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INLEIDING 

Liberalen herkennen zich op drie onderdelen: 

• Maatschappelijk liberalisme: de mens moet vrij zijn, mag zijn eigen keuzes maken, draagt daar 

zelf de verantwoordelijkheid voor en mag daarop worden afgerekend. Uiteraard dient voor elke 

mens een basisniveau van bestaan te zijn gegarandeerd, ook voor wie daar niet zelf in kan 

voorzien. Het respect voor het individu en onaantastbaarheid van de mensenrechten is een 

liberaal uitgangspunt. 

• Politiek of staatkundig liberalisme: het individu en de individuele klassieke grondrechten (zoals 

het recht op vrije meningsuiting) moeten worden beschermd tegen de “almacht van de staat”. Dit 

wordt vormgegeven via de grondwet, de mensenrechten en de scheiding van de 

overheidsmachten (wetgeving, uitvoering en rechtspraak).  

• Economisch liberalisme: dit gaat uit van marktwerking. Door mensen de vrijheid te geven hun 

arbeid productief te maken op hun eigen wijze en daar ook zelf de vruchten van te mogen plukken, 

is hun inzet maximaal en kan iedereen daarvan mee profiteren. De marktwerking is hierbij een 

middel, geen doel op zich. De vrije markt moet ook worden geregeld, omdat monopolies en 

machtsconcentraties mogelijk tot het tegendeel leiden.  

 

Liberalen hebben een positief mensbeeld. Een mens die door zijn noeste arbeid, intellect en/of andere 

vermogens in staat is zijn leefomgeving, zijn leven en het leven van zijn medemens op een goede 

manier vorm te geven. De VVD is dan ook een partij van optimisten, die gelooft dat mensen grote dingen 

en welvaart kunnen bereiken door hun lot in eigen handen te nemen. Hierdoor kunnen ook degenen die 

minder fortuinlijk zijn onder de arm worden genomen.  

 

De VVD is zeer optimistisch over de toekomst van Maastricht. De werkgelegenheid groeit en de roep 

om arbeidskrachten wordt steeds groter. Onze universiteit verrijkt de stad niet alleen door de 

werkgelegenheid, stimulering van de kenniseconomie maar brengt ook veel jeugdige mensen van 

allerlei nationaliteiten naar de stad. De verkeersinfrastructuur wordt steeds duurzamer. 

 

De economie draait en vele projecten komen tot een afronding. Het is nu tijd verder werk te maken van 

de leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid van de stad. Zorg, beter groenonderhoud, uitbreiding 

van fietsvoorzieningen, werken aan een beter milieu, verankering en verduurzaming van de 

economische vooruitgang, inclusief innovatie en ontwikkeling van creatieve ontwikkelingen, zijn een 

deel van de opgaven voor het volgende gemeentebestuur. 
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Binnen de financiële mogelijkheden moet de gemeente alles blijven doen om degenen die het minder 

gaat of hulp nodig hebben deze op een adequaat niveau te blijven leveren. Wie zelfredzaam is, dient 

dit ook te benutten. Er moet voldoende aandacht zijn voor zorgen van mensen, zoals (vermeende) 

studentenoverlast, verkeersdrukte, deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt. Komende jaren is 

de opgave om een goed evenwicht te vinden tussen deze kennelijk tegenstrijdige ontwikkelingen. Alle 

ontwikkelingen en projecten moeten leiden tot een aangenaam woon-, werk- en verblijfsklimaat voor 

allen! 

 

De VVD wil ook in de komende periode graag haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen en partner 

zijn in het college. De VVD sluit daarbij geen partijen uit en is zeer tevreden met het afgelopen jaren 

gevoerde beleid en de daarbij behorende coalitiegenoten. Primair streeft de VVD naar continuering 

daarvan. 
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MOBILITEIT 

De grote infrastructurele maatregelen bereiken hun voltooiing, zoals de ondertunneling van de A2 en 

verlegging van de Noorderbrug. Nu moet worden bekeken hoe de hierdoor ontstane voordelen ten volle 

benut kunnen worden voor verdere verbetering van bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.   

Hiertoe dienen: 

• Fietsvoorzieningen verder te worden uitgebouwd, waarbij het maken van nieuwe fietsenstallingen 

een belangrijk punt is. 

 

• De projecten van Maastricht Bereikbaar zoveel mogelijk te worden voortgezet met de ingezette 

gedragsveranderende maatregelen, zoals de werkgeversaanpak (hoe kunnen 50.000 

werknemers zich zo duurzaam mogelijk verplaatsen), het creëren van Park & Ride voorzieningen 

en het onderhouden van een website. 

 

• Nauwe samenwerking binnen de regio speerpunt te blijven.  

 

Veilig verkeer is van groot belang temeer omdat de infrastructuur in Maastricht ingrijpend is veranderd. 

De VVD vindt het noodzakelijk om de veranderingen tegen het licht te houden, onvoorziene gevolgen 

te inventariseren en eventueel maatregelen te nemen om veiligheid, omgevingshinder en toegestane 

snelheid in goede banen te leiden. 
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WONEN 

Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen heeft ook te maken met de buurt, veiligheid, 

geluidsoverlast en milieu, een schone en mooie omgeving en adequate voorzieningen in de buurt. In 

één woord: leefbaarheid!  

De afgelopen jaren is er door de VVD het nodige bereikt op deze terreinen maar we zijn er nog niet.  

 

De VVD maakt zich komende jaren sterk voor: 

• Huurwoningen in het middensegment: er moeten meer huurwoningen in het middensegment 

worden gerealiseerd, omdat er een groot tekort is in dit segment en de doorstroming op de 

woningmarkt niet op gang komt.  

