk
te verbieden in de binnenstad en in de wijken en ter compensatie een
gemeenschappelijk siervuurwerk te organiseren aan de Maas. Er moet een
einde komen aan het dierenleed, het leed van zieke mensen, ouderen kleine
kinderen die schrikken van de knallen in de wijken.
Echter als je iets verbiedt moet een aantrekkelijk alternatief geboden worden.
Ons antwoord is jaarlijks een siervuurwerkshow in de stad Maastricht langs de
Maas met de jaarwisseling. Dat een traditioneel evenement moet worden waar
iedereen zich op kan verheugen en meedoen. Vorig jaar en dit jaar hebben we
ons ingezet om de vuurwerkshow te realiseren, het heeft ons veel werk gekost
maar de corona zette er telkens een streep door heen. Daarom willen we de
volgende periode verder onze schouders onder ons initiatief zetten en van de
vuurwerkshow een jaarlijks terugkerende traditie van maken voor u.

8. Motie Hanteer de WHO normen
Een levende stad heeft goede lucht nodig om te ademen
In plaats van de politiek bedachte en achterhaalde Europese normen voor de
meting van de luchtkwaliteit willen we WHO normen. Maastricht ligt in een
kom en daarom blijft de uitstoot lang boven de stad hangen. De Europese
normen leggen de lat niet hoog, dus we hoeven niet aan de slag, echter
volgens WHO normen is de stad er slecht aan toe. Dat zien we aan de
gegevens van de GGD over de mate waarin de bevolking lijdt aan
luchtwegeninfecties en verkleinde longcapaciteit. We zijn er ook op tegen om
“massa = kassa toerisme” op de been te brengen, en het bouwen van grote
loodsen in de stad omdat ze ontzettend veel verkeersbewegingen en vervuilde
luchtkwaliteit toevoegen.
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Middels deze motie werd de wethouder opgeroepen om reële politiek te
bedrijven en zich niet langer vast te houden aan het prestige tramproject en
accoord te gaan met een busverbinding en de relatie met politiek Vlaanderen
te herstellen. Naast deze motie hebben we een stevig debat gevoerd over de
gang van de zaken over de aanbesteding die op niets is uitgelopen en hoe nu
verder. We zullen de volgende periode erop blijven sturen dat de stekker
definitief uit het tramproject gaat en er een busverbinding komt, zodat we
eindelijk een einde maken aan die verkwisterij van miljoenen euro’s.

9. Motie Visitatiecommissie sociaal domein
Meer grip op de uitgaven in het sociale domein
Omdat de beheersbaarheid van de financiën van het sociaal domein zoek was,
hebben we het college verzocht om de Visitatiecommissie naar onze
organisatie te laten kijken. De motie werd niet aangenomen, maar later bleek
dat de Visitatiecommissie deze gemeente toch onder de loep heeft gelegd, zij
het op zeer terughoudende wijze. De naam visitatiecommissie heeft dan ook
aan betekenis ingeboet. Want de gang van zake op sociaal domein is nog niet
op orde.
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D DEBATTEN EN INTERPELLATIES
Leefbare Stad
Dit is voor de Liberale Partij Maastricht een kernpunt waar we ons dagelijks
voor inzetten. Dus organiseerden we een debat over leefbare stad na talloze
klachten over structurele ernstige overlastsituaties, waar ter sprake kwam: de
geluidsoverlast in parken , studentenoverlast vanuit de panden, de fietsensalami op de trottoirs waardoor de toegankelijkheid ernstig wordt belemmerd,
het fietsen in de binnenstad waar het niet mag en voetgangers worden
aangereden, afval op straat, vernielingen van straatmeubilair en bushokjes. de
oplossingen zoals als het bouwen van studentencampussen, de universiteit die
meer verantwoording moet nemen, invoering van het lik op stuk beleid door
te handhaven op fout gestalde fietsen en het toezien dat deze in de
fietsenkelders worden geplaatst o.a. bij de universiteit en de verplichte
inpandige stallingen van de studentenpanden. Het gedoogbeleid van de
gemeente en het tekort aan handhaving. De opkomst was groot en het was
een goed debat. De uitkomst van dit debat en de wekelijkse meldingen van
structurele overlast die binnen komen op ons kantoor, maken dat leefbare
stad en meer handhaving een belangrijk speerpunt is van onze partij.

Tramdebat
We zijn tegen geldverslindende prestige projecten. In 2021 mislukte de
aanbesteding van de tram vanwege het rommelige politieke klimaat rondom
die tram, want slechts een partij schreef in tegen een prijs die project nog eens
50 mln duurder maakte. Bovendien kwamen we via de Vlaamse parlementaire
vergaderingen er achter dat het draagvlak voor de tram tanende was en de
Vlaamse politiek voor een busverbinding ging kiezen. Toen we daar achter
kwamen heeft De Liberale Partij Maastricht heeft toen meteen een debat
aangevraagd om de wethouder te bewegen ook voor een busverbinding te
kiezen en een einde te maken aan deze dure tramsoap.
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Interpellatie debat over de spionage affaire
Ambtenaren gaan ons echt aan het hart en we willen de angstcultuur die
binnen de organisatie heerst, aanpakken. Ambtenaren die in de knel raken in
de organisatie weten ons altijd te vinden en we helpen ze dan. We hebben in
die 25 jaar al heel vaak ambtenaren die gepest werden of waar iets niet klopte
op de afdeling geholpen. Het zijn zware klussen waar we niet voor terug
schrikken.
Nu zijn we ook intern opgekomen voor de afdeling handhaving en de afdeling
veegdienst en openbare ruimte, waar veel loos is. We komen op voor een
gezonde organisatie waar iedereen op een fijne en opbouwende manier zijn
werk kan doen voor de stad. Managers die zich botvieren op onze ambtenaren
zijn hier niet op de goede plaats en moeten de organisatie verlaten. De koude
manager verblind door targets en ego ziet niet meer dat hij met mensen te
maken heeft en dat is niet goed. In 2018 kwam aan het licht dat er jacht werd
gemaakt op ambtenaren en OR leden - die tegen het prestige project Shared
Service Center waren - door het college en gemeentesecretaris. Het werd de
spionageaffaire genoemd omdat het college zonder dat ambtenaren dat wisten
hun e-mails en apps etc inkeken en ambtenaren aan verhoren door een
recherchebureau werden bloot gesteld. Hierbij was het college veel en veel te
ver gegaan. We hebben een interpellatiedebat aangevraagd om deze hele
situatie voor het licht te brengen en het college met deze jacht op ambtenaren
te laten stoppen. We zijn er nu nog steeds mee bezig. Gelukkig weten de
ambtenaren dat ze ons bij calamiteiten kunnen inschakelen omdat we voor ze
opkomen.
Kort daarop heeft de Liberale Partij Maastricht een motie ingediend om de
stekker uit dit Shared Service Center project te trekken en heeft de wethouder
heeft onze motie binnen een maand succesvol uitgevoerd en zo werd de stad
5 miljoen bespaard en werd voorkomen dat onze ICT-ambtenaren gelukkig
niet hoefden te verkassen naar Heerlen.
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Interpellatiedebat over de huizenaffaire
Op een gegeven moment kwam de burgemeester in opspraak omdat ze een
huis had gekocht van de directeur van het Shared Service Center, waar ze bij
betrokken was als lid van het college. Een onderzoek volgde en een
interpellatie. Ook dit schandaal trok weer een wissel op onze stad.

