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DE KRACHT VAN SOLIDARITEIT, JUIST NÚ!

Een samenleving zonder solidariteit is een wankel kaartenhuis. 
Zonder solidariteit, zonder maatschappelijk fundament steunt 
elke ogenschijnlijke vooruitgang op drijfzand. Een gebrek aan 
solidariteit leidt tot instabiliteit en ontwrichting. Dat zien 
we dagelijks om ons heen in ons land en in de wereld die door 
de firma Haat & Nijd worden geregeerd.

Juist in een wereld waar individualisme hoogtij viert, waar 
met het grootste gemak complete bevolkingsgroepen worden 
buitengesloten op grond van hun religie, sexe of sociale 
afkomst, in zo’n wereld heeft de overheid, en dus de politiek, 
de plicht om bruggen te slaan, de plicht om welvaart eerlijk 
te delen, de plicht om ervoor te zorgen dat iedereen onderwijs 
krijgt, dat iedereen de kans heeft om te werken – kortom, de 
plicht om solidariteit als vertrekpunt te nemen voor welke 
economische ontwikkeling dan ook.

Maar solidariteit kost ook geld. Geld dat verdiend moet 
worden. En dus staat PvdA voor een stevige, solide, 
maatschappelijke basis, en voor vrij ondernemerschap en 
economische ontwikkeling. Geen enkele partij verenigt die twee 
principes zo duidelijk. 

En daarmee is de PvdA de partij die als geen ander kan zeggen: 
de boel bij mekaar houden – dat is het uitgangspunt waarmee 
wij Maastricht en de regio ook van 2010-2014 willen besturen.

Werk en onderwijs

Maastricht is een stad in verandering. De kenniseconomie 
dringt door in alle economische sectoren, ook in onze 
traditionele maakindustrie. Deze oriëntatie op kenniseconomie 
is voor onze stad van het grootste belang: zowel voor laag als 
voor hoogopgeleiden. Want niet vergeten mag worden dat 
Maastricht nog vele werklozen kent en een hoog aantal 
laagopgeleiden. Grote inspanningen zullen ook de komende jaren 
geleverd moeten worden om de werkgelegenheid te verbeteren. De 
PvdA kiest nadrukkelijk voor een aanvallende koers. Kernvraag 
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is waar in de toekomst de kansen voor de werkgelegenheid en de 
ontwikkeling van de stad liggen. De laatste jaren waren 
succesvol. De werkloosheid is tussen 2005 en 2009 
teruggedrongen van 7.200 (13%) naar 5.100 (9,8%). Het zal niet 
eenvoudig zijn in de gewijzigde economische omstandigheden 
dezelfde resultaten te boeken. Maastricht heeft net als de 
rest van de wereld te maken met een economische recessie, maar 
ook met een structurele verandering van de economische 
structuur. Nieuwe economische motoren moeten ontwikkeld 
worden. Onderwijs, kennis en cultuur staan daarbij centraal. 
Keuze voor genoemde groeisectoren betekent niet dat de 
aandacht kan verslappen op het gebied van de werkgelegenheid 
in de toeristische, winkel- en horecasector. Op al deze 
terreinen liggen goede kansen voor de ontwikkeling van 
werkgelegenheid op alle niveaus. Duurzaamheid zal bij alle 
ontwikkelingen continu richtsnoer zijn.

Daarom kiest de PvdA Maastricht ook en juist nu VOOR duurzaam 
werk voor iedereen die kan werken.

