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Als het aan de PvdA ligt....  

(concept publieksversie programma GR2014 versie 27 augustus 2013) 

1. De PvdA is trots op Maastricht 

Er is veel in Maastricht dat goed gaat, veel om trots op te zijn. Onze stad wordt gemaakt door de 
inwoners, door de energie van ondernemers en werknemers, door inzet van talloze gewone 5 
Maastrichtenaren in buurtraden of als vrijwilligers bij Traject en in het verenigingsleven. De 
onverwoestbare oude waarden en evenementen blijven de seizoenen markeren en getuigen nog steeds 
van de echte Mestreechter Geis. Maar er is ook  innovatie en vernieuwing, er wordt geknokt om mensen 
naar Maastricht te halen om hier te werken en te leren. Dankzij al die onvermoeibare inspanningen is 
Maastricht een stad waar nog bouwkranen staan, waar de A2 wordt ondertunneld, een nieuwe tram wordt 10 
aangelegd, de Maastricht Health Campus wordt ontwikkeld en waar Belvédère de centrumfunctie in de 
Euregio verder gaat versterken. Een stad ook met volop culturele waarden en culturele activiteiten en de 
ambitie om in 2018 de Europese Culturele Hoofdstad te mogen zijn. En dat in goede samenwerking met 
de hele Euregio. Een samenwerking die echt van de grond is gekomen en nu almaar beter en profijtelijker 
wordt. 15 

Dankzij de mensen van Maastricht is deze stad al heel veel gelukt, vroeger en nu. Dat gaat ons dus ook 
voor de toekomst lukken, want wij bruisen van energie. Die energie gaan wij niet verspillen. De zorgen 
die er zijn pakken wij niet hap-snap aan, maar vanuit de vaste waarden die bij de PvdA altijd de richting 
zullen bepalen, ook als de omstandigheden veranderen of dingen anders lopen dan we nu denken.   

2. Het kompas van de PvdA 20 

De PvdA wil een samenleving waar gewone mensen een goed leven kunnen leiden. Met echte 
zeggenschap en greep op hun eigen leven. Met een behoorlijk levensniveau en sociale veiligheid, kortom 
bestaanszekerheid. Waar mensen zich kunnen ontplooien binnen en buiten hun werk. Mensen die het 
beste van zichzelf willen maken en die daar ook de kansen voor krijgen. Mensen die samen met de 
omgeving waar zij bij willen horen het leven mogelijk en aangenaam maken.  25 

Wat is daarvoor nodig? Een samenleving die mensen mobiliseert om samen aan hun toekomst te 
bouwen, die mensen samenbrengt rond gedeelde waarden, en waar iedereen de kans heeft om zijn of 
haar leven te verrijken. Een verzorgingsstaat die zich vernieuwt, die sterk blijft, en die iedereen kansen 
biedt en beschermt tegen oude en nieuwe risico’s. Economische kracht. Werk waar mensen zich 
verbonden kunnen voelen met anderen. Goed werk, waar zij zich gerespecteerd voelen.   30 

Veel wordt geregeld in Den Haag of zelfs in Brussel. Maar de uitvoering komt steeds meer bij de 
gemeente te liggen. Daarbij maakt de PvdA Maastricht keuzen die gericht zijn op een goed leven voor 
gewone mensen. Onze waarden zijn: bestaanszekerheid, goed werk, persoonlijke groei en binding, en 
die vier vormen ons kompas1. Bij alle toekomstige besluiten blijven wij letten op gelijke kansen om deel te 
nemen in de maatschappij, recht op en plicht tot werk, solidariteit, burgerschap en duurzaamheid.  35 

Als het aan de PvdA ligt, dan wordt en blijft Maastricht een open, tolerante, sociale stad, dynamisch en in 
alle opzichten toekomstbestendig. 

