
De toekomst van openlucht popfestival Bruis staat onder druk 
terwijl het zich de afgelopen jaren heeft bewezen als uniek gratis 
festival waar duizenden jonge en oudere inwoners van genieten. 

Bruis moet Blijven!

De PvdA heeft gevraagd om voor 2017 de slecht-weer-garantie op-
nieuw af te geven om daarmee de toekomst van Bruis te waarborgen. 
Helaas, onze motie haalde het niet, al is zo’n garantie landelijk nor-
maal voor grote festivals. • 

PvdA weet 200 euro extrA voor kinderen 
oP het niPPertje veilig te stellen

Goed werk is en blijft belangrijk voor de PvdA, en daarom helpen 
we met overtuiging mee aan de ontwikkeling van Maastricht als 
centrum van een internationale kennisregio (investeren in LED).
En dat is goed voor iedereen: elke baan voor een hoger opgeleide 
levert immers zes andere banen op.

investeren in werk 
en cultuur

Bij zo’n aantrekkelijke regio 
hoort brede en toegankelijke 
cultuur, voor iedereen. De sa-
menwerking op het gebied van 
cultuur is nu aan het versloffen. 
Daarom heeft de PvdA met het 
CDA en de MV de motie “Eure-
gionaal cultuurpact’ ingediend.  
Doel: met Aken, Hasselt, Luik, 

Heerlen, Sittard en de provincie 
Limburg concrete samenwer-
kingsafspraken maken. Er was 
geen meerderheid voor te vinden 
in de raad, want de coalitiepartij-
en gaven niet thuis. Merkwaar-
dig: deze partijen waren toch 
voorstander van Maastricht als 
culturele hoofdstad?  ••

kinDErEn

in onze stad mogen kinderen in 
gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben er op rekenen dat ze 
praktische zaken zoals boeken, een 
nieuwe winterjas, een fiets, bijles 
of andere nuttige dingen kunnen 
krijgen. De PvdA heeft vorige 
week in de gemeenteraad keihard 
geknokt om dat voor elkaar te 
krijgen bij de behandeling van de 
gemeentebegroting voor 2017.

De PvdA wist steun te krijgen voor 
een garantie dat het geld daadwer-
kelijk aan kinderen in armoede 
wordt besteed. Het geld uit Den 
Haag  -bij elkaar gaat het om 450 
duizend euro voor 2250 Maas-
trichtse kinderen- dreigde namelijk 
te verdwijnen in de grote algemene 
pot van de gemeente.
“Het kostte moeite”, zegt Frans 
Bastiaens, fractievoorzitter van de 

Bij een mooie stad horen goeie banen. De gemeente Maastricht mag daarom als werkgever een 
voorbeeldfunctie hebben. Maar het kan beter. 

een mooie stAd, een goede BAAs

Gelukkig wil het college in 2017 
van de 300 tijdelijke banen de 
helft omzetten in echte dienst-
verbanden.
De PvdA vindt dat de gemeen-
te als werkgever ook meer kan 

doen om alle sollicitanten een gelij-
ke kans te geven. Anoniem sollici-
teren kan daarbij helpen. We kregen 
geen meerderheid voor ons voorstel 
om in 2017 anoniem solliciteren in 
te voeren. Wel hebben we kunnen 

afspreken dat het stadsbestuur 
met een breder plan komt om de 
diversiteit van het personeel te 
stimuleren. •

Deze pagina is de eerste in een reeks waarin de PvdA bericht over haar voorstellen voor een beter, sociaal en 
dynamisch Maastricht. Politiek is ploeteren, maar met betrokken burgers kunnen we ver komen. Lees er meer 
over in ‘De Gelukkige Stad’ op  www.maastricht.pvda.nl

We kregen eerder dit jaar de handen al op elkaar voor een proef om jongeren uit de schulden te halen. 
De uitvoering door de wethouder laat nog op zich wachten, dus daar zitten we bovenop.

sociAAl Beleid is BelAngrijk voor de PvdA

Een ander resultaat is dat jongeren 
vanaf 18 jaar die werken bij de ge-
meente meer geld krijgen, omdat 
het minimumjeugdloon voor hen 
wordt afgeschaft. Een motie van de 
PvdA hierover is aangenomen. Ge-
lijk werk verdient gelijke beloning!

Van onze mooie stad een nog be-
tere, sociale en dynamische woon-
plaats maken, daar gaat het om. 
Bastiaens: “Daarom hadden we ook 
graag meer mensen toegang gege-
ven tot de bijzondere bijstand”. De 
PvdA wil hier een bedrag van 800 
duizend euro inzetten, waarmee 
ruim  tweeduizend gezinnen ge-
holpen kunnen worden die het nu 
heel moeilijk hebben. Maar dit idee 

kreeg niet voldoende steun in de ge-
meenteraad. Dat getuigt van vreem-
de prioriteiten, want er is kennelijk 

slooP goedkooPste 
huurwoningen stoPPen
Een betaalbare woning voor elke inwoner van deze stad: daar staat de 
PvdA voor. 

De trend van steeds minder huur-
woningen van corporaties en steeds 
hogere huren moet stoppen. Toch 
worden in 2017 weer ruim 350 so-
ciale huurwoningen gesloopt. De 
Wethouder heeft wel beloofd daar-
na minder te slopen. We houden de 

WOnEn

SOciAAL BELEiD

De nieuwe reclameborden op de rotondes leveren de gemeente jaarlijks 
een besparing op van 50 duizend euro.

weg met lelijke rotondereclAme

In ruil daarvoor zitten we op veel 
plaatsen opgescheept met lelijke 
borden. Moet Maastricht dat wil-
len? Nee, vindt de PvdA: weg met 

die ‘grafzerken’. Onderhoud van het 
groen op rotondes neemt een trotse 
gemeente gewoon zelf voor haar re-
kening. •

rEcLAMEBOrDEn

afspraken tussen gemeente en wo-
ningcorporaties in de gaten.
Omdat er nu te weinig betaalbare 
woningen zijn, stelt de PvdA voor 
in Belvedere en bij de A2 (Groene 
Loper) minstens tweehonderd nieu-
we sociale woningen te bouwen. •

PvdA, die vooral de afwijzende 
opstelling van GroenLinks opmer-
kelijk noemt. Dankzij steun van de 
oppositie (CDA, MV, PVM, LPM) 
plus de SP kregen we deze garan-

tie voor elkaar. Gesprekken met 
kinderen, ouders, docenten en vrij-
willigers leerde wat een kind echt 
nodig heeft. Om er zeker van te zijn 
dat het geld bij de kinderen terecht 
komt wordt het uitgekeerd in natu-
ra. •

wel geld als er tekorten zijn bij een 
Boulodrome, zwembad, nieuwe 
sporthal en kunstgras. •

“het kostte 
moeite”

Tolerantie, vertrouwen en ge-
meenschapszin in stad en wijk, 
daar gaat het gemeentebestuur 
mee aan de slag op voorstel 
van Hassan Es-Sadki. ••

tolerAntie in 
mAAstricht


