Waar staan we voor
50PLUS Maastricht is een volkspartij
die de problemen van ouderen
onderkent en wil oplossen.
Iedere 50-plusser heeft recht op
wonen, inkomen, veiligheid, voeding,
zorg, onderwijs en werk.
Afhankelijk van de verschillende
standpunten die we innemen,
combineren we het ‘rode’ en
sociale van links en het ‘blauwe’
conservatieve van rechts.
Dat maakt ons tot de paarse partij van
de redelijkheid.
We zijn er overigens niet alleen voor
de 50-plussers in de stad, maar
voor iedereen die zich herkent in de
standpunten van onze partij.

Speerpunten 2022 — 50PLUS Maastricht

p. 2

Leefbaarheid, zorg en welzijn

Maatwerk waar
het moet,
geen maatwerk waar
het kan
Op het gebied van leefbaarheid, zorg en welzijn is 50PLUS Maastricht een voorstander van voorzieningen die zijn afgestemd op uw persoonlijke behoefte en belang. Maatwerk dus. Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden om u te ondersteunen zonder dat daar een individuele maatwerkvoorziening aan te pas komt.
De druk op het stelsel van zorg en welzijn kan worden verminderd door meer algemeen toegankelijke voorzieningen onder te brengen in de diverse stadwijken.

Onze doelstellingen
• Creëer aantrekkelijke en veilige ontmoetingsplekken voor activiteiten rondom leefbaarheid, zorg en welzijn.
• Geld dat is bestemd is voor zorg moet beschikbaar blijven voor zorg.
• Maak een einde aan de marktwerking in de zorg. Zorgvragers, zorgtoekenners, zorgverleners en zorgtoezichthouders moeten onafhankelijk van elkaar opereren.
• Maak duidelijke afspraken over de problematiek die de lokale overheid en de maatschappelijke instellingen op zich nemen.
• De gemeente, corporaties, handhaving en ketenpartners zijn samen verantwoordelijk
voor een veilige leefomgeving. Als inwoner van Maastricht krijgt u de mogelijkheid
overlast anoniem te melden.

Armoede en schuld
Iedere inwoner van
Maastricht moet kunnen
deelnemen aan de
samenleving
Armoede neemt toe. Ook in Maastricht. Voedselbanken staan onder grote druk. Inwoners die onder het sociaal minimum leven dreigen uit hun huis te worden gezet. Daardoor hebben ze veel minder kans om deel te nemen aan de samenleving.
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50PLUS Maastricht maakt zich sterk voor iedereen in een maatschappelijke achterstandspositie. Daartoe werken we samen met de gemeente en overige instanties aan
armoedebestrijding, het creëren van banen en assisteren we bij schuldhulpverlening.
Onderwijs, gezondheid en eenzaamheid zijn andere belangrijke aandachtspunten.

Onze doelstellingen voor armoedebestrijding
• Motiveer inwoners die met armoede te maken hebben om een beter bestaan te krijgen. Geef kinderen speciale aandacht via kindregelingen en andere ondersteunende
maatregelen. Kijk daarbij ook naar de verantwoordelijkheden die vallen onder het
ouderlijk gezag.
• Alle lof voor de vrijwilligers van de voedselbanken. Toch moet het streven zijn dat
iedereen voldoende geld heeft om goed voedsel te kopen.
• Voedselbanken verdienen een goede huisvesting. De privacy van voedselbankgebruikers moet gegarandeerd zijn.
• Voedselbanken moeten beschikken over ruim voldoende, gezond, gevarieerd en veilig voedsel.
Dak- en thuislozen hebben recht op steun van de gemeente. Diezelfde gemeente mag het gebruik van een postadres bij familie of vrienden niet ontmoedigen of
weigeren.

Onze doelstellingen voor armoedebestrijding
• Corrigeer het verdienmodel van de schuldenindustrie bij schuldenproblematiek.
• Zorg voor vroegtijdige signalering van schulden, zodat tijdig schuldhulpverlening
wordt ingeschakeld.
• Maak proactief bekend wat schuldhulpverlening inhoudt en bied die laagdrempelig
en zonder wachttijden aan.
• De kosten van schuldhulpverlening mogen niet hoger zijn dan het bedrag van de
schulden.
• Vermijd boete op boete voor de aanvrager van schuldhulpverlening.