3. Democratisering 

Er staan grote projecten op stapel, zoals de ontwikkeling van Maastricht als centrumstad, Belvédère, de 
doorontwikkeling van Randwijck als gezondheids- en kenniscampus, maar ook het terrein van de 40 
Tapijnkazerne. Allerlei sociale en zorgvoorzieningen worden door de gemeente overgenomen van rijk en 
provincie en worden ingericht. Het is niet van deze tijd om dat allemaal van bovenaf te beslissen. Wat de 
PvdA betreft is de ivoren toren verleden tijd. Het roer moet om. Belanghebbenden zoals bewoners, 
gebruikers van voorzieningen en de zorgprofessionals zijn voor ons ervaringsdeskundigen die wij serieus 
willen nemen. Wat ons betreft krijgen zij een nadrukkelijke rol bij alle nieuwe ontwikkelingen.  45 

Als het aan de PvdA ligt, worden belangrijke keuzen sámen gemaakt. Stadsbestuur én ambtenaren 
betrekken de bewoners van Maastricht vanaf het begin actief bij de voorbereiding van beleid en van 
besluiten over de inrichting van de stad.  

 
1 Lees meer hierover in “Over wat van waarde is” op http://www.pvda.nl/partij/bibliotheek/publicaties/resolutievanwaarde 
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4. Zorg en welzijn 

Er komen veel zorg- en welzijnstaken van rijk en provincie naar de gemeenten. Wij zijn daar blij mee, 50 
want wij zitten als gemeente veel dichter bij onze burgers en kunnen dus maatwerk leveren. Alleen, het 
moet nu wel voor flink wat minder geld. Efficiënter werken helpt natuurlijk, maar meer van hetzelfde 
maakt de zaken er niet altijd beter op. Wij willen nu af van teveel bureaucratische risicobeheersing en 
meer ruimte in de uitvoering voor maatwerk. Hoge kosten willen wij aan de voorkant voorkomen waar dat 
maar kan. Voorlichting is goedkoper dan hulp. Lichte hulp bij kleine problemen kost minder dan dure hulp 55 
bij problemen die uit de hand zijn gelopen. Het zal soberder moeten en dat gaat hier en daar pijn doen. 
Die pijn gaan we rechtvaardig delen. Wat onmisbaar is moet blijven bestaan. Voor voorzieningen die 
worden geschrapt willen wij alternatieven bieden. Bij dit alles gaan wij voorzichtig om met de kwaliteit van 
de zorg en werkbaar werk voor de medewerkers.  

De PvdA wil direct beginnen met een dynamisch project om gaandeweg en met alle belanghebbenden 60 
besparingen te ontwikkelen. Samen moeten wij bepalen waar we wel geld aan uitgeven en waar het 
minder moet. Veelbelovende nieuwe werkwijzen in zorg en welzijn krijgen van ons de ruimte om zich te 
ontwikkelen en te bewijzen. Wat werkt, bouwen we uit, wat averechts werkt laten we vallen. Elk succes, 
elke mislukking heeft invloed op de probleemstelling. Dat is nieuw, dat is anders, en dat moeten wij, maar 
vooral de ambtenaren, leren. Daarin willen wij geld en menskracht investeren. Dat betaalt zich straks uit 65 
in echte innovatie. Denk bijvoorbeeld aan www.eigenkrachtwijzer.nl, die mensen helpt hun situatie in 
kaart te brengen en te verbeteren. Of een vraag & antwoord –site van en voor iedereen over alledaagse 
sociale probleempjes. Wie zelf een oplossing heeft gevonden mag daar gerust trots op zijn, en helpt 
anderen bovendien, ook bij meer serieuze hulpvragen.  

Maastricht is niet de enige gemeente waar dit speelt. Samenwerking en kennisdeling besparen ons geld 70 
en missers, en houdt de vaart erin. Wij doen een beroep op de provincie om dit te faciliteren, bijvoorbeeld 
met kennisdeling in de regio over het opzetten van sociale wijkteams. Die samenwerking moet dan van 
onderaf komen, vanuit de professionals die weten waar ze het over hebben. Wij willen ook dat Maastricht 
landelijk samen gaat werken in de EigenKrachtWijzer. Binnen de stad willen wij ook meer en betere 
samenwerking zien in goede wijkservicepunten, die alle hulpvormen inclusief jeugdzorg samenbrengen, 75 
afstemmen, en dichtbij huis bereikbaar maken. Zulke snelle hulp zonder bureaucratie moet ervoor zorgen 
dat kleine problemen niet groot worden en dat grote problemen op tijd worden herkend.  