 

• Sociale woningbouw: nieuwbouwplannen voor de sociale woningbouw moeten kritisch worden 

bekeken, omdat er – op basis van de huidige verwachtingen – rond 2022 voldoende sociale 

huurwoningen beschikbaar zijn.  

 

• Zorgwoningen en levensbestendig bouwen: mensen blijven het liefst zolang mogelijk in hun eigen 

huis en woonomgeving, waardoor levensbestendig bouwen steeds belangrijker wordt. Vanwege 

de vergrijzing is het noodzakelijk dat er meer wordt geïnvesteerd in deze segmenten, waarbij ook 

initiatieven in de particuliere sector onze (financiële) aandacht verdienen.  

 

• Eigen woningbezit: de VVD is voorstander van eigen woningbezit en wil daarom meer 

starterswoningen in de koopsector en uitbreiding van het aantal vrij bouwkavels. 

 

• Studentenhuisvesting: zie het programmaonderdeel Student en Stad. 

 

De samenwerking tussen de gemeente en bedrijven is geïntensiveerd om de vestiging te ondersteunen 

en de veiligheid te waarborgen. In het kader van veiligheid en leefomgeving, worden bewoners hier 

actiever bij betrokken. Dit in lijn met de gemeentelijke nota “Terugdringen en reductie van 

industrielawaai”.  
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ECONOMIE 

Voor het hebben van een brede economische basis zijn alle sectoren van de economie in Maastricht 

van belang. De verdere ontwikkeling van de universiteit, de Brightlands-campussen en de regionale 

samenwerking op economische en andere gebieden blijven speerpunt. De industrie op 

bedrijventerreinen (zoals Steelport), de callcenters op kantoorlocaties en zeker ook de creatieve 

industrie (zoals mode en film) biedt vele kansen. 

 

Er moet worden gekeken naar extra financiële middelen voor het stimuleren van de kansrijke creatieve 

industrie. Een permanente of tijdelijke tentoonstelling over “Made in Maastricht” als structureel gegeven 

dient vorm te krijgen. Daarbij moet ook worden bekeken hoe het grote culturele industriële erfgoed van 

de stad (collectie Regout etc.) op permanente en betaalbare wijze kan worden geëxposeerd. 

 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is een belangrijke motor van werkgelegenheid. Voor deze 

ondernemers moet het ondernemingsklimaat dan ook goed zijn. Geen overbodige administratieve 

regels, goede voorzieningen voor startende ondernemers en een snelle dienstverlening blijven dan ook 

belangrijke zaken.  

 

Wij moeten ervoor zorgen dat Maastricht een bereikbare en gezellige stad is waar in alle seizoenen iets 

te doen voor bezoekers en bewoners. Zodoende kunnen de winkels en horecazaken optimaal profijt 

blijven houden van de mensen die onze stad een bezoek waard vinden. De inbreng van de VVV, 

centrummanagement, het MECC en Maastricht Aachen Airport zijn daarbij cruciaal.  

 

De verdere economische ontwikkeling van Wyck blijft een aandachtspunt, bijvoorbeeld door te kijken of 

de Stationsstraat verkeersluwer kan en het verblijfsklimaat daar kan worden verbeterd. De gevolgen 

voor de rest van Wyck dienen daarbij niet te worden verwaarloosd.  

 

Nu de economie van de stad weer aantrekt en er veel nieuwe werkgelegenheid ontstaat, is er meer 

inspanning nodig om aan de toenemende vraag naar arbeidskrachten te kunnen voldoen. Er moet een 

uiterste inspanning worden verricht (bijvoorbeeld door de Sociale Dienst en Sociale Zaken), om mensen 

in een baan en uit de uitkering te krijgen. Dit is ook een sociale noodzaak voor toekomstige generaties, 

waartoe de huidige economische situatie een unieke mogelijkheid biedt.  
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SOCIALE ZEKERHEID 

Betaald werk biedt de beste garantie op een waardevol bestaan, omdat het zorgt voor 

bestaanszekerheid, structuur en betekenis aan het leven, een bron voor sociale contacten en de 

voldoening van een zelfverdiend inkomen. Voor mensen die kunnen werken moet een uitkering tijdelijk 

zijn en een overbrugging vormen naar een nieuwe baan. Voor migranten en statushouders is betaald 

werk daarnaast de beste manier om de taal te leren en te integreren in onze samenleving. Daarom moet 

de sociale zekerheid volledig in het teken staan van het toeleiden naar betaald werk. 

 

Niemand hoeft aan de kant te staan. Iedereen moet kunnen participeren in de samenleving en op de 

arbeidsmarkt. Veel bedrijven zitten immers te springen om geschikte werknemers. Veel mensen die aan 

de kant staan, missen echter de vaardigheden om deze vacatures te vervullen. De gemeente moet deze 

mensen ertoe aanzetten de benodigde vaardigheden te verkrijgen. 

 

Een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal is soms de reden dat men geen betaald werk vindt. 

Bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen zijn verplicht Nederlands te 

leren. Als zij dit weigeren of als zij onvoldoende vooruitgang boeken bij het leren van de taal, worden er 

sancties opgelegd in de vorm van een verlaging van de uitkering. 

 

Voor statushouders staat het vinden van werk voorop. Daarnaast wordt het volgen van een studie of 

opleiding naast het werk aangemoedigd om de kansen op de arbeidsmarkt op langere termijn te 

verbeteren. 

 

 

  
4 De Hoofdwacht 
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Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering mag een tegenprestatie worden verwacht in de vorm 

van een onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteit, zoals vrijwilligerswerk. Deze tegenprestatie kan 

ook ingezet worden om mantelzorgers te ondersteunen en hun taak te verlichten. De Gemeente 

Maastricht legt de inhoud, omvang en duur van deze tegenprestatie in een gemeentelijke verordening 

vast. Wie geen tegenprestatie levert of de sollicitatieplicht niet nakomt wordt gekort op de uitkering. 