De in Maastricht sterk aanwezige onderwijssector zal hieraan 
een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Alle talenten in alle 
bevolkingsgroepen zullen volledig tot ontwikkeling dienen te 
komen van de peuterspeelzaal tot en met het hoger onderwijs. 
Een goed opgeleide bevolking is nog meer dan vroeger van 
levensbelang voor onze stad. Onderwijs en cultuur zijn 
essentieel voor mensen om zich te ontplooien. Dat betekent dat 
de PvdA de groei van de Universiteit en de Hogeschool Zuyd wil 
faciliteren, en de mogelijkheden die dit voor de bedrijvigheid 
in de stad biedt – voor onder meer de zorg, de biomedische 
technologie en de creatieve industrie – als speerpunt van 
beleid ondersteunt. Met de Universiteit en de Hogeschool 
worden convenanten afgesloten over hun bijdrage aan de 
werkgelegenheid in onze stad en regio. Voor expats is goed 
internationaal onderwijs van belang.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR groei van de 
Universiteit, de Hogeschool Zuyd en het United World College 
Maastricht.

Van VMBO tot universiteit worden jonge mensen in Maastricht 
opgeleid voor de banen van de toekomst. De afgelopen jaren is 
al enige ervaring opgedaan met sectorconvenanten in techniek, 
zorg en horeca. Deze aanpak zal worden uitgebreid en 
geïntensiveerd. Sectorconvenanten zullen worden afgesloten om 
met name de structurele aansluiting tussen het onderwijs en 
arbeidsmarkt te versterken. Het betekent dat ook het 
middelbaar beroepsonderwijs speerpunt van beleid zal zijn. De 
PvdA stelt alles in het werk om zoveel mogelijk 
onderwijsinstellingen binnen de stad en regio te houden. Waar 
dat niet lukt, moet een optimaal openbaarvervoersysteem de 
Maastrichtse jeugd naar onderwijslocaties elders brengen. 
Schooluitval zal met kracht bestreden worden; via het 
regionaal opleidingscentrum (ROC) - Leeuwenborgh Opleidingen 
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in Maastricht - moet iedereen ook op latere leeftijd 
scholingskansen krijgen. Maastricht als kennisstad moet 
nadrukkelijk de samenwerking zoeken over de stads- en 
landsgrenzen heen.

Daarom kiest de PvdA Maastricht TEGEN schooluitval en VOOR een 
betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.

De regio: sterk en samen

Maastricht heeft Sittard-Geleen en Heerlen nodig, net als 
andersom. Maastricht bepaalt misschien voor een belangrijk 
deel de aantrekkingskracht van de regio, maar de lading komt 
gelijkwaardig uit heel Zuid-Limburg. Maastricht kan niet 
zonder de economische ontwikkeling van Sittard-Geleen, de 
woon- en leefkwaliteit van het Heuvelland en de toeristische 
attracties en woonkwaliteit van Parkstad. Veel meer dan in het 
verleden zullen alle 19 gemeenten in Zuid-Limburg gezamenlijk 
moeten optrekken, we moeten elkaar zaken durven gunnen. Grote 
regionale evenementen als Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 
en het WK Wielrennen zijn motoren voor economische groei in de 
regio.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR een forse intensivering 
van de samenwerking in Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

Daarbij is het van groot belang de onderlinge fysieke 
verbindingen te versterken, zodat mensen ook makkelijk in een 
deel van de regio kunnen werken, in een ander deel kunnen 
wonen en overal kunnen leven. Reizen in de stad en in de regio 
moet gemakkelijker, voorspelbaarder wat betreft tijden en 
vooral transparanter worden. In feite moet het mogelijk zijn 
alle OV-verbindingen te gebruiken als metro.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR regelmatig, makkelijk 
toegankelijk en begrijpelijk Openbaar Vervoer in Maastricht en 
Zuid-Limburg.