Als het aan de PvdA ligt innoveert Maastricht zorg en welzijn, en gebruikt daarbij de kracht van samen 
ontwikkelen en van samen keuzen maken. 

We willen bijtijds en slim inspelen op landelijke maatregelen en voorschriften. Neem het voorbeeld dat de 80 
langdurigheidstoeslag in de bijstand wordt geschrapt. Om goed te zijn voorbereid willen we vóórdat het 
zover is het  zogenaamde armoedebeleid helemaal hebben geactualiseerd. En ook hier: niet van achter 
een bureau, maar samen met de betrokkenen. 

Als het aan de PvdA ligt denken we vooruit, werken samen, en zorgen we dat we er op tijd klaar voor zijn  

5. Economie en werk.  85 

Economisch beleid kun je niet als stad alléén voeren, zeker niet als je wilt inzetten op de kenniseconomie 
als middel om banen te trekken. We blijven daarom aansluiting zoeken bij de Euregio en bij de Zuid-
Nederlandse wetenschaps- en technologie-instellingen. Samen blijven wij werken aan een economisch 
sterke regio.  

Binnen de stad zorgen we voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en 90 
onderwijsinstellingen. De dienstverlening van de gemeente aan ondernemers moet aantoonbaar beter 
worden met het Bewijs van goede dienst. De health-campus van Randwijck willen wij verder ontwikkelen. 
Het MECC houden wij vitaal. We willen toeristen en consumenten blijven trekken met onze prachtige en 
bruisende binnenstad. Bij inrichtingskeuzen, vergunningenbeleid en het toestaan of afwijzen van 
evenementen kiezen wij dus voor kwaliteit en duurzaamheid, niet voor kwantiteit. Wij doen dat door 95 
samen met belanghebbenden en experts na te denken over de manier waarop de Binnenstad zich moet 
aanpassen om kwaliteit vast te houden en te ontwikkelen. Maastricht Culturele Hoofdstad 2018 is voor 
ons ook erg belangrijk; dat wordt een steeds krachtiger economische aanjager.  

Zo zorgen wij voor een sterke economie en daarmee voor het aantrekken en behouden van goed werk 
voor alle inwoners van Maastricht. Niet alleen topbanen, maar vooral ook het vele gewone werk dat al die 100 
instellingen, bedrijven en evenementen brengen. Wij vergeten daarbij niet dat de gemeente zelf ook een 
grote werkgever en opdrachtgever is, die een verschil kan maken door het goede voorbeeld te geven. Wij 
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willen dat er bij aanbestedingen wordt gelet op duurzaamheid en goed werk voor de ingehuurde 
medewerkers.  

Als het aan de PvdA ligt, biedt een economisch sterke regio goed werk voor iedereen. Wie kan werken 105 
doet dat ook, in Maastricht, in de regio of  over de grens.   

6. Veiligheid en drugsproblematiek 

De nabijheid van de landsgrens maakt Maastricht extra kwetsbaar voor allerlei soorten criminaliteit. Er 
worden nu veel agenten gezet op de onderdrukking van straathandel in drugs, maar dat mag niet ten 
koste gaan van de bestrijding van andere criminaliteit. Door zakkenrollen, fiets- brommer- en autodiefstal 110 
en straatroof hoort Maastricht sinds kort bij de 5 onveiligste steden van het land. Wij willen de aanpak van 
veiligheid nog meer in de buurten brengen. Bewoners moeten makkelijk hun signalen kunnen afgeven bij 
de Veilige-buurtenteams. Er moet goed worden geregistreerd en er moet daarna ook iets mee worden 
gedaan. Wij zullen daar streng op zijn in de gemeenteraad.  

Als het aan de PvdA ligt, kan iedereen in de buurten meedenken over en meedoen aan oplossingen voor 115 
de dagelijkse criminaliteit.  

Wij willen dat jongeren die in de (drugs)crimininaliteit dreigen te raken individueel worden aangepakt.  
Veiligheidshuizen en jeugdinterventieteams moeten die jongelui direct bij de kladden vatten en naar 
alternatieven leiden, zoals school of werk. Dat werkt op den duur beter dan verdere criminalisering en 
veroordeling door de rechter. Bijtijds erbij bespaart de jongere, zijn omgeving,  én de buurt een hoop 120 
ellende en veel gemeenschapsgeld. Wij willen daarom ook dat het veiligheidshuis en de veilige-
buurtenteams een nadrukkelijke plaats krijgen in het drugsbeleid. Dit zijn dus dingen waar wij geld en 
menskracht voor over hebben.  

