
De PvdA-fractie in Maastricht neemt u mee naar de politiek van alledag. De onderwerpen die hier aan de orde 
komen, staan de komende weken op de agenda van de gemeenteraad in Maastricht. Heeft u suggesties met 
betrekking tot iets wat in onze stad speelt, mail ons dan: fractiepvdamaastricht@gmail.com of lees meer op  
www.maastricht.pvda.nl.

Maastricht mag trots zijn op het Theater aan het Vrijthof.

Een prach-
tig theater 
met een ver-
nieuwde zaal 
dat een podi-
um biedt aan 
grote gezel-
schappen en 
Maastrichtse 
verenigingen. 
De coalitie 
wil het theater 

verzelfstandigen, waarbij het stads-
bestuur nog niet heeft aangegeven 
hoe dat zal gebeuren. Dit PvdA wil 
vast een voorschot op de discussie 
nemen, want laat wat de PvdA be-
treft één ding duidelijk zijn: het the-

ater is van de stad en blijft van de 
stad! Van een geprivatiseerd The-
ater aan het Vrijthof kan dus geen 
sprake zijn! 
Het stadstheater is er niet om winst 
te maken, maar om de stad voor 
betaalbare prijzen muziek, toneel, 
dans en zoveel meer aan te bieden. 
Het stadstheater is er om een podi-
um te bieden voor veelbelovende en 
getalenteerde Maastrichtse makers. 
Het stadstheater moet er zijn voor 
de inwoners van de stad en de regio.
Maastricht is in de unieke positie 
dat het theater nog van de stad is. 
Laten we dat niet opgeven! •

HOTELS, TOERISME, 
FEESTEN OP STRAAT: 
MAG HET WAT MINDER? 
Wat de PvdA betreft kiest Maas-
tricht nu eens echt voor haar 
bewoners: een gematigd hotel-
beleid, behoudend toeristisch 
kamerverhuur en niet bij elk 
feest de gevel vol hangen met 
boxen waar loeiharde muziek uit 
schalt. Teveel voorstellen vanuit 
het college kiezen de gemakke-
lijke weg en zetten in op maxi-
male cijfers. En als we het ver-
volgens niet kunnen handhaven, 
dan maken we het maar legaal?
Waar blijft de bewoner in al die 
plannen mee achter? Of het nu 

Het college van B&W wil stoppen met het publiceren van mededelingen van de gemeente 
in de Via. 

Ons stadsbe-
stuur is van 
mening dat 
de meeste 
mensen te-
genwoordig 
over internet 
beschikken, 
waardoor de 

gemeente kan volstaan met enkel 
digitale communicatie. Een ande-
re reden om tot afschaffing over te 
gaan, is de slechte bezorging van de 
Via in Maastricht. 

BEHOUD GEMEENTELIJKE MEDEDELING

Als het aan de PvdA ligt blijft de 
gemeente mededelingen ook in 
huis-aan-huisbladen publiceren. 
Het is immers belangrijk dat infor-
matie van de gemeente voor alle 
burgers toegankelijk blijft. Niet ie-
dere burger is immers even vaardig 
als het gaat om internet en email. 
Ook de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) is van mening 
dat de niet-digitale burger bereikt 
moet worden; inclusieve dienstver-
lening houdt óók communicatie op 
papier in. De VNG vindt het dan ook 
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Het College van CDA, Senioren, GroenLinks, D66, VVD & SP stelt voor de tarieven voor de 
parkeervergunningen in één keer voor de komende vier jaar te verhogen. 

Hierdoor 
wordt de par-
keervergun-
ning voor de 

bewoners van onze stad weer duur-
der. Wat de PvdA betreft gaat dit 
voorstel niet door. Vergunningpar-
keren is immers vooral ingevoerd 
om een oplossing te bieden voor 
auto’s die de woonwijk opzoeken 
om zo goedkoop te parkeren bij een 
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HET THEATER IS VAN 
ONZE STAD!

Wat de PvdA betreft krijgt elke wijk een eigen wethouder. De wijkwet-
houder als vast aanspreekpunt én gezicht voor de wijk.