Eerlijk delen

Woonlasten zijn juist voor de laagste inkomens vaak het 
zwaarst te dragen. Door energiemaatregelen bij nieuwbouw en 
vernieuwing kunnen de netto woonlasten (huur en/of hypotheek 
plus energiekosten) beheerst en waar mogelijk verminderd 
worden. Afspraken met de wooncorporaties over wonen en 
woonlasten zullen voor de komende periode worden gemaakt.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR zoveel mogelijk 
beheersing en vermindering van woonlasten voor de laagste 
inkomens.
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Niemand mag buiten spel staan omdat hij niet genoeg financiële 
middelen heeft om aan de samenleving deel te kunnen nemen. 
Gebrek aan geld mag geen reden zijn om zich buitengesloten te 
voelen. De armoede in Maastricht is de afgelopen jaren flink 
afgenomen. Het aantal bijstandsgerechtigden is met honderden 
gedaald. Het budget is op hetzelfde niveau gebleven. Dat 
betekent dat meer geld naar de bijstandsgerechtigden is 
gegaan. Mensen die langer dan drie jaar van het sociaal 
minimum hebben moeten rondkomen krijgen in Maastricht een 
langdurigheidstoeslag. Elders in het land is dat pas na vijf 
jaar.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR het voortzetten van het 
bestaande armoedebeleid.

Solidariteit

Voor de PvdA is solidariteit een voorwaarde voor een een 
succesvol Maastricht. Groepen burgers moeten niet tegen elkaar 
opgezet worden. De sociaal-democratie in Maastricht zal ook in 
de toekomst staan voor eerlijk delen, voor gelijke kansen op 
werk, onderwijs en inkomen. Dit betekent ook dat we iedere 
burger en elke organisatie in de stad uitnodigen om mee te 
participeren op alle gebieden. Discriminatie op grond van 
sociale afkomst, religie, sekse, seksuele oriëntatie zal 
worden tegengegaan.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR een solidaire en 
tolerante stad waarin iedereen meedoet.

De lokale overheid heeft nadrukkelijk een taak de korte-
termijn gevolgen van de financiële crisis op te helpen vangen. 
Een belangrijk uitgangspunt is dat een mogelijke periode van 
werkloosheid gebruikt kan worden om zich verder te ontwikkelen 
en de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De gemeente zal 
er juist nu alles aan blijven doen om uitkeringsgerechtigden 
weer aan het werk te krijgen. Essentieel daarbij is dat 
uitkeringgerechtigden het gevoel krijgen dat de gemeente pal 
achter hen staat. Als het gaat om uitkeringen en kansen moet 
de overheid zich als buddy, als sterke schouder gedragen, en 
niet als bureaucratische machine, die het leven alleen maar 
nog ingewikkelder maakt. Misbuik van voorzieningen dient 
streng te worden aangepakt. Speciale aandacht gaat uit naar de 
positie van (startende) ondernemers en zzp’ers.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR een actief arbeidsmarkt- 
en werkgelegenheidsbeleid met de gemeente als partner.

De kwaliteit van leven wordt ook beïnvloed door de wijze 
waarop de zorg en het welzijn voor de meest kwetsbare groepen 
in onze samenleving wordt georganiseerd. Voor de jongeren 
betekent dit dat de PvdA Maastricht de Centra voor Jeugd en 
Gezin verder wil ontwikkelen. Hierdoor ontstaat een positief 
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opvoedingsklimaat in onze stad. De zorg voor ouderen wordt 
nader ontwikkeld door experimenten op het gebied van 
gezondheidszorg voor ouderen (project (G)OUD).
De aandacht voor mantelzorg en respijtzorg zal in de toekomst 
voortdurend aanwezig moeten zijn. De voorzieningen voor de WMO 
zullen gegarandeerd worden voor mensen die een laag inkomen 
hebben. Dit is in een tijd van bezuinigingen bittere noodzaak.
De kwaliteit van leven van dak- en thuislozen en verslaafden 
is de afgelopen jaren al sterk verbeterd vooral door de 
zogenaamde domushuizen. De komende jaren kan daarom gewerkt 
worden aan versterking van de participatie van de 
Maastrichtenaren die, hopelijk tijdelijk, in een van de 
maatschappelijk opvang voorzieningen wonen. 

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR investeren in zorg en 
welzijn met een WMO waarin de sterkste schouders de zwaarste 
lasten dragen.