19

ONZE 11 SPEERPUNTEN
DE INHOUDELIJKE TOELICHTING OP ONS PROGRAMMA
1 Leefbare en Veilige stad en structureel meer handhaving
A. STRUCTUREEL MEER GELD VOOR HANDHAVING

Een leefbare en veilige stad betekent dat er voldoende handhaving is en er
ook gehandhaafd wordt. Gedoogbeleid vergt namelijk veel meer gemeentelijke
handhaving en politie-inzet. Effectiever zijn daarom duidelijke regels voor
iedereen die overlastsituaties verbieden, om te handhaven en te beboeten, om
het doel te bereiken: een leefbare stad.
Er moet structureel meer geld bij voor uitbreiding handhavingscapaciteit
plus meer handhaving
Maastricht kampt met toenemende structurele overlastsituaties vanuit panden
en parken. Deze worden niet adequaat opgepakt vanwege het gedoogbeleid en
het feit dat de handhavingscapaciteit niet op orde is (20% ziekteverzuim).
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Feesten in parken met geluidsboxen, barbecue-en, alcohol drinken, drugs en
lachgas gebruiken vindt plaats tot in de vroege uurtjes. Vanuit studentenpanden vinden de techno feesten plaats en buurtbewoners die klagen worden
in hun gezicht uitgelachen. Dat heeft tot gevolg dat bewoners een gebrek aan
nachtrust hebben door geluidsoverlast. Ook wordt veel straatmeubilair vernield
en veel afval achtergelaten, bushokjes sneuvelen, hetgeen hoge kosten met zich
meebrengt. De Liberale Partij Maastricht heeft meerdere moties ingediend om
de handhaving op peil te brengen en adequaat te handhaven maar het college
wijst meer handhaving en het op peil brengen van de capaciteit van de hand
wegens de kosten. Helaas weegt ze de kosten van de schade door het uitblijven
van handhaving niet mee. Daarom gaan we de volgende periode er verder mee
aan de slag om structureel meer geld in te zetten voor handhaving en de
overlastsituaties aan te pakken en de leefbaarheid te verbeteren.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Handhavingscapaciteit z.s.m. op orde brengen
Er moet structureel veel meer geld bij handhaving
Voer een effectief handhavingsbeleid i.p.v. een gedoogbeleid dat steeds
meer handhaving verlangt
Overlastsituaties duidelijk aangeven op borden, handhaven en beboeten,
stoppen met geldverslindende charme-offensieven
Duidelijke regels m.b.t. geluidsoverlast vanuit panden, handhaven en boetes
opleggen per pand
Spoor vernielers op en laat hun voor de kosten opdraaien
Universiteit en verhuurders hebben ook een rol in de aanpak van ernstige
overlastsituaties vanuit studentenpanden
B. AANPAK FIETSENSALAMI OPDRACHT GEVEN AAN DE MTB

Veel trottoirs zijn ontoegankelijk vanwege foutief gestalde fietsen en scooters.
Wat voor onveilige situaties zorgt. Bovendien is de stad verloederd geraakt
door een fietsen-salami op pleinen en stoepen.
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Ook hier wordt niets of nauwelijks iets aan gedaan. We vinden dat er
structureel meer geld bij handhaving bij moet. Twee vliegen in één klap: de
MTB die jaarlijks een groot tekort heeft, willen wij de opdracht laten uitvoeren
om de fietsen-salami en de fout gestalde fietsen aan te pakken en te
voorkomen. Er zouden ook extra fietsenstallingen ingericht kunnen worden
zoals vroeger op het Bat, waar toezicht werd uitgeoefend door de MTB.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
De MTB wordt opgeleid en ingezet om de fietsenoverlast aan te pakken en
toe te zien op correct stallen
Stop met geldverslindende charme-offensieven en gedogen en start met
opruimen van foutief gestalde fietsen en scooters op trottoirs en pleinen.
Kom samen met de universiteit tot een gemeenschappelijke aanpak
Voorkom onveilige situaties en een verloederd straatbeeld
Overleg met Swap-fietsen, want wat is er nu duurzaam aan geverfde
fietsen die overal rondslingeren en niet opgehaald worden en de gemeente
veel geld kosten om ze te verwijderen?

Universiteit dient fietsenstallingen in binnenplaatsen van hun
faculteiten ter beschikking te stellen en coaches er op toe te laten zien
dat er binnen het pand gestald wordt
Is de Swap fiets wel duurzaam ?
C. TERUG NAAR DE BALANS

We zijn een kleine compacte stad met een tekort aan woningen en
parkeerplaatsen, relatief weinig natuur en groen, en we hebben te maken
met structurele vormen van overlast. Groei, groei, groei kan niet zondermeer
het motto zijn. Beleid in de vorm van groei zal tegen het licht gehouden
moeten worden m.b.t. welk effect die insteek heeft op de leefbaarheid van
de stad.
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Groei, groei, groei? Een leefbare stad betekent ook balans!
Maastricht heeft jaarlijks 1,1 mln toeristen, het college wil het toerisme nog
verder laten groeien, in combinatie met nog meer hotels en evenementen. De
universiteit wil het aantal studenten ( 21.085) verdubbelen. Daar zal uitvoerig
met de gemeenteraad, college en de inwoners over gesproken moeten worden.
Want zo’n ontwikkelingen hebben vergaande effecten op de leefbaarheid en
kunnen niet achteroverleunend afgewacht worden. Een stad moet daarop
ingericht worden en het is de vraag hoe ? Hoeveel huisvesting moet er dan nog
bij en ten koste van wat? Hoe staat het met de spankracht in van de stad? Wat
kunnen de bewoners aan, wat willen ze? Wanneer is het hier nog prettig leven?
Kraken we niet uit onze voegen? Die terechte vragen moeten eerst beantwoord
worden.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Onderzoek naar de spankracht van de stad te doen in het licht van
aangekondigde groeiscenario’s op diverse terreinen
Onderzoek te doen naar de extra faciliteiten en huisvesting die de groei van
de universiteit nodig heeft en de vraag hoe reëel dat in deze stad te
verwezenlijken valt i.v.m. de leefbaarheid.
D. OPNIEUW BEKIJKEN VAN HET AFVALBELEID

Het afvalbeleid heeft niet veel draagkracht, daarom is het aan herziening toe.
De milieuperrons raken elke week vervuild en er wordt veel illegaal afval
gestort. Dit veroorzaakt een hoge kostenpost voor de gemeente. Ook zijn
ouderen niet in staat om hun afval naar de milieuperrons te brengen.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Ophalen van plastic, restafval, groene bakken aan huis opdat milieuperrons
niet overvol raken en zwerfafval tegen te gaan
Meldingen van zwerfafval of niet opgehaalde zakken snel oppakken
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2 Meer betaalbare woningen
A. DE REGIE OVER DE STAD WEER TERUGNEMEN

Zo’n 10 jaar geleden heeft de Liberale Partij Maastricht het college
opgeroepen om de regie terug te nemen in de stad. Wij zagen dat beleggers
en projectontwikkelaars grond opkochten en ontwikkelden in de allerhoogste
prijsklassen. De woningcorporaties verkochten in die tijd een deel van hun
woningvoorraad. Echter het college reageerde niet op onze dringende
oproep om in actie te komen. De inmiddels schaarse grond werd de laatste
jaren verder door de projectontwikkelaars opgekocht om te beleggen of om
optimale winst te behalen. Er werden woningen voor topsalarissen gebouwd
( 7 ton tot 1 mln), waardoor de Maastrichtenaar met een gewoon salaris het
nakijken had. Kinderen die langer bij hun ouders moesten wonen, senioren
die niet konden doorstromen naar een kleinere woning, mensen die hun baan
verloren en een goedkopere woning zochten kwamen in de knel. Uiteindelijk
kregen wij het college aan onze kant omdat we bleven wijzen op het
vastlopen van de woningmarkt. We dienden in december 2020 onze
motie“meer betaalbare woningen” in, die unaniem door de raad werd
aangenomen. Door onze motie werd het beleid aangepast en er werd een rol
aan het college toebedeeld: inzetten op het ontwikkelen van meer betaalbare
woningen (huur en koop). Onze motie zag ook toe op het Tregaterrein. Het
plan om daar ca 870 betaalbare woningen te realiseren werd bijna verijdeld
door een nieuwe eigenaar. We hebben het college middels onze motie
“College neem een voorbereidingsbesluit voor het Tregaterrein”, aangezet
om onze belangen ( ca 870 betaalbare woningen) op dat terrein veilig te
stellen. De komende periode blijven we het college aanzetten tot het laten
realiseren

van

meer

betaalbare

woningen

als

projectontwikkelaars/

bouwcorporaties zich met plannen aandienen. Verder volgen we de
ontwikkeling Trega-terrein op de voet, want er moet nog heel wat gebeuren.
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Met de motie “meer betaalbare woningen” nemen we de regie terug in
onze stad
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Toezien dat het college onze motie “meer betaalbare woningen” goed
uitvoert en alert blijft bij woningprojecten door bouwverenigingen en
projectontwikkelaars
Toezien dat het college het belang van de bewoners scherp op het netvlies
heeft

en

onze

grond

geen

beleggingsobject

meer

wordt

voor

maatschappijen
Toezien op het college dat ze de regie terug neemt over de stad en de
ontwikkelingen niet aan derden overlaat
Toezien op het college dat ze de woningbouw op het Tregaterrein realiseert
en voorkomt dat er een megaloods in Limmel komt.