Burgerparticipatie en vrijwilligers
50-plussers die
minder of niet meer
werken, zijn óók nog
productief
Veel 50-plussers gaan minder werken of stoppen volledig met betaald werken. Dit
betekent niet dat u niet meer productief kunt zijn. Er blijven nog heel wat manieren
over waarop u van waarde kunt zijn voor de Maastrichtse samenleving. Bijvoorbeeld
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door vrijwilligerswerk te doen. Daar bewijst u niet alleen uw stadsgenoten een dienst
mee, maar ook uzelf.

Onze doelstellingen
• Stimuleer vrijwilligerswerk. Bijvoorbeeld door langdurig bijstandsgerechtigden vrijwilligerswerk te laten doen bij gemeentelijk erkende verenigingen en organisaties.
• Werk aan meer buurtvertegenwoordigingen. De burgers zijn de ogen en oren van de
buurt.
• De tien spelregels van de ombudsman en gemeenten zijn de basis voor burger- en
overheidsparticipatie.
• Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning. Maar hun
werk mag niet leiden tot verdringing van banen. Verbind daarom een maximumbedrag aan de vrijwilligersvergoedingen van uitkeringsgerechtigden.
• Vrijwilligersorganisaties
kunnen
gratis
een
Verklaring
Omtrent
het
Gedrag
(VOG)
aanvragen.

Milieu en duurzaamheid
Klimaatverandering
en temperatuurstijgingen
zijn funest voor
50-plussers
Klimaatverandering en temperatuurstijgingen hebben een negatieve invloed op iedereen. Voor 50-plussers en andere kwetsbare groepen zijn ze zelfs funest omdat ze
niet zelden leiden tot vroegtijdig overlijden. 50PLUS Maastricht werkt aan een langjarige klimaatvisie Zo moet ook de waterhuishouding geschikt worden gemaakt voor
onze huidige en toekomstige generaties. We voeren deze klimaatvisie geleidelijk in.
Zodat deze geen of zeer beperkte kosten met zich meebrengt. In geval van kosten
moeten toekomstige opbrengsten door middel van innovatie en samenwerking deze
dekken.

Onze doelstellingen voor lucht en water
• De aangescherpte WHO-norm voor gezonde lucht dient als norm vastgelegd te worden. Een plan van aanpak is erop gericht dit te realiseren, waarbij de milieuzone en
de zero-emissiestadsdistributie leidend zijn.
• Via het terugdringen van de CO2- en NO2-uitstoot en andere milieumaatregelen
waakt 50PLUS Maastricht over een goede leefbaarheid voor iedereen.
• Koppel regenwater af van het riool.
• Ontwikkel voorzieningen om de gevolgen van langdurige droogte te beperken.
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• Stimuleer waterbewustzijn via onder meer voorlichting, hergebruik en subsidieregelingen.

Onze doelstellingen voor energie
• Duurzame energieopwekking mag niet ten koste gaan van landbouw of natuurgebieden als niet alle mogelijkheden zijn onderzocht om bijvoorbeeld zonnepanelen op
daken te plaatsen.
• Werk aan een verdere terugdringing van het energieverbruik. Houd daarbij rekening
met duurzame, technologische innovaties op stedelijke schaal.
• Stimuleer energiebesparende maatregelen en gebruik ‘groene’ stroom.
• Duurzaamheid moet voor iedereen betaalbaar zijn.
• Koppel woningen af van gas. Maar gebruik bijvoorbeeld duurzame en betaalbare
warmtepompen pas als woningen daarvoor geschikt zijn gemaakt.

Onze doelstellingen voor groen en afval
• Vergroen wijken door extra bomen en andere beplantingen en zorg voor goed onderhoud.
• Creëer nieuwe natuurgebieden als tegenwicht voor de verdere groei van Maastricht.
• Ontwikkel stadstuinen en stadslandbouw op daken en in verloren stukjes grond.
• Pak zwerfafval bij afvalbakken en milieuperrons aan. Denk daarbij aan de inzet van
moderne technologie.
• Promoot het achteraf scheiden van integraal ingezameld afval.

