Speerpunten
voor 2018

INTERNATIONALE UNIVERSITEITSSTAD
Investering grote evenementen

Maastricht is een sociale en
saamhorige stad, die zich steeds
nadrukkelijker ontwikkelt en
profileert als een internationale
universiteitsstad, met een top
leef-, werk- en verblijfsklimaat
voor bewoners, bedrijven en
bezoekers.

Investering MECC

JIM
€50.000 t/m 2021
Amstel Gold Race
€25.000 t/m 2021
Iron Man
€80.000 in 2018
Tour de France
€525.000 gereserveerd

Impuls voor economische
spin-off stad en regio

Herontwikkeling Tapijn

€4,5 miljoen

Voortzetting Europe Calling!

€30 miljoen
Internationaal congrescentrum en
ontmoetingsplek voor expats, internationale
studenten en congresgangers

Investering Theater

€2,5 miljoen
Renovatie Theater aan het Vrijthof

Benutten en versterken
profilering van Maastricht als
werkplaats van Europa

Student en stad

€150.000
Programma dat inwoners en
studenten nader bij elkaar brengt

SOCIAAL EN SAAMHORIG
Thuis in Maastricht-portal
Bezoekers website
36.600
2016

Voortzetting 3 decentralisaties

Jeugdzorg

Sociaal investeringsfonds

47.000

2017

Buurtreporters
15

41

2016 2017

Niemand door het ijs

Continuïteit en kwaliteit van zorg
prioriteit bij decentralisaties Sociaal Domein

Overheveling Jeugdzorg, Wmo en
participatiewet van rijk naar gemeente

Niet bezuinigen op armoede

Ondanks tekorten investeren in
preventie en innovatie jeugdzorg

Herijking tarieven sportaccommodaties

€2,2 miljoen

Verzachten armoede en begeleiden naar werk

Heldere tarieven

€4,8 miljoen

Voor vernieuwende initiatieven
voor kwetsbare Maastrichtenaren

Afspraken met woningcoöperaties

18.000

Betaalbare huurwoningen

TOP LEEF-, WERK EN VERBLIJFSKLIMAAT
Meer maatwerk in parkeren

Klimaatbegroting

€750.000

€100.000 jaarlijks
Bewoners kunnen weer parkeren waar bedoeld is:

werken met blauwe zones

Maastricht Afvalloos 2030

Meer en beter scheiden

Uitbreiding fietsroute Borgharen

Fietsbrug en -paden

Uitbreiding P+R Noord

€75.000

in 2018 en 2019

Schouder aan schouder bij voorkomen,
signaleren en aanpakken radicalisering

Stimuleren sociale woningbouw

€2,5 miljoen

Stimuleren sociale woningbouw
in centrumgebied

€1 miljoen
Upgrade Stationstraat en Stationsplein:
bredere stoepen, opheffen parkeren
en een groter stationsplein

1ste klimaatbegroting:
#missionzeromaastricht

Preventie & aanpak radicalisering

Upgrade Stationsomgeving

Een veilig gevoel in de buurt

€155.000

in 2018 en 2019

Met buurtbewoners samenwerken
aan de veiligheid

Geen lastenverhoging

Geen lastenverhoging voor inwoners
en ondernemers bovenop inflatie

Omgevingswet

€400.000

Samenvoegen 26 ruimtelijke wetten

Verbouwing Timmerfabriek

€9,6 miljoen
Culturele broedplaats en
uitbreiding Muziekgieterij