In wiens belang is een megaloods op het Tregaterrein?
In elk geval niet in het belang van onze inwoners of de stad, dus ten
alle tijden voorkomen!
B. STUDENTENHUISVESTING

Studentencampussen aan de rand van de stad, een oplossing die zoden
aan de dijk zet!
We willen goede en betaalbare huisvesting voor studenten met veel faciliteiten.
Omdat er een tekort aan studentenhuisvesting is en er een scheefgroei van
studentenpanden/complexen appartementen in veel straten, zetten we in op
studentencampussen aan de rand van de stad. Op die manier kunnen meer
betaalbare woningen vrijkomen voor gezinnen en starters en hebben studenten
meer bewegingsvrijheid. Bestaande regelgeving m.b.t. studentenhuisvesting
moet plaatsmaken voor nieuwe regelgeving waarbij gezinswoningen niet meer
gesplitst worden, illegale situaties niet meer gelegaliseerd worden en het
straatquotum voor de hele stad geldt en niet ondermijnd wordt door
uitzonderingen opdat meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters en
woningen geen beleggingsobject meer worden.
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uitzonderingen opdat meer woningen vrijkomen voor gezinnen en starters en
woningen geen beleggingsobject meer worden.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Het inzetten op studentencampussen met faciliteiten aan de rand van de
stad met goede en betaalbare huisvesting.

3 Integer bestuur en verantwoorde uitgaven - stoppen met
prestige projecten - interne organisatie op orde
A. VERANTWOORD OMGAAN MET GEMEENSCHAPSGELD

Om een stad goed te kunnen besturen is er een integer bestuur nodig dat
zich verantwoordelijk voelt voor haar handelen en de uitgaven die ze doet. In
de afgelopen periode heeft het college onze stad weer in opspraak gebracht
door diverse affaires (spionageaffaire, huisjesaffaire, uitgaven sociaal domein,
1,75 mln aan DSM- bedrag voor verplaatsing). Dat zet de stad op een
achterstand terwijl we de stad willen opbouwen en dat kan enkel met een
integer bestuur.
Daarnaast zien we ook dat de financiën niet op orde zijn door gebrek aan
inzicht (sociaal domein), ondoordachte uitgaven zoals prestige projecten
(Tram en ICT Shared Service project, externe inhuur voor 17 mln). De
Liberale Partij Maastricht heeft al een eind gemaakt aan het ICT Shared
Service Center middels een motie en bespaarde de stad daarmee 5 mln, en
konden we voorkomen dat onze ICT ambtenaren naar Heerlen moesten
verkassen. Ook brachten we de externe inhuur al terug met 2 mln, een
bedrag waarvoor nu vaste krachten kunnen worden aangenomen, zoals het
Kumulus-personeel.
We wachten onze kans af om ook bij het Tramproject de stekker er uit te
halen. We gaan dus verder de ingeslagen weg in.
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Door onze drie moties ging de stekker al uit het shared service centrum,
stekker uit het tramproject staat op het verlanglijstje evenals de verdere
afbouw van 17 mln externe inhuur van uitzendkrachten en bureaus!

De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Stekker uit prestige projecten (Tram)
Verder terugdringen 17 mln uitgaven aan externe inhuur en bureaus en
voor dat geld vast personeel aannemen
Uitgaven gebaseerd op nut en noodzaak
Tijdig informatie verstrekking aan de gemeenteraad
Grip en inzicht op de uitgaven
Belang van de stad staat voorop
Toegankelijke, dienstbare en transparante overheid
Stop met besluitvorming over grote bedragen achter gesloten deuren
B. INTERNE ORGANISATIE OP ORDE

Tijdens de spionage affaire werd duidelijk dat onze ambtenaren van de ict
afdeling op zijn zachts gezegd “niet goed” werden behandeld in de organisatie.
Dat geldt ook voor de afdeling handhaving waar het ziekteverzuim ca 20% is.
De verantwoordelijken dienen daar de consequenties van te dragen. Gewerkt
moet worden aan een gezonde organisatie waar de ambtenaren zich veilig,
gewaardeerd en “thuis” voelen.

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie, ook als werkgever!
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
• Een veilige organisatie waarbij managers en college goed omgaan met onze
ambtenaren
• Aan onderzoek naar situaties waarbij ambtenaren niet goed worden
behandeld op de werkvloer door hun meerderen, moeten consequenties
verbonden worden
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Jaarlijkse doorlichting van de organisatie om ongewenste situaties aan
het licht te brengen
Alle onderzoeken die zijn gedaan dienen niet meer in de bureaula te
verdwijnen maar worden voortaan geanonimiseerd openbaar gemaakt

4. De Maastrichtenaar weer op een prominente plaats in ons
beleid
A. DOELGROEPENBELEID VERSUS RESTGROEP

Het college focust op doelgroepen waardoor de Maastrichtenaar in veel
gevallen een restgroep is geworden en zijn positie vaak gemarginaliseerd
wordt. Het college is bekend met het signaal dat de geboren en getogen
Maastrichtenaar en de Maastrichtenaren die hier al heel lang wonen, zich
vaak niet meer thuis voelen in hunstad. De gemeente voert een
doelgroepenbeleid.

Dat

betekent

dat

voor

die

doelgroepen

extra

inspanningen worden gedaan, speciaal beleid wordt ontwikkeld, een groter
aandeel krijgen bij de inrichting van de stad, extra geld voor wordt
gereserveerd.

Doelgroepen

zijn:

toeristen,

expats,

studenten,

de

nieuwkomer, vluchtelingen en statushouders etc. Echter de “gewone
Maastrichtenaar “ komt in geen enkele nota meer voor. Dat betekent dat niet
voldoende handvaten zijn om optimaal voor zijn belangen op te komen als er
iets schort. De doelgroep gaat altijd voor. Denk aan huisvesting, bestrijding in
de overlast, toegankelijkheid openbare ruimte, inzetten op werkgelegenheid.
We hebben de laatste jaren kunnen constateren dat op diverse terreinen de
“gewone Maastrichtenaar “ aan het kortste eind trok, en dat willen we niet
meer. We willen deze groep prominenter in beeld en terug zien komen in alle
beleidsvelden. Dat is van niet alleen van belang als er zaken als
overlastbestrijding, werkgelegenheid, huisvesting worden geregeld maar ook
welke ontwikkelingen we de stad laten doormaken zoals nog meer toerisme,
verdubbeling van het aantal studenten etc.
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De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
De belangen van “de gewone Maastrichtenaar” in alle nota’s terug laten
komen om zijn positie te verstevigen en zijn belangen veel beter te kunnen
behartigen
De “gewone Maastrichtenaar” niet als een soort restgroep behandelen,
maar als een groep waar het college serieus rekening mee dient te houden
De cultuur, de tradities en het dialect van de Maastrichtenaar te verankeren
in ons beleid en niet te laten verwateren
Het college zich laten inzetten voor de Maastrichtenaar die zich niet meer
welkom voelt in zijn eigen stad.