Vrijheid, veiligheid, immigratie

U stemt toch
ook voor een veilige
leefomgeving?
Naast persoonlijke vrijheid staat bij veel inwoners van Maastricht veiligheid bovenaan
hun wensenlijst. Zo blijkt uit onderzoek dat criminaliteit met 20% kan afnemen als
sprake is van een verbeterde openbare verlichting. 50PLUS Maastricht heeft daarbij
speciale aandacht voor de veiligheid van senioren. En voor slachtoffers die ongewild
zijn betrokken bij bijvoorbeeld een misdrijf, huiselijk geweld en discriminatie. Over
het onderwerp immigratie: we zijn voorstander van een menselijk en rechtvaardig,
maar ook streng vreemdelingenbeleid.

Onze doelstellingen
• Meer blauw op straat. Meer politiebureaus, meer agenten, meer boa’s.
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• Geweld tegen publieke dienstverleners wordt niet getolereerd. Pak geweldplegers
strafrechtelijk en civielrechtelijk aan.
• Aandacht voor inwoners van Maastricht die niet internet- en computervaardig zijn.
Geef voorlichting aan groepen die een verhoogd risico lopen op internetfraude.
• Controleer snelheidsovertreders op snelwegen en in Maastrichtse wijken. Maak daarbij gebruik van (meer) camerabewaking en andere moderne technologie.
• Handhaving moet zich richten op de voorkoming van herhaald ongeoorloofd gedrag.
En snel reageren op klachten over onveilige situaties.
• Meewerken aan het landelijke 50PLUS-beleid rondom economische vluchtelingen en
uitgeprocedeerde asielzoekers.

Onderwijs

Een leven lang
leren geldt ook voor
senioren
50-plussers zijn vaak ouder en grootouder. Ze willen dat hun (klein)kinderen een goede toekomst hebben. Goed onderwijs en passende jeugdzorg zijn daarom juist voor
hen heel belangrijk. 50PLUS Maastricht vindt dat het volwassenenonderwijs in de
stad verbeterd kan worden. Oudere leeftijdsgroepen hebben gemiddeld een lagere
vooropleiding. Een van de manieren om de arbeidsmarktpositie van 50-plussers te
versterken, is deelname aan scholing. Zodat ook zij in aanmerking komen voor een
leven lang leren.

Onze doelstellingen
• Maak kindcentra van minimaal 250 kinderen goed en veilig bereikbaar en verdeel ze
gelijkmatig over de stad. Voer achterstallig onderhoud uit en zorg dat de centra een
ventilatiecertificaat hebben.
• Geef meer aandacht aan onderwijs voor 50-plussers. Maak ze vertrouwd met de vele
mogelijkheden die de digitale wereld hun biedt.
• Houd de keuzemogelijkheden in stand voor ouders en kinderen binnen het primaire
en secundaire onderwijs.
• Ga het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen zo veel mogelijk tegen.
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Kunst en cultuur

Maastricht wil
een stad zijn van
expressie, verrassing
en verwondering
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor een levende stad en groeiende stad. Of: zonder
kunst en cultuur blijft een stad over waarin geen plaats is voor expressie, verrassing
en verwondering. Graffiti is dan niet meer dan vandalisme. En op de muren staan
geen dichtregels, maar hamburgerreclames. Zo’n stad wil Maastricht niet zijn. Niet
voor de bewoners en niet voor de vele bezoekers.

Onze doelstellingen
• Nieuwbouw mag niet leiden tot leegstand van oude gebouwen.
• Meer voorstellingen op het gebied van kunst en cultuur die overdag plaatsvinden. Dit
in verband met de veiligheid van ouderen.
• Geen subsidie voor semi-commerciële kunst- en cultuurinstellingen als die de schijn
van concurrentievervalsing wekken.
• Weeg zorgvuldig af of een rendabele exploitatie mogelijk is van de geplande Middenzaal. Zeker als lokale en niet-professionele verenigingen daar veelvuldig gebruik van
maken.
• Laat traditioneel Maastrichtse en niet-professionele voorstellingen bij voorkeur
plaatsvinden in de buitenwijken. Naast het Nederlands is de Mestreechter taol daarbij leidend.
• Van jong tot oud. Iedereen moet actief en passief kunnen genieten van kunst en cultuur.