 

Uitkeringsfraude is de bijl aan de wortel van de solidariteit in de sociale zekerheid. Uitkeringsfraude 

moet dan ook actief worden opgespoord en er moet hard tegen worden opgetreden. Onterecht 

ontvangen uitkeringen moeten volledig worden terugbetaald bovenop de strafvervolging en de 

opgelegde boete. 

 

Fysiek en verbaal geweld van bijstandsgerechtigden tegen medewerkers van de gemeente wordt niet 

getolereerd. Bij ernstig wangedrag volgen boetes en strafkorting op de uitkering. 

 

De VVD is tegen een (mogelijk) basisinkomen, omdat inkomen uit betaald werk essentieel is voor 

zelfstandigheid en eigenwaarde. De Gemeente Maastricht moet dan ook niet meewerken aan een 

(mogelijk) experiment met een basisinkomen. 

 

Kortom: 

• Het vinden van betaald werk voor bijstandsgerechtigden en statushouders staat voorop. 

• Als een gebrekkige taalvaardigheid een belemmering vormt voor het vinden van betaald werk, 

worden maatregelen genomen om de beheersing van de Nederlandse taal te verbeteren. 

• Van ontvangers van een bijstandsuitkering wordt een tegenprestatie verwacht in de vorm van het 

verrichten van onbetaalde maatschappelijk nuttige activiteiten. 

• Uitkeringsfraude en ernstig wangedrag van uitkeringsontvangers worden hard aangepakt. 

• De Gemeente Maastricht werkt niet mee aan een (mogelijk) experiment met een basisinkomen. 

• Socialezekerheidsregelingen zijn financieel duurzaam: de uitgaven aan regelingen zijn in 

overeenstemming met de hiervoor van de Rijksoverheid ontvangen bedragen.   
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FINANCIËN 

De financiële huishouding van de Gemeente Maastricht is gezond en solide en dat moet zo blijven. De 

VVD blijft zich inzetten om de gemeentelijke lasten voor bewoners en bedrijven niet laten stijgen met 

meer dan het inflatiepercentage.  

 

Kostendekkendheid is het uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de leges, omdat er een 

tegenprestatie van de gemeente tegenover staat. Hiervan kan  worden afgeweken indien handhaving 

van dit principe leidt tot extreme kostenverhogingen (zoals in de horeca) of ongewenste 

maatschappelijke effecten (bijvoorbeeld bij evenementen).  

 

De tarieven voor straatparkeren zijn de afgelopen acht jaren niet verhoogd, ook niet met het 

inflatiepercentage. De VVD vindt het verantwoord om de parkeertarieven voor straatparkeren voor de 

komende vier jaar eenmalig te verhogen met het geschatte inflatiepercentage over deze periode, zodat 

de dreigende tekorten in het mobiliteitsfonds kunnen worden aangevuld en belangrijke 

verkeersmaatregelen worden betaald. 

 

De overschrijdingen als gevolg van decentralisaties van zorg, werk en jeugdhulp (“de drie D's”) baren 

de VVD zorgen, vooral op het gebied van de jeugdzorg. De groei van de instroom in de jeugdhulp doet 

vermoeden dat gedrag van jeugdigen eerder dan nodig wordt gehospitaliseerd. Dit dient onderzocht en, 

zo nodig, te worden aangepakt. 

 

Financiële duurzaamheid staat ook bij de sociale zekerheid voorop. De uitgaven voor uitkeringen (zoals 

bijstandsuitkeringen) en de Participatiewet moeten in overeenstemming zijn met de hiervoor ontvangen 

bijdragen van de Rijksoverheid. Exploitatiesubsidies voor socialezekerheidsregelingen tasten de 

financiële duurzaamheid aan. Als door veranderingen in de verdeelsystematiek van de Rijksoverheid 

de budgetten voor uitkeringen en de Participatiewet veranderen, dan moeten ook de uitgaven van de 

gemeente hierop worden aangepast.   
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ONDERWIJS 

Talent moet de kans krijgen om zich te ontwikkelen en het onderwijs is de plek bij uitstek waar talent tot 

bloei kan komen.  

Het ontwikkelen van talent begint al op heel jonge leeftijd. Taal- en ontwikkelingsachterstanden bij 

peuters en kleuters kunnen levenslange nadelige gevolgen hebben. Om de ontwikkelkansen van jonge 

kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat taal- en ontwikkelingsachterstanden bij jonge 

kinderen worden weggewerkt. De vroeg- en voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en 

kinderdagverblijven speelt hierbij een belangrijke rol. De kwaliteit van de leid(st)ers op 

kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is van cruciaal belang voor een succesvolle aanpak van taal- 

en ontwikkelingsachterstanden. De VVD wil bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van de vroeg- en 

voorschoolse educatie.  

Niet elk talent ontwikkelt zich even snel; sommige 

leerlingen zijn laatbloeiers. Om talentontwikkeling te 

stimuleren en elk kind gelijke kansen te geven, is de 

mogelijkheid van opstroming en doorstroming in het 

onderwijs heel belangrijk. Zo moet een vmbo-leerling 

kunnen doorstromen naar de havo en een havo-leerling 

moet kunnen verder gaan op het vwo. Dit wordt bevorderd 

indien de verschillende typen scholen in het voortgezet 

onderwijs onder een dak zitten. De VVD steunt daarom 

ook het initiatief van LVO om een nieuwe brede 

scholengemeenschap te bouwen met vmbo, havo en vwo 

in hetzelfde gebouw. 