5. Groene stad en een realistische energietransitie
A. GROENE STAD, VEEL BOMEN EN BLOEMENPERKEN,
ONKRUIDBESTRIJDING MEER GELD VOOR GROENONDERHOUD

We zetten in op meer middelen voor de afdeling groen voor het onderhoud van
een mooie openbare groene ruimte. We willen een groene stad met veel
bomen, rotondes die vroeger het visitekaartje van de stad waren en weer net zo
mooi aangelegd worden met bloemen en planten als vóór de bezuiniging. Meer
mooi aangelegde parken, plantsoenen in de wijken, in plaats van gras. Ook de
onkruidbestrijding is belangrijk want we willen weer mooie buurten. In 2020
hebben we een motie ingediend om 3000 extra bomen in de stad te planten,
die unaniem werd aangenomen. We zetten dus in op meer middelen voor de
afdeling groen voor het onderhoud van een mooie openbare groene ruimte.
Een groene stad is verder belangrijk met het oog op de hitte stress en de
afwatering. Onze afdeling riolering geeft aan dat onze rioleringen het water niet
voldoende kunnen verwerken i.v.m. het verdwijnen van veel groen en
betegeling van tuinen, dus ook burgers moeten in actie komen. Daarnaast zullen
we extra waterbuffers moeten aanleggen en zeer waarschijnlijk de Maas meer
moeten uitdiepen.
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Meer geld voor een mooi onderhouden groene openbare ruimte.
Wateroverlast, laten we ons de volgende keer weer overvallen, of doen
we iets?
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Meer budget voor een mooie onderhouden groene openbare ruimte met
mooie

plantsoenen,

meer

bomenaanplant

en

regelmatige

onkruidbestrijding.
Afschaffing verhuren rotondes met reclamezuilen en deze weer zelf
onderhouden
Bewust maken van de burgers van de noodzaak om betegeling van tuinen
deels terug te draaien in groen i.v.m. de overbelasting van de riolering bij
hevige regen en hittestress
Inzetten op het aanleggen van meer waterbuffers met het oog op
watersnoodrampen
Niet afwachten tot er weer een overstroming dreigt maar plannen maken
m.b.t. het uitdiepen van de Maas.
Meer groen en bomen, minder betegeling i.v.m. het opvangen van
hittestress en hevige regenval
De wortels van de bomen op de straat niet betegelen want dat is niet
goed voor de levensduur en de stabiliteit van de boom.
B. REALISTISCHE ENERGIETRANSITIE IS GEEN RACE

De Liberale Partij Maastricht is voor een realistische en voor de burgers
betaalbare energie transitie met haalbare doelen. Aan hernieuwbare energie
zitten nl ook kanttekeningen, het is niet alleen een rooskleurig plaatje. De
Liberale

Partij

Maastricht

is

voorstander

van

een

weloverwogen

energietransitie. Er dienen doordachte keuzes gemaakt te worden op basis
van een afweging van de voor- en nadelen. Nu lijkt het op een wedstrijd waar
meters gemaakt moeten worden.
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De Liberale Partij Maastricht is voor een realistische en voor de burgers
betaalbare energie transitie met haalbare doelen. Aan hernieuwbare energie
zitten nl ook kanttekeningen, het is niet alleen een rooskleurig plaatje. De
Liberale Partij Maastricht is voorstander van een weloverwogen energietransitie. Er dienen doordachte keuzes gemaakt te worden op basis van een
afweging van de voor- en nadelen. Nu lijkt het op een wedstrijd waar meters
gemaakt moeten worden. Er dient tevens een plan gemaakt te worden hoe de
afvoer van milieubelastende materialen van de hernieuwbare energie straks
gaat plaatsvinden. Want we moeten onze ogen niet sluiten voor de “nieuwe
afvalberg” van materialen van zonnepanelen en het elektrische wagenpark etc
die ontstaat. Een ander aspect is dat de hernieuwbare energie nu hoofdzakelijk
op subsidies draait, hoe betaalbaar blijft de nieuwe energie voor onze burgers
als die subsidies wegvallen? Als mensen investeren in zonnepanelen dan dient
er straks geen zonnepanelentaks te volgen. Mensen betalen nu al meer OZB als
ze zonnepanelen op hun dak hebben. Dat willen we niet. We moeten er op
toezien dat stroom straks niet onbetaalbaar wordt. Ook het overbelaste
stroomnetwerk kan nauwelijks extra stroom transporteren omdat de maximale
capaciteit is bereikt en het kunnen reserveren van opslag van energie is nog niet
opgelost. Met dit probleem is ook geen rekening gehouden. Er wordt geroepen
dat we van het gas af moeten, maar ook dat is volstrekt irreëel omdat we
onvoldoende alternatieven hebben. We kunnen onze oude schoenen nog niet
wegdoen voor we nieuwe hebben.

Hernieuwbare energie moet ook betaalbaar zijn voor de mensen!
Wees transparant over hoeveel subsidie en gebruik van oude bronnen
zoals steenkoolmijnen en olie er ingezet moeten worden bij de nieuwe
vormen van hernieuwbare energie en welke knelpunten er zijn zoals te
weinig stroomnetwerk en het niet kunnen opslaan van hernieuwbare
energie, de ontbossing en aantasting landbouwgrond en natuur.
Er wordt geroepen: van het gas af! Maar dat kan de overheid helemaal
niet realiseren zonder dat we in de problemen komen!
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Windmolens op Lanakerveld, het meest windstille gebied een verkeerde
keuze!
Zo wilde het college in een vorige periode een windmolenpark aanleggen,
veel te kort op de huizen en in het meest windstille gebied van Nederland.
Gelukkig hebben we de windmolens kunnen tegen houden.
Lanakerveld vruchtbare landbouwgrond, zonneweide ook een verkeerde
keuze
Deze periode heeft het college ingezet om ca 30 ha vruchtbare
landbouwgrond op te offeren aan een zonnepanelenveld. We hebben ons
tegen deze keuze verzet omdat landbouwgrond ons voedsel voortbrengt. De
provincie vindt het ook geen goede ontwikkeling om landbouwgrond en
natuur aan te wenden voor zonneweides en daarom ontwikkelde ze de
zonneladder waar de keuze valt op de inzet van daken en zwaar vervuilde
gronden. We vinden dat ook een meer verantwoorde keuze. Helaas bleef het
college achter met de inzet van zonnepanelen op daken en vervuilde gronden
en meende daarom een inhaalslag te moeten maken door de landbouwgrond
van het Lanakerveld hiervoor op te offeren. Als dit project toch zou doorgaan
dan gaat een voedselvoorziening voor 15.000 gezinnen verloren en zal de
vruchtbare grond verschralen en inklinken. Bovendien moet deze opgewekte
stroom helemaal naar de overkant van de Maas worden getransporteerd,
hetgeen een dure infrastructurele aangelegenheid is. En wat als die subsidie
vervalt en de zonnepanelen zijn aan vervanging toe, blijven we dan zitten we
dan met een onbetaalbare oplossing?