Wonen en ruimtelijke ordening

Laat 50-plussers
veilig en comfortabel
wonen
Veel mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving
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wonen. Dat geldt ook als u minder mobiel en vitaal wordt. De behoefte aan aangepaste woningen stijgt naarmate er meer ouderen bijkomen. Dat is ook het geval in
Maastricht. Alleen: het aantal seniorvriendelijke woningen in de stad is beperkt. Dit
betekent dat bestaande woningen moeten worden aangepast om jongere en minder
jonge ouderen veilig en comfortabel te laten wonen. 55Plus Maastricht vindt dat de
gemeente, financiers, zorginstellingen en woningbouwcorporaties meer moeten samenwerken om voor elke 55-plusser een goede oplossing te vinden.

Onze doelstellingen
• Zorg voor betaalbare woningen die zijn afgestemd op de individuele behoeften van
de inwoners van Maastricht.
• Pas de huidige woningen van 55-plussers aan. Dan kunnen ze blijven wonen waar ze
het liefste wonen: in hun eigen buurt.
• Maak sociale huurwoningen van leegstaande winkels, kantoren en bedrijfspanden.

Inkomen en koopkracht

De afgelopen
tien jaar hebben
gepensioneerden zo’n
20% aan koopkracht
verloren
Het verlies aan koopkracht voor ouderen is onaanvaardbaar. Zeker als je bedenkt dat
deze groep geen mogelijkheden heeft dat verlies nog aan te vullen. Net als het landelijke 50PLUS pleit 50PLUS Maastricht voor een dertiende maand AOW. Ook hebben
we een plan gepresenteerd voor een nieuw en sterk vereenvoudigd belastingstelsel.
Hierdoor verdwijnt een groot aantal heffingen, aftrekposten, toeslagen en kortingen.
Daarvoor in de plaats komt een inkomensafhankelijke persoonlijke korting voor iedere volwassene en een bedrag per kind. Wie een laag inkomen heeft, kan zelfs geld
krijgen van de Belastingdienst.

Onze doelstellingen
• Specifiek aandacht voor de armoedeval bij gepensioneerden. Al meer dan tien jaar
heeft geen pensioenindexatie plaatsgevonden. Hierdoor is de koopkracht van deze
groep sterk achteruitgegaan.
• Laat inwoners van Maastricht proactief kennisnemen van diverse regelingen om hun
koopkracht te verbeteren.
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• Geef speciale aandacht aan inwoners die onvoldoende digitale vaardigheden hebben.
• Ondersteun inwoners die de dupe worden of zijn geworden van falend landelijk overheidsbeleid.
• Onderzoek mogelijkheden om bijdragen in natura te geven aan inwoners die problemen hebben met het beheer van hun financiële middelen.

Werk en werkeloosheid

Help ouderen weer
aan een baan
Onderzoek toont aan dat de kans op het vinden een nieuwe baan na je 50ste vanuit
een werkloosheidssituatie zeer gering is. Vanaf je 55ste is dat slechts 3%. Hoewel
de economie voor de coronacrisis weer in de lift zat, profiteerden met name ouderen
hier nauwelijks van. Vanwege de huidige corona-epidemie dreigt op termijn een economische recessie. Vooral oudere werknemers lopen hierdoor het risico werkloos te
worden.

Onze doelstellingen
• Ontwikkel een krachtig gemeentelijk werkgelegenheidsbeleid. Geef daarbij extra
aandacht aan ouderen en vermijd leeftijdsdiscriminatie.
• De gemeente geeft het goede voorbeeld door ouderen kansen te geven op een baan
bij de gemeente.
• Vermijd grote en zinloze hoeveelheden verplichte schriftelijke sollicitaties.
• Verminder de inzet van flexwerkers en payrollers zo veel mogelijk en beperk de inhuur van externe krachten tot een minimum.
• Laat oudere, ervaren medewerkers vaker jonge medewerkers opleiden.