 

De vrijheid van onderwijs is een groot goed. De vrijheid om een nieuwe school te stichten creëert 

concurrentie die de kwaliteit van onderwijs verhoogt. Ouders en leerlingen moeten ook een school 

kunnen kiezen die bij hun past. De VVD stelt vast dat dergelijke keuzemogelijkheden in het voortgezet 

onderwijs in Maastricht zijn verschraald. De VVD stimuleert dan ook initiatieven om nieuwe scholen te 

stichten en vindt dat de gemeente hiervoor ruim baan moet geven. 

 

Hoewel een brede scholengemeenschap bijdraagt aan de 

kansen op doorstroming van leerlingen, zijn er ook ouders 

en leerlingen die de voorkeur geven aan een categorale 

school. Maastricht is een van de weinige grote steden 

zonder een categoraal gymnasium. Voor het toenemende 

aantal expats in Maastricht is goed onderwijs ook 

belangrijk, bijvoorbeeld in de vorm van internationale 

scholen. 

De rol van de gemeente in het onderwijs is beperkt. Veel 

inwoners kijken naar de gemeente als het om het onderwijs 

gaat maar het zijn de scholen die het moeten doen. De 

gemeente dient er wel voor te zorgen dat leerlingen in 

goede en moderne gebouwen onderwijs kunnen volgen. 

 

5 ‘t Zaate Herremenieke 

6 Wijck 
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Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters is een belangrijk onderdeel van het bieden 

van kansen voor het ontwikkelen van talent. Het zijn immers de minst kansrijke kinderen die het grootste 

risico lopen op voortijdig schoolverlaten. Voortijdig schoolverlaten verminderen is kansen bieden aan 

jongeren. De afgelopen jaren is het aantal voortijdig schoolverlaters succesvol verminderd. Scholen en 

gemeente werken hierbij samen. Het “Bureau voortijdig schoolverlaten” en het Team leerplicht” van de 

gemeente doen hierbij goed werk. Voortijdig schoolverlaten biedt jongeren niet alleen minder kansen in 

het leven, het leidt ook tot een groter beroep op de sociale zekerheid. Voortijdig schoolverlaten hangt 

verder samen met overlastgevend en crimineel gedrag en met radicalisering. Om deze redenen moeten 

de activiteiten om voortijdig schoolverlaten onder leerplichtige leerlingen verder te verminderen met 

kracht worden voortgezet. Preventief interveniëren bij risicogedrag, zoals veelvuldig schoolverzuim, 

gebruik van verslavende middelen of signalen van radicalisering is hier onderdeel van. 

 

Om mee te kunnen doen in de samenleving zijn lees- en schrijfvaardigheid van groot belang. Maastricht 

telt nog altijd te veel laaggeletterden. In onze samenleving worden ook digitale vaardigheden steeds 

belangrijker. Volwasseneducatie, alfabetisering, Nederlands op Maat en het aanleren van digitale 

vaardigheden kunnen daarom op de steun van de VVD rekenen. 

 

Kortom, de VVD wil: 

• Aanpak van taal- en ontwikkelingsachterstanden van jonge kinderen. De gemeente stimuleert dat 

de kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen worden verbeterd. 

• Kansen bieden om talent te ontwikkelen door opstroom en doorstroom van leerlingen in het 

voortgezet onderwijs te bevorderen. 

• Ruimte bieden voor nieuwe initiatieven door het stichten van nieuwe scholen te faciliteren. 

• Zorgen dat leerlingen onderwijs krijgen in goede en moderne gebouwen. 

• Actief beleid om voortijdig schoolverlaten verder te verminderen. Preventief interveniëren bij 

veelvuldig schoolverzuim, gebruik verslavende middelen en radicalisering onder jongeren in de 

leerplichtige leeftijd. 

• Aanpak van laaggeletterdheid en zorgen dat bewoners van Maastricht over voldoende digitale 

vaardigheden beschikken.   
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SPORT EN CULTUUR 

SPORT 

Investeren in sport is een investering in de toekomst. De VVD benadrukt de maatschappelijke betekenis 

van sport in termen van volksgezondheid, individuele ontplooiing en als maatschappelijk bindmiddel. 

Bovendien bevordert sportdeelname de sociale integratie, vormt het normen en waarden, activeert het 

mensen en voorkomt criminaliteit. Sportdeelname is één van de belangrijkste vormen van recreatie en 

vooral voor jongeren van groot belang voor een goede lichamelijke en geestelijke ontwikkeling.  

Projecten ten behoeve van sport voor jongeren, ouderen, gehandicapten, studenten en scholieren 

vormen de belangrijkste schakel in de algemene sportstimulering. Sportverenigingen spelen daarin een 

cruciale rol, waarbij een zo optimaal mogelijke samenwerking of samengaan van sportverenigingen 

noodzakelijk is. De VVD is van mening dat de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich beperkt tot de 

breedtesport. De VVD stimuleert een nauwe samenwerking tussen sportverenigingen, scholen, 

buitenschoolse opvang en andere relevante (sport)organisaties om de schoolgaande jeugd zoveel 

mogelijk te laten bewegen. De VVD ondersteunt sportevenementen waarbij zoveel mogelijk mensen 

kennismaken met sport, worden geïnspireerd door topsport en sportevenementen tegelijkertijd 

economische opbrengsten oplevert. Sport en sportevenementen moeten uiteraard ook toegankelijk zijn 

voor mensen met een beperking. 

 

CULTUUR 

Een breed en gevarieerd cultuuraanbod is van groot belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat 

voor inwoners, nieuwkomers en ondernemers. Daarnaast vindt de VVD het belangrijk dat een breed 

publiek kennis maakt of bezig is met cultuur. Vanuit de gemeentebegroting gaat een fors bedrag naar 

cultuur. Het is dan ook belangrijk om kritisch te kijken naar een goede besteding van dit geld en het 

maatschappelijke en economisch rendement van de verschillende instellingen. Er moeten goede 

prestatieafspraken worden gemaakt met de verschillende instellingen. 