Zonnepanelen op daken en zwaar vervuilde gronden: de beste keuze.
Voor ons is het onbespreekbaar om landbouwgrond die ons voedsel
voortbrengt in te zetten voor zonneweiden
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Geen Biomassacentrale in onze stad
Een

biomassacentrale

is

niet

duurzaam

want

het

is

een

gewone

verbrandingsoven en Nederland investeert ca 3,6 miljard in oude en nieuwe
kolencentrales voor de bijstook van biomassacentrales. Dat bedrag is bijna de
helft van het geld voor stimulering van duurzame energie. Bovendien draait een
verbrandingsoven voornamelijk op gekapte bomen om de oven draaiende te
houden. Wij zijn juist tegen bomenkap want we willen juist meer bomen en
bossen: bomen zijn de longen van de aarde. En bomen groeien niet snel, en
omdat ze het tempo van de verbrandingsovens niet aan kunnen, worden er
massaal pallets ingevoerd uit Amerika en Canada waarvoor daar veel wouden
gekapt worden die per dieselschip naar Europa worden gevoerd. Ook dat is
zwaar milieuvervuilend. Gelukkig komen steeds meer Amerikanen en
Canadezen in op stand tegen die bomenkap. Om de oven gaande te houden
rijden dagelijks heel veel vrachtwagens aan om pallets en bomen aan te leveren.
Dat zorgt ook voor veel fijnstofuitstoot. Bij de verbranding van hout komt
schijnbaar meer CO2 vrij, dan bij steenkool. Het is dus geen effectieve wijze om
de uitstoot van de broeikasuitstoot tegen te gaan. Er wordt wel gesteld dat er
alleen restafval uit de bossen wordt genomen maar die restafval is belangrijk
voor de groei van de bomen en de diversiteit van de bossen. Biomassacentrales
vliegen zo nu en dan wel eens in brand, dat is niet alleen gevaarlijk maar ook
niet goed voor de CO2 uitstoot. Het is daarom beter om biomassacentrales te
weren, kijken naar nieuwe ontwikkelingen en zolang in zonnecellen op daken te
investeren en stroomslurpers als datacentra van ons stroomnetwerk te weren.
Kortom het kost heel veel moeite om hernieuwbare energie te produceren,
vaak m.b.v. verscholen inzet van oude energiebronnen en hoofdzakelijk
gedreven op subsidies. Dus een verstandige aanpak is noodzakelijk.

Realistische energietransitie is een doordacht en verantwoord beleid en
geen wedstrijd !
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De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Een doordachte en energietransitie met afweging van positieve en
negatieve effecten op ons milieu en omgeving
Zet in op haalbare doelen die hun nut hebben bewezen
Betaalbaar voor de burger en zorgen voor voldoende voorraad van
stroom en gas zodat we niet in de problemen komen
Zonnepanelen op daken en sterk verontreinigde grond maar nooit ten
koste van landbouwgrond of natuur
Schaf de extra OZB over zonnepanelen op daken af
Breng in kaart hoeveel milieuonvriendelijke afval de hernieuwbare
energie in de toekomst oplevert en hoe en waar die afgevoerd moet
worden
Geen biomassacentrale in onze stad
Zorg voor subsidie voor betaalbare isolering van huizen
zorg dat de bouwverenigingen ook hun woningvoorraad isoleren zonder
de huren flink te verhogen

Naar wie gaat de stroom straks? Naar de huishoudens of naar de
stroomverslindende datacentra?
De burger wordt bestraffend toegesproken dat hij zuinig moet zijn met
energie. Nederlanders zijn altijd zuinig en zeker met energie. Laten we er op
toezien dat er geen vestiging van datacentra plaatsvinden in onze stad want
die zorgen voor een grote aanslag op ons energienetwerk, hetgeen ten koste
van de stroom voor onze inwoners. Zie voorbeeld Zeewolde.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Dat de stroomvoorziening op het stroomnetwerk voor de huishoudens en
onze stad veilig gesteld wordt.
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6. Historisch erfgoed, behoud van tradities, onze taal en
verenigingsleven
A. HISTORISCH ERFGOED

We zijn een stad met een rijk historisch verleden. Dat moeten we koesteren.
Het budget van slechts 4 ton voor restauratie en instandhouding van 1500
monumenten is veel te klein. Onlangs vielen grote brokken uit de stadsmuur en
was restauratie dringend noodzakelijk, echter het geld ontbrak. De
gemeenteraad heeft toen extra geld ter beschikking gesteld, maar uiteindelijk
had dit voorkomen kunnen worden als er van te voren voldoende geld was
geweest. Dan was het nl op tijd verholpen. De Bonbonnière is in erbarmelijke
staat, toch doet het college er niets aan. We vinden dat de Bonbonnière gered
moet worden en weer in gebruik moet worden genomen. Kijk maar naar Luik
dat haar gebouw van de Opéra subliem heeft opgeknapt, dat voorbeeld moet
Maastricht volgen. Het is dus belangrijk dat er een wethouder van cultuur komt
die gevoel heeft voor historisch erfgoed en dit erfgoed in stand wilt houden.
Dat geldt ook voor de Hoge Fronten, brokken vallen naar beneden, maar geld
voor restauratie ontbreekt. De geschiedenis van Maastricht zouden we graag in
een historisch museum willen laten

zien, nu gaan belangrijke collecties

verloren. Het Natuur historisch museum staat al jaren onder druk, het is een
pareltje van onze stad. Dat museum moet daar behouden blijven. We houden
het museum al jaren de hand boven het hoofd, maar steeds komt er weer een
wethouder die het NHM wilt opheffen. Maastricht heeft belangrijke collecties
die verloren dreigen te gaan, archeologie dat bij een verhuisbedrijf is
opgeslagen, is voor een historische stad als Maastricht ondenkbaar. Het is
belangrijk dat onze archeologie in een museum ten toon gesteld wordt, voor
ons maar ook om de geschiedenis aan onze kinderen te vertellen.
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De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Ophogen budget voor onderhoud vestingwerken en monumenten
Inventariseer alle restauratiekosten van de monumenten in de stad en
stel een kostenplaatje vast, reserveer geld en maak een herstelplan
Restauratie Bonbonnière, maak een restauratiefonds en blaas dit theater
nieuw leven in
Behoud Natuur historisch museum op Bosquetplein
Realiseer Maastrichts historisch museum (archeologie–historie-cultureel
leven–tradities)
B. ONS DIALECT, TRADITIES, CULTUUR, AMATEURKUNST,
VERENIGINGSLEVEN KOESTEREN

Maastricht is rijk aan ons Maastrichts dialect, tradities, zoals carnaval, onze
processies, Sinterklaasintocht, onze harmonieën en fanfares, koren, toneel- en
operetteverenigingen (amateurgezelschappen). We dienen die rijkdom te
koesteren en in stand te houden door voldoende subsidies vrij te maken, te
zorgen voor betaalbare huisvesting en middels initiatieven onze zuiderse
cultuur te stimuleren.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Voldoende financiële ondersteuning, het bieden van huisvesting en het
stimuleren van initiatieven en organisaties/particulieren die onze tradities,
cultuur, dialect, gestalte geven
De gemeente stimuleert en investeert in onze cultuur, dialect en tradities,
en draagt uit dat ze deze koestert
Ondersteuning van onze amateurkunst en verenigingen.

Kumulus ons muziekonderwijs, danslessen zo belangrijk voor onze
cultuur!
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Voor onze cultuur zijn de lessen van Kumulus heel belangrijk. Kumulus voorziet
in muzieklessen, danslessen, kunst en theater. Helaas heeft dit college de
leraren ontslagen en moeten de Maastrichtenaren, de harmonieën, fanfares,
koren et cetera hun lessen elders nemen, bijv in België waar ze dit soort
onderwijs wel belangrijk vinden. De Liberale Partij Maastricht heeft tegen dit
voorstel gestemd, echter de meerderheid van de Raad ging accoord. Toch
vinden wij dat we de volgende periode deze, in onze ogen grote fout moeten
terugdraaien door weer volop in te zetten op subsidiëring van deze waardevolle
lessen. Want Kumulus is een belangrijk instituut dat voorziet in de
ondersteuning van ons cultureel leven en onze kunstuitingen. Zo’n
basisvoorziening mag in geen enkele stad ontbreken. Uiteraard betreuren we
ook de ontslagen van 51 FTE.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Budget te reserveren om Kumulus weer nieuw leven in te blazen.