Het kompas van de PvdA zegt: repressie en meer blauw op straat zijn prima voor acute problemen, maar 
alleen preventie, helpen verbeteren, perspectief bieden, geeft uitzicht op een duurzame oplossing.  125 

Wij denken dat de drugsproblematiek zal verminderen door legalisatie van verkoop én inkoop (de 
“achterdeur”). Ook op dit punt willen wij luisteren naar de burgers en samenwerken met andere steden.  
Gezamenlijk met de PvdA in andere grenssteden blijven wij strijden voor legalisatie van verkoop en 
inkoop van drugs, zodat controle mogelijk is. Om de overlast te beperken moet de drugshandel, wel of 
niet gelegaliseerd, weg uit het centrum en de woonwijken.  130 

Als het aan de PvdA ligt mag drugshandel zonder wietpas legaal en controleerbaar plaatsvinden op 
bedrijfslocaties aan de rand van de stad. 

7. Een goede woning voor iedereen 

De woningcorporaties zitten krap in het geld en er blijft niet veel over voor herstructurering. Wij willen 
samen met corporaties en belanghebbenden besluiten nemen over de inzet van die beperkte middelen. 135 
Wij leggen daarbij de nadruk op het verkorten van wachtlijsten en op het totaalplaatje van de woonlasten, 
dus inclusief energie en telecommunicatie. Ook op dit gebied willen wij niet van bovenaf ontwerpen, maar 
samenwerken met de (toekomstige) bewoners voor een resultaat dat bij hen past, en op zo’n manier dat 
er plek is voor iedereen. Huisvesting voor studenten, seniorenwoningen en sociale woningbouw hebben 
onze speciale aandacht als er keuzen moeten worden gemaakt. Wij willen dat Maastricht zich binnen de 140 
Euregio onderscheidt met een aantrekkelijk woningaanbod, omdat dat internationale bedrijven aantrekt, 
die vervolgens weer zorgen voor extra werk in de stad. Zulke bedrijven zoeken een grootstedelijke 
uitstraling, dus die willen wij kunnen bieden, bijvoorbeeld in Belvédère. Particulier opdrachtgeverschap 
kan daar volgens ons flink aanbijdragen. 

Als het aan de PvdA ligt zijn er in elke wijk voldoende goede en passende woningen voor elke 145 
inkomensgroep en voor elke levensfase. 

8. Verkeer, vervoer en parkeren 

Iedereen moet in de binnenstad kunnen komen en daar een aangename omgeving aantreffen. Druk 
autoverkeer en vervuilende scooters passen daar niet bij. Daarom willen wij een auto- en scooterluwe 
binnenstad met parkeergelegenheid aan de randen voor alle voertuigen met verbrandingsmotoren. Wij 150 
zoeken naar maatregelen die ervoor zorgen dat het doorgaand vrachtverkeer verdwijnt van de singels 
zodra de A2-tunnel klaar is, eind 2016. Bijvoorbeeld verplichte rijrichtingen. Wie hier van buiten komt 
werken zien wij graag reizen met openbaar vervoer. Dat geldt ook voor wie in Maastricht woont en elders 
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werkt. Met een IC naar Luik en Aken maken wij werk van een echte Euregionale ontwikkeling. Door goed 
gelegen P+R-plaatsen met bijbehorende OV- en fietsverhuurfaciliteiten willen wij de forenzen laten kiezen 155 
voor openbaar vervoer vanwege snelheid, gemak en comfort.  

