Maastricht

Samen recht doen in Maastricht
Verkiezingsprogramma (verkorte versie)

Inleiding
ChristenUnie, partij in de samenleving

Beste Maastrichtenaren,
Op 16 maart 2022 vinden de verkiezingen voor de gemeenteraad in onze prachtige stad plaats.
Politiek lijkt soms ver weg, maar het raakt iedereen. Want deze verkiezingen gaan over mensen.
Over jou en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leraren op school, onze
werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en de manier van samenleven in Maastricht.
Ons uitgangspunt is daarbij: Samen recht doen in Maastricht.
● SAMEN, omdat we willen benadrukken dat niemand het alleen hoeft te doen. En ook omdat de
overheid pas goed functioneert als zij samen werkt met inwoners.
● RECHT, omdat ieder mens telt en we tegen onrecht willen strijden.
● DOEN, omdat onze woorden pas inhoud krijgen als we in beweging komen.
We doen ons uiterste best om oog te hebben voor alle inwoners van de gemeente en voor hen aan
de slag te gaan. Samen, met elkaar, en met de onmisbare zegen van God, zien we de toekomst
voor onze gemeente met vertrouwen tegemoet. We hopen je vertrouwen te geven. Mogen we
jouw vertrouwen ontvangen? Hartelijke groet, mede namens de andere kandidaten,
Ingeborg Dijkstra- Verbeek
lijsttrekker ChristenUnie Maastricht
ingeborg@maastricht.christenunie.nl
06 – 14 42 02 34
P.S. Dit is de verkorte versie van ons verkiezingsprogramma.
Het volledige verkiezingsprogramma is te vinden op
www.maastricht.christenunie.nl

Een samenleving met toekomst
Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. We zitten er zelfs nog middenin. Veel
inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote
klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen
achtergelaten.
De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren.
In Maastricht is er teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet
begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.
De ChristenUnie is zich van deze dingen bewust en ziet dat de manier waarop we met elkaar de
samenleving vormgeven ter discussie staat.
Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Maastricht oog voor elkaar hebben.
Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen.
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Praktische voorbeelden hiervan zijn de Crew against Corona (waarbij studenten boodschappen
deden voor ouderen), Hart voor elkaar (waarbij de Molukse stichting Moetiara Maloekoe maaltijden
en verrassingspakketten uitdeelde) en de Voordeur Verhalen op anderhalve meter in CabergMalpertuis. En zo zijn er nog vele andere initiatieven geweest op het gebied van straatkunst,
maaltijden koken en huisbezoeken om eenzaamheid te verminderen. Hartverwarmend.
Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een
stad waar het niet gaat om ‘ik’ maar om ‘wij’.
Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in.
Ondanks de grote financiële uitdagingen presenteren ons
verkiezingsprogramma vol plannen voor Maastricht die laten zien
dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin
aandacht is voor wat echt telt: Wij investeren in zorg voor elkaar,
Zet je in voor
in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Maastricht,
de bloei van de stad
in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods
waarin je woont, want
schepping.
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd
laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de
Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de
overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop
geeft. Wij geloven daarom dat christelijke principes kunnen
bijdragen aan de bloei van onze stad.

de bloei van de stad is
ook jullie bloei.
(Jeremia 29:7)