7. Economie en arbeidsmarktbeleid en onze ondernemers
A. INZET OP BREDE ACQUISITIE VAN BEDRIJVEN

Iedereen heeft behoefte aan een goed betaalde baan. Dat is goed voor ons
welzijn, voor de economie en het antwoord op de armoedebestrijding.
Het college legt de focus cultuur, toerisme, universiteit en banen voor
specialisten: Brightlands en Health Campus. Echter daarmee lossen we de grote
vraag niet adequaat op naar goed betaalde vaste banen voor onze bevolking.
Het arbeidsmarktbeleid moet dus veel breder en intensiever worden ingezet.
Het college dient daarom op acquisitie van bedrijven in te zetten die vaste
banen met goed salaris opleveren voor onze werkzoekenden. Banen voor
MBO-ers, HBO-ers, lager geschoolden en 45 plussers die langs de kant moeten
blijven staan vanwege hun leeftijd.
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Ook wordt er wel gesteld dat de werkloosheid is gedaald, maar er zijn ook
mensen bij het solliciteren afgehaakt omdat ze niet eens worden uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek vanwege leeftijdsdiscriminatie, net niet precies
die opleiding hebben gevolgd en zich dus niet mogen ontwikkelen in een
bedrijf, of sollicitaties alleen voor internen zijn voorbehouden, of simpel weg
omdat de lonen veel te laag zijn en het arbeidsperspectief weinig toekomst
biedt. Die kant van het verhaal blijft nl vaak onderbelicht. Het is dus niet
nodig zoals het college stelt, dat we hier geen arbeidspotentieel hebben en
dat mensen van buiten aangetrokken moeten worden. De stad heeft potentie
genoeg. College dient zich daarom in te spannen voor werkgelegenheid voor
de eigen inwoners.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Acquisitie van solide bedrijven die niet op zoek zijn naar tijdelijk en
goedkoop personeel maar goed betaalde banen bieden met goede
secundaire arbeidsvoorwaarden die aansluiten bij onze opleidingen,
werkzoekenden onder de MBO-ers, HBO-ers, lager geschoolden en 45
plussers met kennis en ervaring
Ontwikkel een bredere en effectievere aanpak van de werkloosheid
Geef zelf als gemeente een voorbeeld door meer mensen in vaste dienst
aan te nemen en goed op te leiden
Zet extra in op 45 plussers die ervaring en kennis hebben maar vanwege
leeftijdsdiscriminatie aan de kant staan.
B. IN ZEE MET GOEDE ZORGBEDRIJVEN

Het is ook belangrijk dat het college bij de inkoop van zorg met zorgbedrijven
in zee gaat die zorgen voor voldoende banen, goede arbeidsvoorwaarden en
loon. Dat zal het werk in de zorg ook aantrekkelijk maken. Het college moet
ook stoppen met het subsidiëren van bedrijven en werkzoekenden inzetten
met behoud van uitkering in tijdelijke baantjes die geen zoden aan de dijk
zetten i.p.v. een goed betaalde vaste baan.
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Mensen hebben al veel banen gemist omdat ze aan een social return traject
vastzaten. We zijn daar tegen. De lat moet veel hoger gelegd worden want daar
zijn werkzoekenden niet mee geholpen en armoede wordt zo evenmin
verholpen.

Haal bedrijven binnen die vaste en goedbetaalde banen bieden voor onze
werkzoekenden!
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Ga bij de inkoop van zorg in zee met bedrijven die het zorgpersoneel vaste
contracten, goede arbeidsvoorwaarden en loon bieden
Ga aan de slag met ondersteunende bedrijven die resultaten bereiken o.g.v.
vaste en goed betaalde banen i.p.v. banen met behoud van uitkering; stop
met social return

Motie externe inhuur van personeel en inhuur externe
onderzoeksbureaus met 2 mln terugdringen
Voor dat geld kan de gemeente nu vast personeel in dienst te nemen
C. VERDER TERUGDRINGEN VAN DE EXTERNE INHUUR VAN PERSONEEL VOOR 17 MLN

De Liberale Partij Maastricht heeft middels een motie 2 mln van externe inhuur
verminderd. We willen dat de gemeente mensen een vaste baan geeft en ze
toekomst biedt. We willen dat de gemeente zoveel mogelijk stopt met tijdelijke
banen. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en daarom dient ze de
ontslagen mensen bij Kumulus een vaste baan te geven. Door de dure externe
inhuur verder terug te dringen, waar we de volgende periode verder mee aan de
slag gaan, kunnen we met dat geld extra banen in vaste dienst scheppen voor
zowel

lager

als

hoger

geschoolden.

We

verwachten

daarbij

goed

werkgeverschap van de gemeente door de mensen in dienst in een schaal in te
delen en voldoende uren te geven waardoor ze niet in armoede hoeven te leven.
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De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Terugdringen

van

de

dure

externe

inkoop

van

personeel

en

onderzoeksbureautjes en inruil daarvoor vaste banen bij de gemeente.
D. DE M.T.B.

Nu de MTB langzaam wordt afgebouwd zien wij een taak weggelegd voor de
gemeente om zich in te zetten voor mensen die in een beschutte
werkomgeving werken. Er zijn voldoende afdelingen waar deze mensen aan
de slag kunnen, zoals de groenvoorziening, de openbare ruimte, facilitaire
zaken etc.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
• Het overnemen van personeel van de MTB indien deze zou ophouden te
bestaan.
E. ONDERNEMERS

Onze ondernemers hebben het zwaar te verduren in deze crisis door het
steeds moeten sluiten van hun onderneming vanwege de corona aanpak. De
maatregelen zijn niet altijd logisch en effectief en daarom is er steeds meer
weerstand tegen de sluitingen, want de ondernemers houden nauwelijks hun
hoofd boven water. De situatie van twee jaar geleden is niet meer te
vergelijken met die van twee jaar geleden. Toch blijft het kabinet dezelfde
koers varen. De maatschappij gaat zwaar gebukt onder die koers. We moeten
daar weer terug naar normaal. Het college dient heel coulant te zijn t.a.v. de
ondernemers en geen nieuwe belastingen meer te verzinnen en in te voeren;
dat zelfde geldt ook voor lastenverhoging. Het college moet de ondernemer
zoveel mogelijk ontzien en ondersteunen om zich door deze crisis te loodsen.
Ook de controles op de ondernemers of ze een QR-code controleren, en hun
daarvoor beboeten, daar staan we niet achter. Dat is niet de taak van een
ondernemer en we willen geen tweedeling in de maatschappij.
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Het college maakt zich hard voor betaalbare locaties voor de cultuurbranche.
De Liberale Partij Maastricht is van mening dat het college dat ook voor de
ondernemers moet doen.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Geen lastenverhoging door voeren, ook niet in de vorm van nieuwe
belastingen.
Tijdens de periode dat ondernemers moeten sluiten heel coulant geen
gemeentelijke belastingen heffen
De ondernemer zoveel mogelijk tegemoet komen in het ondersteunen van
zijn verzoeken tijdens de gedwongen sluiting van zijn onderneming
De gemeente dient aan de slag te gaan met het inventariseren en Inzetten
op goedkopere huurlocaties voor de ondernemers
Het college dient er bij het kabinet op aan te dringen dat er een einde wordt
gemaakt aan de gedwongen sluitingen van de ondernemingen.