De VVD vindt dat de cultuursector meer op eigen benen moet staan en minder afhankelijk is van 

subsidie. Samenwerking in de cultuursector en cultureel ondernemerschap moet worden bevorderd. 

Het inzetten van onder andere de “Innovatieagenda cultuur” moet daar aan bijdragen. De VVD vindt het 

belangrijk dat de gemeente stuurt op borging van de innovatietrajecten.  

Het cultuurbeleid van de Rijksoverheid is nu te nationaal georiënteerd en gericht op individuele 

instellingen. Het moet zich meer op steden en regio’s richten. De VVD vindt het belangrijk dat de 

Gemeente Maastricht nauw samenwerkt met de culturele instellingen, Provincie Limburg en andere 

gemeenten in de regio om goed in te spelen op de veranderingen en daarmee de Rijksbijdrage te 

borgen. Kunst, erfgoed en cultuur zijn de hoekstenen van de prachtige historische stad Maastricht. 

Cultuur zorgt voor verbondenheid tussen mensen. Zeker in de huidige vereenzaming van de 

maatschappij is dit een essentieel onderdeel dat we moeten blijven ondersteunen. Door de diversiteit 

aan personen uit alle segmenten van de samenleving bij verenigingen en initiatieven, verhoogt dit de 

actieve betrokkenheid op lokaal niveau. Deze verbondenheid van onze inwoners maakt onze gemeente 

sterker op diverse domeinen. Maastricht heeft een indrukwekkende grote culturele historische waarde, 

dit willen we respecteren door de huidige verenigingen en initiatieven goed te stimuleren en te 

ondersteunen. We zijn daarom terecht zeer trots op de culturele rijkdom van onze stad Maastricht! 
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STUDENT EN STAD 

De VVD koestert Maastricht als studentenstad. ROC Leeuwenborgh, Zuyd Hogeschool, Maastricht 

University en andere onderwijsinstellingen zijn een levensader van Maastricht geworden. De studenten 

aan deze instellingen brengen enorme economische voordelen voor onze stad. De VVD vindt het dan 

ook van belang dat studenten een goede leefomgeving verdienen en prettig kunnen wonen, studeren, 

werken en recreëren in onze stad. 

 

De VVD wil de volgende punten realiseren: 

• De gemeente biedt steeds meer voorzieningen en diensten aan in het Engels, zodat het voor 

internationale studenten en expats gemakkelijk wordt om zaken te regelen met de gemeente. De 

gemeente is op de goede weg maar het kan altijd beter. Alle voorzieningen en diensten die de 

gemeente aanbiedt, moeten ook in het Engels worden aangeboden.  

• Verhuurders en huurders moeten op eigen verzoek elk een aparte aanslag kunnen krijgen van 

de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) zodat huurders – veelal 

studenten – bij het aanvragen van kwijtscheldingen en andere regelingen niet meer worden 

gekoppeld aan het inkomen en vermogen van de verhuurder. Dit is al mogelijk bij onder andere 

woningcorporaties maar dit moet ook mogelijk zijn bij private verhuurders. Daarnaast wil de VVD 

dat alle diensten en informatie ook in het Engels aangeboden wordt. 

• Parkeren bij gemeentelijke fietsenstallingen in de stad moet gratis blijven. Indien er meer behoefte 

is aan fietsenstallingen, dan wordt de capaciteit vergroot. Parkeren bij de nieuwe stalling aan het 

station blijft de eerste 24 uur gratis.  Tijdens het weekend mag dit uitgebreid worden naar 48 of 

72 uur. Studenten die in het weekend naar huis gaan kunnen kosteloos hun fiets stallen in de 

nieuwe ondergrondse stalling wat voor bewoners zorgt voor minder overlast van geparkeerde 

fietsen rondom het station. 

• De autoparkeergelegenheden voor studenten moeten in samenwerking met Maastricht University 

worden verbeterd. Veel internationale studenten parkeren langdurig op gratis parkeerplekken in 

de buitenwijken terwijl zij daar niet wonen. Dit leidt tot ergernis onder de bewoners van deze 

wijken. Het huidige parkeerterrein in Randwyck is goed. Door meer parkeerterreinen beschikbaar 

te maken voor studenten en hen te stimuleren daar de auto te parkeren, wordt voor student én 

bewoner een oplossing geboden. 

• De VVD ziet in het normeren van het aantal studentenkamers per straat niet de oplossing voor 

(eventuele) overlast. Bestaande panden worden immers niet meegenomen in nieuwe 

reguleringen. Overlast - in welke vorm ook - en door wie dan ook veroorzaakt, pakken we aan. 

Dit doen we door meer te handhaven op overlast en ervoor te zorgen dat Team Handhaving 24/7 

beschikbaar is. 
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OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID 

Het handhaven van de openbare orde en veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Het is 

belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in hun eigen stad, buurt en huis. Naast de objectieve veiligheid 

(gemeten in aantallen incidenten) is ook de subjectieve veiligheid van belang: inwoners moeten zich 

veilig en serieus genomen voelen. Overigens moeten schade en kosten van de handhaving zoveel 

mogelijk worden verhaald op de veroorzakers. De VVD vindt openbare orde en veiligheid belangrijk en 

wil daarom hierin investeren. 

