
  

Samenvatting (Nederlands) 

 
Het gaat goed met Maastricht en haar inwoners. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen. D66 Maastricht maakt zich sterk voor een 

andere aanpak. Meer betrokkenheid van inwoners bij de ontwikkelingen in de stad, actief meedenken en meedoen. Een voorbeeld is de 

burgerbegroting. Inwoners mogen nu meebeslissen over de besteding van € 300.000.-. Dat lijkt veel, maar op een begroting van de 

gemeente van meer dan € 534 miljoen is dat erg weinig. D66 vindt dat de burgerbegroting stapsgewijs moet worden verhoogd naar € 5 

miljoen per jaar. U kunt meebeslissen of er bijvoorbeeld meer naar cultuur gaat of meer naar jeugd en bijvoorbeeld minder naar 

subsidies of mobiliteit. Of omgekeerd natuurlijk.  

 

D66 wil alle plannen realiseren zonder de lokale belasting te verhogen, op de indexering na. Dat betekent soms lastige keuzes maken. Investeren 

in iets nieuws betekent dat je ergens anders op moet bezuinigen. Een andere mogelijkheid is te kijken of en in hoeverre onze plannen kunnen 

rekenen op Europese of landelijke subsidies. D66 is voor een gastvrije en bruisende stad. En wat ons betreft hoort daar een aantrekkelijke 

Stationsstraat bij met gezellige terrassen, de Maastrichtse “Ramblas”. En door Wyck autoluwer te maken, wordt het ook gezelliger. Dat past ook 

goed bij het stimuleren van het ondernemerschap. Wandelen, fietsen en het openbaar vervoer krijgen voorrang op autoverkeer. Wie met de auto 

komt, moet wel gebruik kunnen maken van voldoende park & ride-voorzieningen. 

 

De jeugd heeft de toekomst. Goed onderwijs is daar een voorwaarde voor. De afgelopen jaren is er al veel gerealiseerd op het gebied van 

samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. Maar dat kan nog beter. Door het realiseren van meer kindcentra waarin niet alleen 

kinderopvang en basisschool onder één dak verenigd zijn, maar ook zorgaanbieders een plek vinden. Bijvoorbeeld een psycholoog, een 

fysiotherapeut of een logopedist. Onderwijs en jeugdzorg kunnen meer samenwerken dan nu het geval is. Het belang van kinderen moet daarbij 

voorop staan. Inmiddels maakt 1 op de 7 kinderen in Maastricht gebruik van jeugdzorg. Dat baart ons zorgen. Dat moet minder worden door in 

te zetten op preventie. Sport en bewegen in de eigen buurt zijn daarbij van groot belang. Bovendien is het een goede manier om elkaar te 

ontmoeten. 

 

Er moeten meer betaalbare woningen gerealiseerd worden. Voor jongeren, voor starters op de woningmarkt, maar zeker ook voor senioren. Die 

kunnen langer zelfstandig in hun eigen omgeving blijven wonen als de woningen levensloopbestendig worden gemaakt. Dat kan de gemeente 

overigens niet alleen: dat kan alleen door samen te werken met de universiteit, met de woningcorporaties en met projectontwikkelaars. Studenten 

zijn belangrijk voor de stad. Ze zorgen voor dynamiek, een bruisende stad en leveren een bijdrage aan de lokale economie. Ze mogen wat ons 

betreft geen beperkingen worden opgelegd waar ze kunnen wonen. We gaan ervan uit dat studenten rekening houden met hun buren. Als dat niet 

gebeurt, mag verwacht worden dat ze daarop worden aangesproken. Zo nodig door de gemeente. 

 

D66 vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in cultuur. D66 was één de initiatiefnemers van de Muziekgieterij. Die heeft een moeilijke start 

gehad vanwege Corona. Maar ze verdienen het om zich volop te kunnen ontwikkelen. Het Theater aan het Vrijthof kan zich beter ontwikkelen 

als het stapsgewijs verzelfstandigd kan worden. Met een nieuwe Middenzaal ontstaan ook meer mogelijkheden voor lokale initiatieven op 

cultureel gebied. Maastricht is een stad met internationale uitstraling. De samenwerking met de buren in de (Eu)regio moet wat ons betreft 

intensiever omdat we door een betere samenwerking kunnen profiteren van elkaars mogelijkheden op het gebied van werkgelegenheid, 

onderwijs en cultuur. Armoede en toenemende eenzaamheid verdienen meer aandacht. Wij vinden dat iedereen gelijkwaardig is en zich thuis 

moet (blijven) voelen in Maastricht. Vandaar ook ons motto : Kansen voor iedereen. We gaan uit van de eigen kracht en de eigen mogelijkheden 

van mensen. Waar mensen daar steun en hulp nodig hebben, moeten ze daarop kunnen rekenen. 

 

Er is nog het nodige wat beter kan en beter moet. Daar werken we hard aan. Als gemeente kunnen we dat niet alleen. Daar hebben wij partners 

voor nodig. Maar zeker ook uw vertrouwen, uw steun en uw stem. En niet alleen op 14, 15 en 16 maart aanstaande. Denk mee, doe mee. En een 

stem op D66 is een goed begin! 

 


