Maastricht,

stad van verbondenheid

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 zĳn de partĳen SPM, D66, CDA, PvdA, PVM, VVD
en Volt met elkaar in gesprek gegaan. Ze zĳn het eens geworden over de 12 belangrĳkste onderwerpen
voor de komende 4 jaar. Die hebben ze opgeschreven in het coalitieakkoord: Maastricht, stad van
verbondenheid. Hieronder vatten we de 12 onderwerpen samen en leggen we ze uit in begrĳpelĳk taal.

Veiligheid en leefbaarheid

Je moet je veilig voelen in jouw buurt.
Daarom zorgen we dat er meer vaste
contactpersonen van de gemeente
komen in de buurten. En ook meer
handhavers en wĳkagenten die alles in
de gaten houden.

Cultuur

Cultuur is dat waar we trots op zĳn en
wat ons bindt: van onze geschiedenis en
taal tot en met dans, muziek en kunst.
We willen dat iedereen kan meedoen.
Bĳvoorbeeld door muziekonderwĳs
op scholen en samenwerking tussen
amateurverenigingen en professionele
instellingen en kunstopleidingen.

Wonen

Klimaat en energie

Maastricht moet een prettige woonstad
zĳn voor iedereen. Dus we zetten ons
in voor betaalbare, goede woningen
voor iedereen.

Zorgen dat we de voeten droog houden
en dat we overstappen op groene
energie. Dat doen we niet alleen voor
ons en onze kinderen, maar ook voor de
kleinkinderen van onze kleinkinderen.

Sport en bewegen

Maastricht en de (eu)regio

We willen dat inwoners meer gaan
bewegen. Daarom maken we sporten
aantrekkelĳker. Onder andere via
activiteiten van Maastricht Sport
en door het verbeteren van sporten speelplekken.

We blĳven samenwerken met onze
partners in de (grens)regio om kansen
te grĳpen op het gebied van openbaar
vervoer, werk, onderwĳs, ontspanning,
wonen, opleidingen en cultuur.

Veerkrachtige wĳken

Gebiedsontwikkeling

Er voor elkaar zĳn, ook als het tegenzit.
Daarom willen we samen met de
bewoners een plan maken voor de
toekomst van de wĳk. En er vroeg bĳ
zĳn om inwoners te helpen die het
moeilĳk hebben.

Zorgen dat Maastricht een gezonde,
veilige stad blĳft om in te wonen, te
werken en te ontspannen. Daar letten
we samen op bĳ de ontwikkeling van
gebieden in de stad.

Participatie

Economie en arbeidsmarkt

Maastricht maken we samen.
Dus moet iedereen met ons kunnen
meedenken, meepraten en meedoen.
Dat maken we makkelĳker.

Zorgen voor geld en banen. Dat doen
we door Maastricht op de kaart te zetten
als een kennisstad, vooral op het gebied
van gezondheid. En door Maastricht
aantrekkelĳk te maken voor bedrĳven
die daarbĳ kunnen helpen. We willen
dat iedereen die kan werken, ook gaat
werken.

Onderwĳs en jeugd

Bestuur, organisatie
en ﬁnanciën

Elk kind in Maastricht krĳgt gelĳke
kansen. Of het nu gaat om toegang tot
boeken, sport en cultuur of een plek
in de buurt waar het naar school kan
gaan. Ook gaan we de jeugdzorg verder
verbeteren. We gaan mensen helpen met
lezen en we helpen nieuwkomers snel in
te burgeren.

Het bestuur wil met de stad samenwerken
aan de stad. Om dat te kunnen doen,
moeten we bĳ de gemeente ook beter
samenwerken. En moeten we onze
geldzaken beter regelen.