College dient de ondernemer meer dan ooit te ondersteunen tijdens de
gedwongen sluitingen

8. Sociaal domein
A. WMO ZORG

Zorg moet kwalitatief goed zijn, betaalbaar en toegankelijk. Er moet voldoende
personeel beschikbaar zijn om de vraag aan te kunnen voldoen. Afgelopen
periode bleek dat in- en overzicht ontbrak op organisatorisch als wel op
financieel vlak. Plotseling werden we met enorme tekorten geconfronteerd. Het
rijk trok een zware wissel op de huishoudelijke hulp zowel financieel als qua
personeel, door alle inkomens tot het lage tarief van € 19 per maand voor
huishoudelijke hulp toe te laten maar de gemeente daarvoor niet te
compenseren. Het college kan daarom niet passief blijven. We zijn van mening
dat degene die afhankelijk is van huishoudelijke hulp en die hulp moeilijk kan
betalen voorrang heeft op degene met de brede beurs en die hulp gemakkelijk
zelf kan betalen en in die zin dus zelf redzaam is.
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betalen voorrang heeft op degene met de brede beurs en die hulp gemakkelijk
zelf kan betalen en in die zin dus zelf redzaam is.
Ook moet er zorg worden geregeld voor mensen die door de rijksbezuiniging
buiten de boot vallen en nu aan hun lot worden overgelaten en weer
zelfstandig moeten gaan wonen, terwijl ze daartoe niet in staat zijn. Ook de
daklozen kwamen in de knel omdat er geen adequate huisvesting voor is
geregeld. En Jeugdzorg was een groot zorgenkindje waar alle hens aan dek
moesten om de hulp op tijd en effectief in te zetten. We zijn er dus nog lang
niet.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Toezien op snel en effectief hulp bieden via de WMO
Organisatie en financiën WMO op orde maken
Aan de slag te gaan met keukentafelgesprekken m.b.t. huishoudelijke hulp
aan vermogenden vanwege de financiële en personele druk op de WMO,
waar wordt gewezen op de eigen financiële mogelijkheid met het verzoek
de WMO niet nog meer onder druk te zetten
Buurtloketten als ondersteuning voor diverse hulpvragen
Veilige en adequate opvang voor daklozen, aparte opvang voor gewone
daklozen en voor verslaafden
Gemeentelijk sportaanbod om aan gezondheid te werken
Armoede aanpak door te zorgen voor goed betaalde banen en opleidingen
en een vangnet te bieden als dat nodig is.
Schuldhulpverlening snel en effectief hulp bieden, gemeente kan taken
overnemen om effectief hulp te bieden en hoge kosten te besparen
B. JEUGDZORG

Goede zorg voor de jeugd die het niet redt is een grote verantwoordelijkheid
voor de gemeente. Daarom moet het goed gebeuren. De gemeente moet
betrouwbare zorgaanbieders inschakelen die kwaliteit leveren en snel
handelen.
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De zorg moet op tijd komen, niet wachten tot het kind kopje onder is gegaan en
een nog langer traject in moet.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Het op orde krijgen van de Jeugdzorg door in te zetten op deskundig
personeel en de juiste aanpak. In zee te gaan met betrouwbare partners die
kwaliteit leveren
Wachtlijsten moeten weg gewerkt worden.
In gesprek gaan met de cliëntenraad die door hun ervaring een bijdrage
kunnen leveren in betere hulp voor de jeugd

C. BUURTEN HET KLOPPEND HART

In een buurt moeten er diverse ontmoetingsplaatsen zijn om de buurtbewoners
te ondersteunen, elkaar verder op weg te helpen en tegengaan van
eenzaamheid. Vrijwilligers spelen een belangrijke rol. Voor de gemeente is een
taak weggelegd dat zij voor betaalbare huisvesting zorgt voor buurthuizen en
buurtbrögken. Dat er buurthuizen failliet kunnen gaan en de gemeente niet
helpt, is voor ons onacceptabel. Voldoende speelgelegenheid in de buurt is
noodzakelijk. Voor de kinderen moeten er voldoende speeltuintjes zijn ingericht
naar de “smaak van de buurt”, goed onderhouden; daarnaast dienen er voor de
jeugd ook ontmoetingsplekken ingericht te worden en in de stad diverse
scatevoorzienigen, basketbal- en voetbalvelden etc. dit in samenspraak met de
gebruikers en de ouders.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Een loket in de buurt met ondersteunende diensten op gebied van
gezondheid, financiën, huisvesting, werkgelegenheid
Buurtbrögken waar mensen laagdrempelig samenkomen om allerlei
activiteiten te ondernemen, om de saamhorigheid te bevorderen en de
eenzaamheid tegen te gaan
De gemeente zorgt voor betaalbare huisvesting
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Voor de kinderen en de jeugd moeten er voldoende speeltuintjes,
ontmoetingsplekken, basketbalvelden en voetbalvelden ingericht zijn,
goed onderhouden in samenspraak met de buurt.
D. VAN ARMOEDE NAAR MENSWAARDIG BESTAAN

Vaak ligt het ontberen van een goed betaalde baan ten grondslag aan armoede.
Hier moet de gemeente dus veel meer op inzetten via het arbeidsmarktbeleid.
Tot nu toe zet de gemeente in op bureautjes die mensen in tijdelijk werk
inzetten met behoud van uitkering of inzet als vrijwilligers, alsof ze niet meer
potentieel hebben. We vinden dat hier de lat veel te laag wordt gelegd. Dat
geld kan veel beter ingezet worden om mensen aan een echte baan te helpen.
Dat mensen jaren in de uitkering blijven betekent dat ze er op een gegeven
moment niet meer uitkomen en daarom is ondersteuning nodig voordat ze
door het ijs zakken. We omarmen dan ook alle particuliere initiatieven die deze
mensen met voedsel en kleding etc ondersteunen, want hun hulp is hard nodig.
Onze fractie biedt ook vaak hulp dus we kunnen met eigen ogen zien hoe
schrijnend de situatie van veel mensen is. Al vaker hebben we aangekaart dat
er veel kinderen zonder eten de schooldag moeten doorbrengen en dat
onderwijzers en klasgenoten extra brood voor die kinderen meenemen. We
hebben destijds een motie ingediend om met een initiatief op de scholen te
starten om een ontbijt aan te bieden m.b.v. andere organisaties. Tot nu toe is
deze schrijnende situatie door de gemeente niet opgepakt. We komen de
volgende periode met een plan dat enige nood ledigt.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Het inschakelen van bedrijven die resultaten boeken met werkzoekenden
aan een betaalde baan te helpen
Ondersteunen van organisaties in de vorm van huisvesting en andere
faciliteiten
In scholen op diverse plaatsen fruit en broodjes gratis ter beschikking
stellen in samenwerking met organisaties die beschikken over voedsel.
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9. Dierenwelzijn
Ook de afgelopen vier jaar hebben we weer veel gedaan voor dieren en hun
eigenaren. We zijn in de bres gesprongen bij dierenmishandeling, opvang en
voer voor zwerfdieren. Ook hebben we veel dierenvoer ter beschikking gesteld
aan mensen die krap bij kas zaten. Dieren hebben ook rechten! En als het niet
goed gaat met de dieren dan is er een taak weggelegd voor de Liberale Partij
Maastricht; al 16 jaar helpen we dieren en hun eigenaren. Tevens zetten we het
dierenwelzijn op de politieke agenda. Want dieren liggen ons aan het hart.
Hondenlosloopgebied Sint Pieter is heel populair en wordt door alle
Maastrichtse hondenbezitters gebruikt. Dat hondenlosloopgebied zou daarom
uitgebreid moeten worden, omdat het vaak te druk wordt. De gemeente
Maastricht heft nog steeds hondenbelasting terwijl dat in veel gemeenten al is
afgeschaft. De honden worden als ware melkkoe gebruikt. Wij zijn daarom voor
afschaffing hondenbelasting. Bovendien wordt er van de inkomsten van de
hondenbelasting slechts een fractie ingezet voor de faciliteiten voor honden.
Kinderboerderijen moeten in stand gehouden worden en ook gesubsidieerd
worden. Er is dus onterecht een grote ongelijkheid ontstaan tussen
zorgboerderijen en gewone kinderboerderijen.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Zorgen dat zwerfdieren z.s.m. goed terecht komen
Ondersteunen van particuliere initiatieven die zwerfkatten en andere dieren
helpen
Goede contacten onderhouden met de dierenpolitie
Dierenwelzijn op de politieke agenda houden
Mensen helpen als ze in de knel komen in het onderhoud van hun huisdier,
of helpen bij de opvang i.v.m. ziekenhuis opname om ellende voor het dier
en de eigenaar te voorkomen
Afschaffing hondenbelasting
Hondenlosloopgebied Sint Pieter uitbreiden in overleg met de gebruikers.