Mobiliteit en bereikbaarheid

Veel Maastrichtenaren
pakken elke dag de fiets.
Blijf dat stimuleren.
Zo lang mogelijk mobiel blijven. Dat wilt u toch ook? Gelukkig er is er nu onder meer
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de e-bike. Die is populair onder 55-plussers en die populariteit blijft maar groeien.
Ook in Maastricht, waar heel wat mensen elke dag de fiets pakken. Dan kunnen
ze zonder al te veel inspanning genieten van de nabije en verre omgeving. In heel
Nederland is het fietsverkeer de afgelopen tien jaar trouwens met maar liefst 60%
toegenomen. Daartegenover staat dat ook Maastrichtenaren minder vaak gebruikmaken van het openbaar vervoer en de auto naarmate hun leeftijd vordert.

Doelstellingen voor parkeren
• Voldoende aantrekkelijke parkeerfaciliteiten voor (leen)fietsen, scooters en brom- en
snorfietsen aan de randen van de stad met goede verbindingen.
• We zijn vóór de komst van Station-Zuid aan de Köbbesweg met voldoende parkeeren pendelvoorzieningen naar de stad. En met een opstaphalte voor de trein van en
naar Maastricht.
• Een sterke vermindering van het aantal straatparkeerplaatsen. Daarvoor in de plaats
komen fietsstallingen binnen de singels. Fietsen mogen niet op de stoep worden
gestald. Dat moet streng worden gecontroleerd.
• Parkeerplaatsen voor fietsen zijn belangrijker dan parkeerplaatsen voor gemotoriseerd verkeer.
• Betrek de buurt bij het vinden van oplossingen als overlast ontstaat door diegenen
die betaald parkeren willen vermijden

Doelstellingen voor mobiliteit
• Maak een duidelijk overzicht van verkeersgevaarlijke (kruis)punten voor fietsers in
Maastricht en breng daar verbetering in aan. Bij alle rotondes moeten dezelfde verkeersregels gelden.
• Zorg voor een binnenstad met zo weinig mogelijk auto’s. Dat is goed voor de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid. Veel inwoners van Maastricht genieten dan ook
meer van hun omgeving. Maak wel een uitzondering voor mindervaliden en ouderen.
• In Maastricht staat de fiets steeds centraler. Leg daarom meer en betere fietspaden
aan. En maak het gemakkelijker om fietsen te stallen.
• Onderhoud van trottoirs en wegen is belangrijk, vooral in de winter. Dat komt de veiligheid van alle inwoners van Maastricht ten goede. Dat geldt speciaal voor oudere
inwoners die slecht ter been zijn.
• Plaats straatmeubilair bij de halteplaatsen voor het openbaar vervoer.
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Sport en recreatie

Uw lichaam en
hersenen hebben
baat bij regelmatig
bewegen
Sporten helpt u om fit en vitaal te blijven op oudere leeftijd. U kunt ook bewegen
in groepsverband. Dan combineert u de lichamelijke voordelen met het vergroten
of onderhouden van uw sociale contacten. Uw hersenen hebben evengoed baat
bij regelmatige beweging. Bewegen is goed voor het geheugen, het concentratievermogen en de verwerkingssnelheid van informatie. Er is bovendien steeds meer
bewijs dat bewegen het risico op het ontstaan van dementie vermindert. Sporten
is dus goed voor u. En dat is geen overbodige luxe nu de overheid wil dat ouderen steeds langer thuis blijven wonen. Daarnaast biedt de toename van het aantal
senioren in Maastricht nieuwe kansen om recreatievoorzieningen uit te breiden.
50PLUS Maastricht wil daar graag een actieve bijdrage aan leveren.