Als het aan de PvdA ligt, maakt Maastricht zich sterk voor parkeren aan de rand, de beste verbindingen 
met de andere steden in de Euregio, en voor het weren van doorgaand vrachtverkeer buiten de A2-tunnel  

9. Duurzaamheid en milieu 

Onder duurzaamheid rekenen wij alles wat ervoor zorgt dat onze kinderen óók een goed leven kunnen 160 
leiden. Wij willen de natuur niet vervuilen of uitputten, niet hier en niet in andere landen. Wij werken dus 
aan duurzame energie en energiebesparing. Wij zijn zuinig op gebouwen en wegen, ontwerpen voor de 
toekomst en hergebruik, en onderhouden alles goed. We vervangen alleen als dat duidelijk (energie-) 
voordeel heeft en kiezen dan liever duurzaam en herbruikbaar dan goedkoop. De PvdA wil dit als 
zogenaamd cradle-to-cradle-beleid vastleggen. Zo willen wij van duurzaamheid de norm maken, en het 165 
visitekaartje van de stad. Daar willen wij zo snel mogelijk mee beginnen, bijvoorbeeld door nu eisen te 
gaan stellen aan nieuwe gebouwen en de aanbestedingen van de gemeente.  

Als het aan de PvdA ligt, voert Maastricht een cradle-to-cradle beleid in 

Maastricht kan waarschijnlijk op tijd voldoen aan de meeste wettelijke milieunormen. Dat lijkt mooi, maar 
is dat wel zo? Die normen zijn een politiek compromis. Volgens wetenschappers zijn ze lang niet streng 170 
genoeg om gezondheidsproblemen te voorkomen. Op dit punt wil de PvdA geen mager zesje voor 
Maastricht als het voor hetzelfde geld ook een dikke zeven kan zijn. Als vieze lucht, geluidsoverlast en 
stank extra worden teruggedrongen heeft iedereen daar baat bij en bespaart dat zorgkosten bovendien. 
Binnen een jaar willen wij uitgezocht hebben wat Maastricht bovenop de landelijke wetgeving extra kan 
doen door ingrepen die niet veel hoeven te kosten, bijvoorbeeld met milieuzones en vergunningverlening. 175 
Wij willen dan onze eigen uitdaging in nieuw beleid vastleggen. Verder moet er nu binnen twee jaar 
maximale transparantie komen over alle milieugegevens door overzichtelijke publicatie op de website van 
de gemeente. We vinden ook dat Maastricht snel aan moet sluiten bij moderne 
burgerwetenschapsinitiatieven zoals de iSPEX luchtmeetdag. Kortom, van ons moet Maastricht alles 
aanpakken wat zonder hoge kosten extra milieuresultaten oplevert.  180 

Als het aan de PvdA ligt is Maastricht voor zichzelf waar mogelijk strenger dan de minimale wettelijke 
milieunormen 

10. Bezuinigen  

Er moeten gevoelige keuzen worden gemaakt omdat de bomen niet meer tot in de hemel groeien. De 
gemeente moet veel meer gaan doen op het gebied van jeugd en zorg dan vroeger, maar zonder dat er 185 
door het Rijk genoeg geld bij wordt geleverd. Het wordt dus allemaal krapper. Maar wij blijven steeds 
ieders draagkracht in de gaten houden: wie weinig heeft levert minder in dan wie veel heeft. Wij doen dat 
onder andere door eigen bijdragen waar mogelijk inkomensafhankelijk te maken.  

De PvdA wil in Maastricht geen algemene lastenverzwaringen. Wij willen niet bezuinigen op initiatieven 
die burgers meer greep geven op hun leven of op sociale investeringen. Als er dan toch moet worden 190 
bezuinigd, dan maar op luxe in de stad, het faciliteren van verkeer en vervoer, en op vergoedingen aan 
hen die beschikken over de ruimste middelen.  

Op de ambtelijke organisatie willen wij ook bezuinigen, maar anders dan tot nu toe. Ambtelijke fouten, 
termijnoverschrijdingen en onvoldoende communicatie wekken niet alleen ergernis, ze kosten de 
gemeente en de burger geld door nodeloos extra werk, boetes en andere schadeposten. Met dezelfde 195 
omvang moet de ambtelijke organisatie meer kwaliteit gaan leveren, kortere doorlooptijden realiseren, 
interactief bestuur leren ondersteunen, en meer echte samenwerking aangaan met belanghebbenden en 
met andere gemeenten. Die kwaliteitsverbetering wil de PvdA goed in de gaten houden met benchmarks 
die het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten aanbeveelt. 

Als het aan de PvdA ligt, komen er geen algemene lastenverzwaringen, blijft Maastricht sociaal 200 
investeren en wordt er naar draagkracht bezuinigd. 