Hondenbelasting zo snel mogelijk afschaffen!
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Vuurwerk: Dieren ontlasten!

Vuurwerk veroorzaakt in de periode rond de jaarwisseling veel leed bij de
dieren. Wij willen daarom inzetten op een centrale siervuurwerkshow bij de
Maas als alternatief voor het afsteken van knal vuurwerk in de buurten. We
willen daar een gezellig evenement van maken waar men elkaar kan treffen
zodat mensen meer gericht zijn op het evenement dan het aanschaffen van
vuurwerk. Dit evenement wordt zo ingericht dat het aantrekkelijk is voor jong
en oud. Daarnaast steunen we het vuurwerkverbod
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Centrale siervuurwerkshow bij de Maas als in plaats van vuurwerk in de
buurten.

Vuurwerkverbod? Een centraal sieruurwerkevenement is een mooi
alternatief voor mens en dier!
De gewone kinderboerderij waar heel de buurt veel plezier van heeft moet
blijven bestaan

Het college heeft bedacht dat kinderboerderijen, zorgboerderijen moesten
worden waardoor een enorme ongelijkheid in financiering is ontstaan.
Daalhoeve krijgt daarom € 540.000 en kinderboerderij Limmel krijgt geen
subsidie. De kosten voor de dieren zoals voedsel, stro en dierenartskosten
moeten ze daarom zelf ophoesten. Deze onrechtvaardige situatie moet
opgeheven worden.

Wij vinden dat een gewone kinderboerderij ook

bestaansrecht heeft want ze heeft een grote betekenis voor de buurt. Voor de
buurt is dit onbegrijpelijk daarom zullen we ons in de volgende periode verder
sterk maken voor het behoud en financiële ondersteuning van gewone
kinderboerderijen.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Behoud en financiële ondersteuning van gewone kinderboerderijen door
de gemeente.
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10. Mobiliteit en Milieu
Onze stad loopt op veel plaatsen vast doordat er functies zijn geland die veel
meer verkeer aantrekken dan de buurt kan verwerken. Een voorbeeld is de
omgeving Boschstraat, waar steeds meer bijgebouwd wordt en een
bowlingcentrum komt. De woonfunctie staat ernstig onder druk omdat er te
weinig parkeerplaatsen zijn. Files voor de parkeergarages lopen op en de
luchtkwaliteit en de leefbaarheid verslechtert. Grootschalige activiteiten zorgen
voor

verkeersinfarcten.

Beleidsvelden

economie,

mobiliteit,

milieu

en

leefbaarheid staan vaak haaks op elkaar. Om de stad geen verkeersinfarct te
bezorgen, en de luchtkwaliteit op een redelijk niveau te krijgen zal het college
een andere weg in moeten slaan. De verplaatsing van het verkeer van de
Kennedybrug naar het Noorderbrugtracé en de afwikkeling daarvan roept ook
weerstand op omdat de mensen aanzienlijk moeten omrijden. Dit zorgt ook
voor files en meer fijnstof. Daarnaast dient de racebaan op de Maasboulevard,
kanaaldijk richting Ainsi aangepakt te worden met flitspalen, een probleem dat
al jaren speelt.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Functies met een sterk verkeersaanzuigende werking afwegen tegen de
leefbaarheid alvorens toe te staan
Achterhaalde parkeernomen in beleid aanpassen
Woningen alleen bouwen waar ruimte is met voldoende parkeerplaatsen om
de omgeving niet meer onder druk te zetten
Opnieuw de afwikkeling verkeer van de Noorderbrug bekijken i.v.m.
filevorming en omrijden
Meer P&R’s (zoals in Noord) inrichten aan de rand van de stad, goedkoop
parkeren in combinatie met buskaartje
De racebaan op de kanaaldijk richting Ainsi aanpakken met flitspalen.
Tramproject naar Hasselt zal een busverbinding worden

De Vlaams minister kiest voor een busverbinding, alleen verzet de wethouder
zich hier tegen.
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Gelukkig is het duidelijk dat het een gelopen race is en dat de tram er niet zal
komen want de Belgen bepalen. We zijn van meet af aan tegen dit
prestigeproject geweest. Het is spijtig dat de meerderheid van de
gemeenteraad altijd achter dit geldverslindende project heeft gestaan en heel
veel geld heeft verknoeid. We zullen de komende periode verder inzetten op
de busverbinding naar Hasselt en de stekker definitief uit het tramproject
trekken.
Groene loper

We pleiten voor een herinrichting van de Groene loper en hebben daar ook al
een voorstel voor gedaan. De middenberm dient aangepast te worden door
fietsers en voetgangers te scheiden omdat die combinatie onveilige situaties
oplevert. De weg naast de berm dient opnieuw ingericht te worden in een
fietspad en een aparte 30 km rijstrook voor auto’s die op dit moment veel te
hard rijden en zorgen voor ongelukken. Andere onveilige punten in de directe
omgeving dienen meteen aangepakt te worden. Veiligheid gaat boven alles.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Scheiding van fietser en voetganger op de middenberm
De weg naast de berm wordt verbreed met een fietspad voor de veiligheid
van de fietser en ingericht als 30 km zône
Andere onveilige punten in de directe omgeving ook meteen aanpakken.

11. Sport, spel en onderwijs
Het is belangrijk dat iedereen kan blijven sporten en spelen. Toen het college
overging tot de bezuiniging op sporttoestellen, skatebaan en speeltuintjes, heeft
de Liberale Partij Maastricht die bezuiniging met een motie kunnen
terugdraaien. Sport en spel is een belangrijke basisvoorziening die de stad moet
aanbieden.

Daarnaast

moeten

sportaccommodaties

voor

verenigingen

betaalbaar zijn. De roep om schoolzwemmen blijft. De Liberale Partij Maastricht
ziet zwemmen als een zeer gezonde vorm van lichamelijke oefening. Scholen
zouden daarom tijd moeten maken om schoolzwemmen in te roosteren.
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De gemeente die gezondheid en sporten stimuleert zou een deel moeten
financieren door lesuren in het Geusselt aan te bieden.
Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor de rest van je leven. Scholen
moeten bereikbaar en veilig zijn, het aanbod moet aan beide kanten van de
Maas worden aangeboden.
De Liberale Partij Maastricht focust daarom verder op:
Betaalbare sportaccomodaties en de gemeente springt bij als verenigingen
het financieel niet redden
Geusseltbad betaalbaar zwemmen, toegankelijkheid bevorderen, meer
invalidenparkeerplaatsen kort bij de ingang
Sporttoestellen, speeltuintjes en skatebaan blijven in stand en goed
onderhouden in samenspraak met de buurten
Ruimte voor nieuwe sport en spel initiatieven voor de jeugd waarvoor een
plan wordt ontwikkeld
Voldoende aanbod van openbare onderwijs, dus scholen in Oost en West

Tramproject naar Hasselt zal een busverbinding worden

De Vlaams minister kiest voor een busverbinding, alleen verzet de wethouder
zich hier tegen.
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In uw belang winden wij
er geen doekjes om!
1 Kitty Nuyts
2 Marian van Keulen
3 Marco Dessart
4 Sanne Elshof
5 Tonnie van Mulken
6 Jean Blauw
7 Anita Kraft
8 Willy Lion
9 Guus Theunissen
10 Roger Bastian
11 Arnout van den Bergh
12 Hendrik van Zeijl
13 Ton Menning
14 El Nafzger
15 Guus Winants

Roy Paulissen 16
Ben Engelen 17
Dymphne Postmes 18
John Jamin 19
Thea Geelen - Sellano 20
Kitty Frissen 21
Annie Reintjes - Ubaghs 22
Elly Bück – Eikenboom 23
Ine Engels 24
Astrid Palmen 25
Lambert Paulussen 26
Petra Segers 27
Francoise Libotte 28
Wiel Aarts 29