 

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en de gemeente. Inwoners 

mogen rekenen op een actieve overheid die op veiligheidsgebied zelf actie onderneemt en ook anderen 

aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Iedereen kan helpen de veiligheid in zijn buurt te vergroten, 

bijvoorbeeld het melden van verdachte of onveilige situaties. De gemeente moet open staan voor 

(burger)initiatieven zoals buurtpreventie, sociaal alarm, WhatsApp-groepen en het gebruik van sociale 

media. Daarom steunt de VVD: 

• Initiatieven via snelle uitspraken over gevraagde hulp en kleine vergunningen. 

• Het faciliteren van buurten bij het behoud van een goede woon- en leefomgeving. 

• Het actief attenderen van burgers in buurten met veel inbraken op het “Keurmerk veilig wonen” 

en de straatborden “Wij waken in deze buurt”. 

• Het vergroten van de bekendheid en aanwezigheid van de wijkagent. 

• De toepassing van technologie om de veiligheid te vergroten zoals camera’s, sms en sociale 

media. 

 

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar en moeten snel ter plekke zijn. 

Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen 

doen. Samen kunnen we veel bereiken maar respectvol gedrag is een verantwoordelijkheid van de 

burger. Gemeente en politie moeten dan ook hard optreden tegen mensen die hen beledigen, bedreigen 

of aanvallen.  

 

De gemeente pakt criminaliteit hard aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om de 

openbare orde en veiligheid te handhaven. Diefstallen, inbraken en overvallen worden voortvarender 

aangepakt. De VVD wil meer inzet van het politie preventie-team en ook de bestrijding van kleine 

criminaliteit is een punt van voortdurende aandacht. Actief optreden van de politie en gebiedsontzegging 

zijn instrumenten om geweld en overlast tegen te gaan. 

 

De VVD is onverkort voorstander van een strenge en actieve aanpak van drugsrunners en een 

handhaving van het “ingezetenencriterium”, omdat vooral dit laatste zichtbaar heeft geleid tot een 

vermindering van de drugsoverlast. Hennepkwekerijen dienen te worden opgerold en de sluiting van 

drugspanden moet streng worden voortgezet. 
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ZORG 

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gezondheid. Voor de VVD staan de participatie 

en zelfredzaamheid van inwoners van Maastricht centraal. Hierbij past ook het begrip ‘positieve 

gezondheid’ waarbij de regie over ieders eigen leven voorop staat en niet de ziekte of beperking. 

Preventie bevordert zelfredzaamheid; voorkomen is immers beter dan genezen. 

Inwoners van de stad die echt zorg nodig hebben, kunnen rekenen op de VVD. Denk bijvoorbeeld aan 

een dakloze die een slaapplaats voor de nacht zoekt, ouderen die niet meer hun huis kunnen 

onderhouden of een kind dat ongewoon angstig is. Zij kunnen erop rekenen dat ze de zorg krijgen die 

nodig is. Een persoonlijke aanpak staat hierbij voorop. Daar staat de VVD voor. 

 

De gemeente geeft jaarlijks ruim een kwart van haar begroting uit aan zorg. Maastricht ontvangt van de 

Rijksoverheid echter onvoldoende middelen om aan de vraag naar zorg te voldoen. De uitgaven van de 

gemeente aan Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugdzorg en participatiewet waren in 2016 

ongeveer 8 miljoen euro hoger dan het geld dat de Gemeente Maastricht hiervoor van de Rijksoverheid 

ontving. Dit tekort moet de gemeente zelf opvangen. De tekorten dreigen komende jaren verder op te 

lopen, omdat de gemeente komende jaren minder geld voor zorg ontvangt van de Rijksoverheid. Een 

blijvend tekort op de uitgaven aan het sociaal domein gaat ten koste van de dienstverlening op andere 

terreinen daarom moet de gemeente Maastricht dan ook komende jaren blijven lobbyen in Den Haag. 

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de gemeente voldoende geld zal krijgen voor het sociaal domein en 

zal zij meer moeten doen om de tering naar de nering te zetten. De VVD staat voor solide 

gemeentefinanciën en wil niet dat de lasten voor de burger worden verhoogd om het tekort op het sociaal 

domein te dekken. Het in evenwicht brengen van de uitgaven aan sociaal domein met de ontvangen 

middelen van de Rijksoverheid mag echter niet ten koste gaan van de zorg aan kwetsbare en niet-

zelfredzame inwoners van Maastricht. Wel willen we dat zorginstellingen hun middelen doelmatiger 

besteden. 

Effectieve maatregelen om de uitgaven aan het sociaal domein te beteugelen zijn nodig. Vooral omdat 

het gebruik van jeugdhulp en Wmo in Maastricht hoger ligt dan elders in het land. Zo ontving in 2015 

één op de zeven jongeren tot 18 jaar jeugdhulp tegenover één op de tien jongeren in andere grote 

gemeenten. Het gebruik van Wmo-voorzieningen is ruim 30% hoger dan in andere vergelijkbare 

gemeenten. 

 

Het terugdringen van het gebruik van zorg kan de gemeente niet alleen. Hiervoor is samenwerking nodig 

met huisartsen en andere verwijzers, scholen en zorginstellingen. De VVD wil dat de gemeente samen 

met deze en andere partijen een plan van aanpak maakt om de participatie en zelfredzaamheid van 

inwoners te versterken en het gebruik van zorg te beperken. 

Daarnaast stelt de VVD een aantal andere concrete maatregelen voor om het tekort op het sociaal 

domein terug te dringen.  

