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Pak armoede aan
In Maastricht leven veel te veel mensen in armoede. Ook armoede onder kinderen is 
een groot probleem. Er moet snel een armoedebeleid komen dat niet van achter een 
bureau verzonnen is, maar waar de mensen uit het veld bij worden betrokken.

Naar een bereikbare stad
We moeten duidelijke keuzes maken met betrekking tot de luchtkwaliteit en leefbaar-
heid. De A2 tunnel is klaar, dus is het de hoogste tijd voor een vrachtwagenverbod in 
Maastricht-West. Ook moeten we investeren in parkeerplekken aan de rand van de stad. 
Daarnaast is goed Openbaar Vervoer in een stad die in rap tempo vergrijst van groot 
belang.

Veilige & leefbare buurten
Hoe zorgen we dat er winkels blijven, de pinautomaat om de hoek er blijft en een bus-
halte in de straat? Maar ook: hoe zorgen we voor zorg op maat? Wat de PvdA betreft 
komt het hart terug in de buurt. Samen aan de slag om buurten veilig en leefbaar te 
houden.

Goed onderwijs en passend werk
Ieder kind moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zijn scholen 
met veel mogelijkheden om je te ontwikkelen belangrijk, ook als je ouders niet veel 
geld hebben. Daarnaast moeten we alles op alles zetten om te zorgen dat er banen zijn, 
zodat mensen in Maastricht kunnen blijven wonen. Dat vergt het lef om over de grenzen 
van de gemeente te kijken en letterlijk werk te maken van de Euregio.

Een politiek die luistert naar de mensen
Samen maken we Maastricht, en daarom moet de gemeente bewoners beter betrekken 
bij plannen in de buurt. Meer eigen verantwoordelijkheid en minder regels vanuit het 
stadhuis. We willen een stadsbestuur dat in de buurt vergadert. Ook wordt de buurtwet-
houder in ere hersteld. En gaan we jongeren ook echt bij de politiek betrekken door de 
invoering van een Raad van Kinderen en een kinderburgemeester. Wie de jeugd heeft, 
heeft immers de toekomst.
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