De buurt – veilig en op maat

Inwoners willen zich veilig voelen in de stad en in de wijken. 
Het zich thuis voelen begint bij een prettige woonomgeving 
waar inwoners zich voor verantwoordelijk voelen. Lang niet 
alle wijken worden zo ervaren. De PvdA zet in op de 
verbetering van de leefbaarheid van de woonwijken. Gebrek aan 
leefbaarheid heeft deels te maken met asociaal gedrag, 
vandalisme en (drugs)criminaliteit. Overlast die mensen elkaar 
aandoen zal met kracht bestreden worden. Overlast moet gemeld 
worden in de zekerheid dat actie ondernomen wordt. 
Vernielingen zullen zo snel mogelijk gerepareerd worden. 
Daders dienen aangepakt te worden. Participatie, solidariteit 
en tolerantie hangen nauw samen met veiligheid. De PvdA 
Maastricht zal werk maken van het verbeteren van de veiligheid 
in Maastricht door een vertrouwenwekkende samenwerking tussen 
alle betrokkenen te organiseren: burgers, politie, 
buurtplatforms, gemeente, welzijnsinstellingen en corporaties 
zullen de handen in elkaar slaan om Maastricht veiliger te 
maken.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR het invoeren van het 
project Veilige Wijken.

Ook zullen we stevig moeten inzetten op het bereikbaar houden 
van onze wijken. Zoek- en sluipverkeer dient teruggedrongen te 
worden. Daarnaast wil de PvdA de wijken bereikbaar houden door 
in samenspraak met het bedrijfsleven en overheidsinstellingen 
het autogebruik van het woon/werkverkeer terug te dringen. Ook 
zullen we flink moeten investeren om de parkeeroverlast in de 
wijken te beperken, waarbij naar de mening van de PvdA ingezet 
dient te worden dient te worden op een eenvoudig en goedkoop 
vergunningensysteem inclusief goede bezoekersregeling.

5



Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR goedkoop 
vergunningparkeren in de wijken.

De PvdA wil het proces van kwaliteitsverbetering van de 
naoorlogse buurten met kracht voortzetten. Ingezet moet worden 
op voldoende groen in de wijken en speelvoorzieningen voor 
kinderen. Renovatie zal uitdrukkelijk een optie zijn. 
Afspraken over duurzaamheid en energiebesparing zullen met de 
woningcorporaties gemaakt worden.
Betrokkenheid van de bewoners bij deze processen is van 
essentieel belang. De PvdA Maastricht wil het buurtgericht 
werken van de gemeente nog nadrukkelijker vormgeven. 
Maastricht zal meer gaan bouwen voor die Maastrichtenaren die 
nu onze stad verlaten, omdat bijvoorbeeld onvoldoende 
grondgebonden woningen worden gebouwd. Sociale woningbouw 
blijft voor de PvdA prioriteit. Maastricht is nu in de 
situatie gekomen dat kwaliteit boven kwantiteit moet gaan, 
beter voor meer. Dit betekent ook de komende jaren extra 
aandacht voor zorgwoningen voor senioren.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR betere woningen voor 
starters en senioren.

Verbindingen en mobiliteit

Reizen in de stad en in de regio moet eenvoudig, gemakkelijk 
en goedkoop. Willen we de stad en (eu)regio bereikbaar houden, 
dan zullen we door moeten gaan met initiatieven met betrekking 
tot goedkoop OV, zoals bijvoorbeeld het invoeren van een 
eurokaartje op topdruktedagen.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR het eurokaartje op 
topdruktedagen.

Naast goed en goedkoop openbaar vervoer blijft de PvdA van 
mening dat ook stevig zal moeten worden ingezet op goede, 
veilige fietsroutes in onze stad, waarbij ook zal moeten 
worden ingezet op voldoende stallingscapaciteit voor de fiets. 
Ook zal hard moeten worden gewerkt aan terugdringen van het 
aantal fietsdiefstallen in onze stad.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR handhavingsprioriteit bij 
fietsendiefstallen.