Veel jongeren komen via de huisarts of een ander kanaal bij een jeugdzorginstelling terecht. Hiervan 

wordt de gemeente niet altijd tijdig op de hoogte gesteld. Soms komt de jongere pas bij declaratie van 

de kosten door de instelling bij de gemeente in beeld. Wij vinden dit ongewenst, mede omdat het tot 

discussies leidt over de rechtmatigheid van de declaratie. De VVD vindt dat de zorgaanbieder in 

dergelijke gevallen altijd een verzoek om toewijzing aan de gemeente moet doen. Zonder dergelijk 

verzoek kan de gemeente de declaratie van de zorgaanbieder niet betalen. 
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De huidige manier van contracteren tussen de gemeenten en zorginstellingen biedt onvoldoende 

mogelijkheden voor zorg op maat voor cliënten en beheersing van de kosten voor de gemeente. Daarom 

moet zorg op een andere manier worden ingekocht. De VVD vindt dat zorg en ondersteuning niet langer 

moet worden ingekocht op basis van uniforme tarieven maar op basis van percelen voor een vast 

bedrag. De VVD wil voorkomen dat cliënten in de kou komen te staan. Onaanvaardbare lange 

wachttijden en wachtlijsten zijn niet acceptabel. Daarom wil de VVD dat in de contracten met 

zorginstellingen een doorleveringsplicht wordt opgenomen. 

Inwoners die echt zorg nodig hebben moeten daar ook niet eindeloos op hoeven te wachten. Zorg moet 

snel worden geleverd. Daarom zorgen we ervoor dat in de contracten met zorgaanbieders bindende 

afspraken worden gemaakt over de maximaal toegestane wachttijden voor cliënten. 

 

De VVD wil dat het geld voor zorg goed wordt besteed. Dat betekent dat oneigenlijk gebruik en misbruik 

van zorggeld hard wordt aangepakt. Helaas komt ook in Maastricht fraude met zorggeld voor. De 

gemeente stelt hiertoe een speciaal “Handhavingsteam zorgfraude” in om signalen van misbruik van 

zorg in natura en persoonsgebonden budgetten in de Wmo en de jeugdwet te onderzoeken. Ook doet 

ze de gemeente waar nodig voorstellen om bestuursrechtelijke of strafrechtelijke stappen te 

ondernemen tegen vermeende fraudeurs. 

Participatie en zelfredzaamheid worden soms belemmerd door regels. Zo lopen ouderen soms tegen 

het probleem aan van een eengezinswoning te verhuizen naar een kleinere gelijkvloerse woning. Het 

ontbreken van geschikte huurwoningen of het niet verkrijgen van overbruggingsfinanciering voor een 

koopappartement bemoeilijken deze overstap. Dit is slechts een voorbeeld van – veelal goedbedoelde 

– regels die zelfredzaamheid tegenwerken. De VVD wil dat de gemeente een overzicht maakt van regels 

die participatie en zelfredzaamheid bemoeilijken en een plan maakt om deze belemmerende regels af 

te schaffen. 

VVD standpunten op Zorg: 

• Financiële tekorten op het sociaal domein mogen niet tot lastenverhoging voor de burger leiden 

maar mogen er ook niet toe leiden dat inwoners van Maastricht niet de zorg krijgen die ze nodig 

hebben. 

• De gemeente stelt in samenspraak met huisartsen, scholen en zorginstellingen een plan van 

aanpak op om participatie en zelfredzaamheid te bevorderen. 

• Bij verwijzing naar een jeugdzorginstelling door de huisarts of een andere geëigende verwijzer 

dient de instelling altijd een verzoek om toewijzing aan de gemeente te doen. 

• Om de kosten van de jeugdzorg en de Wmo in de hand te houden en meer zorg op maat mogelijk 

te maken wordt de zorginkoop op basis van uniforme tarieven losgelaten. Voortaan worden zorg 

en ondersteuning ingekocht op basis van percelen voor een vast bedrag. 

• Lange wachttijden in de zorg zijn niet acceptabel. Om wachtlijsten te voorkomen moeten in de 

contracten met zorginstellingen een doorleveringsplicht worden opgenomen. Ook worden 

bindende afspraken gemaakt over maximaal toegestane wachttijden voor cliënten. 

• Zorgfraude wordt hard aangepakt. Hiervoor richt de gemeente een apart handhavingsteam op. 

• De gemeente maakt een overzicht van regels die participatie en zelfredzaamheid belemmeren 

en een plan om deze belemmerende regels af te schaffen. 
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9 Vlaggen van Limburg, Maastricht en Nederland 
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NATUUR, MILIEU EN AFVAL 

Leefbaarheid is voor alle inwoners van Maastricht van belang. De omgeving speelt een belangrijke rol 

bij het leefbaar houden van de stad. Door de leefomgeving schoon en representatief te houden kunnen 

alle bewoners en bezoekers genieten van het moois dat onze stad te bieden heeft. De afgelopen jaren 

zijn er al veel stappen gezet op het gebied van natuur, milieu en afval. De VVD Maastricht wil hiermee 

doorgaan zonder het voeren van symboolpolitiek. 

 

De VVD wil de volgende punten realiseren: 

• Geen invoering van een milieuzone: de luchtkwaliteit voldoet op dit moment al aan de gestelde 

normen en zal komende jaren nog verder verbeteren1. De invoering van een milieuzone draagt 

nauwelijks bij aan verbetering van de luchtkwaliteit vanwege de vele invloeden van buiten de 

gemeentegrenzen op de luchtkwaliteit. Milieuzones zijn slechts een dure symboolmaatregel. 

 

• Doorgaan met het opstellen van Maastrichtse Energieakkoorden: bedrijven en instellingen die 

deze akkoorden ondertekenen zijn vanuit zichzelf gemotiveerd om over te schakelen op 

duurzame energie en de reductie van CO2-uitstoot te versnellen. 

 

• Groenonderhoud op orde: door het groen in straten, pleinen en parken goed te onderhouden, 

kunnen we Maastricht representatief presenteren. Het onderhoudsniveau van het groen in de 

stad kan - als het aan de VVD ligt - variëren, zolang het overal verzorgd is. 