Doelstellingen
• Topsport dient ter ondersteuning van de breedtesport.
• Kleinschalige evenementen naast topsportevenementen, zodat zo veel mogelijk
mensen gaan bewegen.
• Voorzieningen bij speelplekken, waardoor ouders beter toezicht op hun kind of kinderen kunnen houden.
• Bied laagdrempelige voorlichting en een actueel overzicht voor deelname aan sporten recreatieve activiteiten.
• Maastricht Sport versterken en beter communiceren om klantgerichter te zijn voor
sporters.
• Meer aandacht voor vrijetijdsvoorzieningen voor ouderen.
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Bestuur en financiën

U mag een vlekkeloze
uitvoering van
gemeentelijke taken
verwachten
De wethouders en de burgemeester besturen de gemeente Maastricht. Ze vormen samen het college van burgemeester en wethouders. De collegeleden zijn de
bestuurders en de raadsleden zijn de volksvertegenwoordigers. Ofwel: het college
bestuurt en de raad controleert. Er moet een duidelijke scheiding zijn tussen besturen en controleren. Dit heet dualisme. Het doel van dualisme is dat bestuurders niet
vooraf hun voorstellen afstemmen met volksvertegenwoordigers. Of in achterkamertjes regelingen treffen, waardoor het openbare debat in de gemeenteraad geen
zin meer heeft. 50PLUS Maastricht vindt dat tegenvallers binnen de gemeentelijke
begroting moeten worden opgevangen zonder de dienstverlening aan bewoners
en bedrijven aan te tasten. Financiële meevallers moeten worden ingezet om het
beleid te versterken. Als inwoner van Maastricht mag u een vlekkeloze uitvoering
van gemeentelijke taken verwachten. Fouten maken is weliswaar menselijk, maar
die fouten dienen zo veel mogelijk vermeden te worden.

Doelstellingen voor bestuur
• Stel de beste bestuurders aan, desnoods los van politieke partijen. Een aparte wethouder is verantwoordelijk voor de informatievoorziening.
• Macht en tegenmacht stimuleren om het dualisme nieuw leven in te blazen. Een minderheidscollege vergroot de kans daarop.
• Per fractie stemmen over de werkwijze van de gemeenteraad, niet per raadsmeerderheid.
• Gemeenteraadsverkiezingen gaan over de lokale politiek, niet over de landelijke politiek.
• Beperk gemeenteraadsleden die de fractie verlaten en op persoonlijke titel verdergaan in hun personele en financiële middelen. Voeg maximaal vier commissieleden
toe aan de fracties om de fractietaken goed uit te kunnen voeren.

Doelstellingen voor financiën
• Zorg dat het gemeentelijke huishoudboekje constant op orde is. Zo worden toekomstige generaties niet opgezadeld met een (toenemende) schuld. Pas doelstellingen
aan als de rijk soverheid onvoldoende financiële middelen verstrekt.
• Verhoog de grip op de uitvoeringsorganisaties van een gemeenschappelijke regeling.
• Een transparante interpretatie van de jaarcijfers. Ook bij gebruik van de algemene
reserve en het oppoetsen van de financiële exploitatie.
• Een evenwichtig financieel beleid. Prestigeprojecten krijgen geen voorkeur. Het be-
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lang van de individuele inwoner van Maastricht staat voorop.
• Geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen. Dit voorkomt dat inwoners en
vooral ouderen (opnieuw) te maken krijgen met een lastenverzwaring.

Doe met ons mee
50Plus Maastricht is een partij die staat voor een sociaal en solidair Maastricht,
maar ook voor veiligheid en een gedegen financieel beleid. Wil je bij een succesvolle en groeiende politieke partij horen die zich onderscheidt van alle andere partijen?
Sluit je bij ons aan. 50Plus is altijd actief, ook als er geen verkiezingen zijn. En jij
kunt helpen!

Wat kun je doen?
Spreken onze standpunten je aan en wil je je inzetten voor 50Plus Maastricht? Je
kunt ons op allerlei manieren helpen.
Wil je meer meten?
info@50plusmaastricht.nl
+31(0)6 28 55 92 42
Heb je opmerkingen of vragen, neem dan contact met ons op.
Hagengaard 7
6227 HE Maastricht
info@50plusmaastricht.nl
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