Het autoverkeer is één van de belangrijkste bronnen van 
luchtvervuiling. De luchtkwaliteit in Maastricht is door grote 
concentraties fijnstof niet goed. Terugdringing van de 
luchtvervuiling begint bij transparante, voor iedereen 
toegankelijke monitoring van de luchtkwaliteit. Daarnaast 
worden de bronnen van vervuiling zo veel mogelijk worden 
aangepakt –  zo nodig via de nationale en Europese wetgeving. 
Maar Maastricht kan zelf al veel doen door het vervuilende 
verkeer terug te dringen. Om onze stad nu en in de toekomst 
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bereikbaar te houden zullen we het initiatief moeten nemen om 
het verkeer zoveel mogelijk uit het centrum te weren. 
Stadsdistributie is een prima oplossing om het vrachtverkeer 
uit het centrum van de stad te weren. Via Park & Ride aan de 
randen van de stad zal het autoverkeer van bezoekers van onze 
stad moeten worden teruggedrongen.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR bezoekersparkeren aan de 
randen van de stad. 

Reputatie en cultuur

De bevolkingssamenstelling verandert snel van karakter. De 
bevolking van Maastricht wordt meer Limburgs, meer Nederlands 
en meer internationaal. Tegelijk groeit het aandeel van de in 
toenemende mate internationale groep studenten in de stad. 
Maastricht is nu de jongste stad van Limburg. Groeiende 
diversiteit is het kenmerk van de Maastrichtse bevolking. Ook 
voor de economische ontwikkeling van onze stad is het van het 
grootste belang deze inwoners met verschillende achtergronden 
constructief te laten samenwerken. 
Maastricht is ook al jaren een stad met een sterk groeiend 
aantal senioren. Net als de rest van Zuid-Limburg is er ook in 
Maastricht sprake van een natuurlijke afname van de bevolking. 
Maar door de aantrekkingskracht van Maastricht hebben zich in 
de afgelopen jaren bijna elk jaar meer mensen gevestigd in 
Maastricht dan er vertrokken.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR een leefbare, 
aantrekkelijke stad en een uitdagend internationaal 
vestigingsklimaat.

De kansen voor de stad ziet de PvdA in de ontwikkeling van 
Maastricht als kennisstad, cultuurstad en woonstad. Maastricht 
zal in de toekomst een stad worden waarbij meer mensen dan 
vroeger tijdelijk in de stad wonen – als student of werknemer. 
Het is voor Maastricht belangrijk meer afgestudeerden en jonge 
gezinnen vast te houden. Dat kan door de stad voor deze 
groepen aantrekkelijker te maken. Naast de beschikbaarheid van 
werk en geschikte woonruimte is een aantrekkelijk 
cultuuraanbod van groot belang, net als een prettig 
leefklimaat. In dit kader past ook steun voor het streven 
Maastricht in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa te maken. De 
uitstraling en de dynamiek die dit streven Maastricht en de 
brede regio oplevert bieden uitdagende economische kansen voor 
alle Maastrichtenaren.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR Maastricht Culturele 
Hoofdstad 2018.

De inzet van Maastricht op een kennis- en cultuurstad is 
alleen geloofwaardig, als die zich over de volle breedte van 
de stadsbevolking uitstrekt. Dat betekent dat het thema 
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Maastricht Culturele Hoofdstad nadrukkelijk voortbouwt op de 
bestaande stadscultuur. Onze stadscultuur met zijn 
traditionele verenigingscultuur en doorspekt met tradities en 
verhalen die de Maastrichtenaren over hun stad en hun buurten 
te vertellen hebben. In Maastricht bestaan gelukkig talloze 
cultuurvormen – naast de traditionele stadscultuur met zijn 
verenigingen, harmonieën en fanfares bijvoorbeeld ook het 
amateurtoneel, de Staar, het Maastrichtse erfgoed, de 
jongerencultuur, de Muziekgieterij, LSO, Opera Zuid, 
Toneelgroep Maastricht, Mares, NAIM, het Bonnenfantenmuseum, 
Jan van Eyck, filmhuis Lumière, het Theater aan het Vrijthof 
enz. enz.– en allemaal zijn ze van steeds groter belang.     