 

• Geen verhoging van de afvalstoffenheffing: de doelstelling van de gemeente om in 2030 

“afvalloos” te zijn wordt door de VVD van harte ondersteund maar alleen indien de kosten voor 

afvalverwerking hierdoor niet stijgen.  

  

                                                           
1 Royal HaskoningDHV Nederland B.V., 2016 
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TERUGBLIK 1998-2018 

De VVD heeft haar bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen door deelname aan het College van B&W 

in vier van de vijf laatste collegeperioden.  

 

In 1998-2006 heeft dit (onder andere) geleid tot: 

• Mobiliteit: begin van de A2-ondertunneling, invoering van een mobiliteitsfonds (gevoed door 

parkeeropbrengsten) voor financiering van mobiliteitsprojecten, bouw van (ondergrondse) 

fietsenstallingen en –infrastructuur en de herbouw van de parkeergarages Vrijthof en Onze-Lieve-

Vrouweplein. 

• Wonen: terugdringen van de woonlasten. 

• Economie: een beter bezoek aan de binnenstad in de relatief rustige maanden door het opzetten 

van evenementen zoals Magisch Maastricht. 

• Financiën: verkoop van het gemeentelijk nutsbedrijf en het stadsbusvervoer waardoor het eigen 

vermogen van de Gemeente Maastricht is versterkt. 

• Natuur, milieu en afval: invoering van het beginsel “de vervuiler betaalt” in de afvalstoffenheffing, 

de daarbij behorende milieuvriendelijke afvalscheiding en het voldoen aan de wettelijke vereisten 

voor luchtkwaliteit. 

 

In 2010-2018 heeft dit (onder andere) geleid tot: 

• Mobiliteit: voltooiing van de A2-ondertunneling, verleggen van de Noorderbrug, bouw van de 

fietsenstalling bij het station en de redding van Maastricht Aachen Airport. 

• Wonen: het niet verhogen van de gemeentelijke lasten voor bewoners en bedrijfsleven buiten de 

inflatie en het gelijk blijven van de tarieven voor straatparkeren. 

• Stadsontwikkeling: ontwikkeling van Belvedère (o.a. met een poppodium) en de ontwikkeling van 

Tapijn. 

• Economie: aankoop, exploitatie en modernisering van het MECC, vernieuwde aandacht voor de 

(maak)industrie, het stimuleren van de creatieve industrie, versterking van de binnenstad en 

(winkel)toerisme, revitalisering van de Beatrixhaven, groei van het aantal hotels en 

hotelovernachtingen en terugdringing van de werkloosheid tot een historisch laag niveau. 

• Financiën: bezuinigingen op het ambtelijk apparaat, geen bezuinigingen op veiligheid, armoede 

en economie, afboeking van grondverliezen vanwege de crisis. 

• Sociale zekerheid/zorg: de sociale voorzieningen op orde houden ondanks grote financiële 

kortingen vanuit de Rijksoverheid. 
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WIE ZIJN WIJ? 
 

De VVD Maastricht bestaat uit mensen met ervaring en jong talent. 
  

 

wethouder 
John Aarts 

 

fractievoorzitter 
Michel Severijns 

 

raadslid 
Bibi van de Wouw-Simons 

 

raadslid 
Paul Limpens 

 

burgerraadslid 
Nicky Beckers 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
burgerraadslid 
Guiseppe Noteborn 

 

burgerraadslid 
Esmée Lensing 

  

 

VVD Maastricht is onderdeel van het Lokaal Netwerk Maas & Geul; het bestuurlijke 

samenwerkingsverband van de lokale VVD in Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, 

Meerssen en Valkenburg a/d Geul. Binnen dit netwerk worden primaire taken zoals de ondersteuning 

van de raadsfracties en het uitzetten en uitvoeren van koers en beleid uitgevoerd. De lokale fracties 

van de deelnemende gemeenten zijn politiek autonoom en hebben hun eigen lokale identiteit. 
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KANDIDATENLIJST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018 
 

1. John Aarts 

2. Michel Severijns 

3. Bibi van de Wouw-Simons 

4. Paul Limpens 

5. Nicky Beckers  

6. Guiseppe Noteborn 

7. Esmée Lensing 

8. Siem Verkoijen 

9. Davy Pieters  

10. Maarten Butink 

11. Jurgen van Heertum 

12. Richard Leenards 

13. Wim Groot 

14. Jo Devilee 

15. Dick de Jong 

16. Frans Holten 

17. Jo Baltus 

18. Henk Stollenwerck 

19. Joost van den Akker 

20. Joop Ceha-Konings 

21. Benoit Wesly 

 

 
  

10 Kandidaten gemeenteraadsverkiezingen VVD Maastricht 2018 
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CONTACT 
 

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of wilt u graag iets met ons delen, laat het ons weten en neem 

contact met ons op via onderstaande kanalen: 

 

 

 www.maastricht.vvd.nl/  

 

 www.facebook.com/VVDMaastricht/ 

 

 vvdfractiemaastricht@gmail.com 
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WOORDEN BOUWEN GEEN 
HUIZEN. PLANNEN REALISEREN 
ZICHZELF NIET. BANEN KOMEN 
NIET UIT DE LUCHT VALLEN. 
ECONOMIEËN TREKKEN NIET 
VANZELF AAN. WELVAART IS 
GEEN NATUURVERSCHIJNSEL. 
BUURTEN KNAPPEN ZICHZELF 
NIET OP. KRUISPUNTEN WORDEN 
NIET VANZELF VEILIGER. EN 
GEMEENTES WORDEN NIET 
ZOMAAR PRETTIGER OM IN TE 
WONEN. DAAR MOET JE WAT 
VOOR DOEN. 

 

KIES VVD. KIES VOOR DOEN. 