POLITIEK DICHTBIJ MENSEN  

Maastricht zou daarnaast ook veel 
meer wijkgericht moeten gaan 
werken. Samen maken we immers 
Maastricht, en daarom moet de 
overheid bewoners beter betrekken 
bij plannen in de buurt. Wijkgericht 
werken betekent ook dat de ge-
meente meer rekening gaat houden 
met het karakter en de specifieke 
behoefte van een wijk. 
Het voordeel hiervan is dat de 
wijkwethouder zich richt op wat er 
in de wijk speelt, wat de wijk nodig 
heeft en in afstemming met b.v. de 
inhoudelijk portefeuillehouder ini-
tiatieven stimuleert.
Op dit moment voelen wijken zich 
vaak niet gehoord. De politiek staat 
te ver van de burgers. De opkomst 
bij de gemeenteraadsverkiezingen 
is nog geen 50%. Dit kan en moet 
wat de PvdA betreft anders, van-

daar ook ons 
voorstel voor 
de wijkwet-
houder en een 
investering in 
buurtgericht 
werken, zodat 
de vele mooie 
initiatieven 
die er in de 
buurten zijn 
ook echt tot 
bloei komen. 
Een luisterend oor en sámen wer-
ken aan oplossingen voor proble-
men op wijkniveau, zoals deze zo-
mer op Plein 1992, de overlast van 
studenten in Limmel of de slechte 
luchtkwaliteit in Heugemerveld. •

manon.fokke@gemeenteraadmaastricht.nl

PvdA in de buurt: 

anita.van.ham@gemeenteraadmaastricht.nl

didier.jacobs@gemeenteraadmaastricht.nl

Gouda, Groningen, Zeist, Amstelveen, Heerlen... al deze gemeenten (en meer!) 
hebben afgelopen jaren een Kinderburgemeester benoemd.

GEEF KINDEREN EEN STEM

Wanneer volgt Maastricht? De 
PvdA zet zich in om deze raad-
stermijn de eerste Maastrichtse 
Kinderburgemeester en Raad 
van Kinderen te installeren. Het 
is belangrijk om kinderen bij de 
politiek te betrekken: niet alleen 
praten óver, maar praten mét 
kinderen. De Kinderburgemees-

ter en Raad van Kinderen dragen 
daar volgens de PvdA zeker aan bij. 
Er is bijvoorbeeld speciaal geld ge-
reserveerd voor kinderen die leven 
in armoede. Geef de kinderen ook 
daadwerkelijk een stem bij het be-
steden van dat geld. En tot wij de 
eerste Kinderburgemeester mogen 
installeren, nodigt de PvdA alle 
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bezoek aan het centrum. Wat ons 
betreft wordt de rekening van dit 
succes van Maastricht niet bij de 
bewoners neergelegd en dus zijn wij 
tegen verhoging van het tarief voor 
parkeervergunningen.
De PvdA stelt daarnaast voor 
om werk te maken van veel meer 
P&R-voorzieningen aan de randen 
van de stad. Wil je immers onze 
stad in de toekomst leefbaar, ge-

zond & bereikbaar houden, dan zul 
je nú stevige keuzes moeten maken. 
Dit college maakt deze keuze niet 
door vast te houden aan 7300 par-
keerplaatsen in het centrum en nog 
geen 1500 aan de rand van de stad.
Is het dan raar dat onze stad vaak 
letterlijk dichtslibt? Tijd om andere 
keuzes te maken! •

de buiten-
wijken zijn 
of Wyck 
of de bin-
nenstad: 
bewoners 
zijn het 
hart en ziel 
van de stad. 
Daarná 
komt wat 
ons betreft 
het toerisme. •

henri.borgignons@gemeenteraadmaastricht.nl

zaterdag 24 november Brusselsepoort

van belang dat gemeentebesturen 
niet aansturen op het afsluiten van 
de analoge kanalen. De PvdA vindt 
het dan ook uitermate merkwaardig 
dat dit college niet kiest voor die 
inclusieve dienstverlening, hetgeen 
ertoe kan leiden dat mensen worden 
uitgesloten van de gemeentelijke 
informatievoorziening. Dit willen 
wij niet zomaar laten gebeuren; de 
PvdA zal dan ook met een voorstel 
komen om berichtgeving van de ge-
meente te behouden. •

kinderen 
graag uit 
om met 
ons mee te 
praten over 
thema’s en 
besluiten die invloed hebben op 
deze doelgroep. De jeugd heeft 
immers de toekomst!  •
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