Cultuur inspireert, integreert, zet aan het denken en geeft 
nieuwe impulsen. Iedereen maakt in zijn leven in meer of 
mindere mate een culturele loopbaan door. De PvdA wil dit 
stimuleren en faciliteren. Allereerst dient cultuur sterk in 
het onderwijs verankerd te worden. Daarnaast moet amateurkunst 
gestimuleerd worden, onder meer door een compleet aanbod via 
bijvoorbeeld Kumulus. De positie van jongeren in het 
Maastrichtse cultuurleven is versterkt en vele 
jongerenactiviteiten zijn mogelijk gemaakt, zoals Code 043, de 
Muziekgieterij, M2Live in het Bonnefantenmuseum, het 
popfestival Bruis op de Markt, festival Jong in het Theater 
aan het Vrijthof. Die lijn wil de PvdA voorzetten. 
De Timmerfabriek dient als kunstencentrum gerealiseerd te 
worden. De muziekgieterij dient adequate huisvesting te 
hebben.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR betaalbare oefen- en 
repetitieruimtes voor amateurcultuur en hoogwaardige culturele 
voorzieningen.

Sport en beweging

Een bloeiend en betaalbaar sport- en verenigingsleven met 
goede binnen- en buitensportaccommodaties dicht bij de wijken 
draagt bij aan sociale samenhang. Sport verbroedert en is 
gezond. Binnen de sportverenigingen zijn vele vrijwilligers 
actief die door hun inzet veel betekenen voor het welzijn onze 
bevolking. De verenigingen bieden een ontmoetingsplek en 
vergroten de betrokkenheid van de bewoners. Om Maastricht in 
de toekomst leefbaar en aantrekkelijk te houden zijn goede 
sportvoorzieningen belangrijk. Sport heeft namelijk niet 
alleen betekenis voor gezondheid, maar is voor burgers steeds 
meer een belangrijk onderdeel van het woongenot.

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR een bloeiend en 
betaalbaar sport- en verenigingsleven.

Geld
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De komende raadsperiode 2010-2014 zal financieel gekenmerkt 
worden door rijksbezuinigingen van ongekende omvang. Ook de 
economische crisis zal ingrijpende financiële gevolgen voor 
onze gemeente hebben. Dit alles zal de begroting van onze stad 
fors onder druk zetten. Er zullen heldere keuzes gemaakt 
worden. Om deze keuzes zo min mogelijk ten laste te laten 
komen van onze inwoners zal onze gemeentelijke organisatie zo 
efficiënt mogelijk ingericht worden. Het motto zal de komende 
jaren niet zijn om extra dingen te gaan doen, maar vooral om 
bestaande dingen beter te gaan doen. Intensieve samenwerking 
op allerlei gebieden tussen de Zuid-Limburgse gemeenten zal 
geld opleveren om de bezuinigingen te compenseren. 
Bezuinigingen zullen desondanks onvermijdelijk zijn. Maar dan 
zullen wel de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. In 
serieuze tijden zal de PvdA een serieuze en verantwoorde 
politiek blijven voeren zonder verantwoordelijkheid te 
ontwijken. 

Daarom kiest de PvdA Maastricht juist nu het moeilijk wordt 
VOOR een solide en solidair financieel beleid, waarbij de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

Tot slot

De PvdA Maastricht staat niet alleen voor een rechtvaardige en 
solidaire samenleving in eigen stad en land. We zullen ons ook 
in de komende jaren blijven inzetten om de Millenniumdoelen te 
helpen realiseren. De eindstreep van de millenniumdoelen 2015 
maakt de inzet van de gehele Maastrichtse gemeenschap om de 
doelen te bereiken zeer urgent. Tevens zal de PvdA door 
blijven werken aan Maastricht Fair Trade gemeente.  

Daarom kiest de PvdA Maastricht VOOR de kracht van 
solidariteit, juist nú!
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