De politici van de ChristenUnie maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken
christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die bereid zijn
verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is
niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen
en het sterke te reguleren. En de overheid beschermt de ruimte waarbinnen mensen vrede kunnen
stichten.
De ChristenUnie heeft dus een sterk en uniek antwoord op vragen over ‘links of rechts’ en over de
rol van de overheid. Tussen een daadkrachtige overheid en draagvlak in de samenleving zoekt de
ChristenUnie naar gemeenschappen om die te stimuleren in beweging te komen.
De ChristenUnie is een lokale en landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze
lokale standpunten zijn niet zomaar opgeschreven, maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar
bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk
aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Maastricht. Doe met ons
mee!
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Hoofdstuk 1 Betrouwbare overheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
De gemeente heeft vooral als taak de samenleving te versterken en moet daarom ook naast
mensen staan. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te
stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. De menselijk maat, dát past bij de ChristenUnie,
dát past bij Maastricht. In het leven van alledag in ons werk, in ons gezin en in de zorg van de
gemeente voor de inwoners.
Vertrouwen
De ChristenUnie wil bijdragen aan het bouwen aan vertrouwen door:
● Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Maastricht.
● In te zetten op goede relaties met inwoners.
● Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen.
Jongeren
Democratie is geen statisch begrip, maar een werkwoord. Daarom wil de ChristenUnie zich inzetten
om inwoners en dus ook de jongeren in Maastricht te betrekken bij de lokale democratie. Wij
vinden dat nodig omdat door samen te praten over de uitdagingen in onze gemeente, we met
elkaar tot gedragen oplossingen kunnen komen.
● Plannen van de gemeente moeten ook worden getoetst op de gevolgen voor jongeren
(generatie check).
Discriminatie en racisme
Ook de lokale overheid heeft de roeping om recht te doen. Elke inwoner van Maastricht heeft recht
op een rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van gender, afkomst, handicap of andere status.
Discriminatie en racisme doen afbreuk aan die gelijkwaardigheid en vrijheid.
● Van etnisch profileren mag in Maastricht geen sprake zijn.
● Het antidiscriminatiebureau ADV Limburg moet goed vindbaar en bereikbaar zijn. Met de
signalen over ongelijke behandeling, discriminatie, racisme wordt aantoonbaar wat 		
gedaan.
Communicatie
Voor veel mensen wordt de samenleving complex. En zeker ouderen, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden vinden het vaak ingewikkeld om op tijd de juiste informatie te
vinden of om bij de overheid aan te kloppen voor hulp. De ChristenUnie wil dat de gemeente
Maastricht haar regels zo simpel mogelijk houdt.
● De gemeente communiceert in begrijpelijke taal met inwoners.
Financiën
Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan dat er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen
afwegen. Bij bezuinigingen wil de ChristenUnie de posten die te maken hebben met de nood van
individuele inwoners, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen zo veel
mogelijk ontzien. Uiteraard moet er voor mensen met weinig financiële draagkracht, maatwerk
mogelijk zijn.
● Zorg voor elkaar en zeker voor onze kwetsbare medemensen staat voorop bij het maken
van financiële en beleidsmatige afwegingen.
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Maastricht (verkorte versie) 2022-2026
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Hoofdstuk 2 Veiligheid
Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van Maastricht willen we veilig kunnen leven. De overheid heeft de plicht om
inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Maar de ChristenUnie vindt ook dat de
vrijheden waar we in onze gemeente van mogen genieten, samengaan met verantwoordelijkheden.
Naast de wettelijke taak van de overheid zien wij een grote rol voor de samenleving. Juist ook als
het gaat om veiligheid.
● Er wordt ingezet op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent.
● Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan
en de prioriteiten.
● Er is in Maastricht ruimte voor organisaties als Stichting Exodus die opvang en
ondersteuning bieden aan (ex-)gedetineerden, hun kinderen en familieleden.
Drugs en alcohol
De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs actief tegengaan
en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen.
● De gemeente Maastricht maakt zich in de regio/provincie sterk voor een taskforce drugs
om druggerelateerde criminaliteit en overlast aan te pakken.
● De gemeente Maastricht voert een verbod in voor het gebruik van lachgas in de openbare
ruimte.
● De gemeente Maastricht zet zich samen met maatschappelijke partners in voor de
preventie van (overmatig) alcohol- en middelengebruik. Niet alleen richting de jeugd, maar
ook in de richting van ouders/volwassenen.
● De gemeente Maastricht zet zich in om de doelstellingen in het landelijk Preventieakkoord
(2018) te behalen aan de hand van het lokale Preventieakkoord.
Mensenhandel
Mensenhandel betekent per definitie het uitbuiten van mensen. Daarbij wordt dwang, misleiding,
machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie gebruikt. Dit komt ook in Maastricht voor.
● De gemeente Maastricht zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys,
pooiers en mensenhandelaren.
● Wijkteams/professionals volgen (bijvoorbeeld bij Helse Liefde) een training om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel (thuisprostitutie) in de wijk te herkennen 		
en maken afspraken met de politie over handhaving, melding en begeleiding.
Kindermishandeling
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen mishandeling. Daarom
zetten we onder andere extra in op de volgende acties:
● Al bij de zwangerschap zijn we alert op hoog risicosituaties (in nauwe samenwerking met
de projecten via Trendbreuk)
● Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van
baby’s.
● De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor
preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, 		
wijkteam en Veilig Thuis.
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Hoofdstuk 3 Energie, klimaat en milieu
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie wil toe naar een lokaal vormgegeven energiesysteem van volledig hernieuwbare
energie. De gemeente heeft de regie in deze lokale energietransitie en zorgt er ook voor dat het
doel haalbaar en betaalbaar is en iedereen de overstap mee kan maken.
Energiecoaches
De ChristenUnie is voor de inzet van energiecoaches die inwoners begeleiden bij het zetten van
stappen in het verduurzamen van hun woning en inwoners helpen om de subsidiemogelijkheden
optimaal te benutten.
● Isolatie van de woning is de eerste stap. Daarna volgen maatregelen als zonnepanelen en
de inzet van warmtepomp of aansluiting op warmtenet.
● De gemeente ondersteunt ook de minima in Maastricht bij het verduurzamen van hun
woning.
Afscheid nemen van aardgas
Bij nieuwbouw is aardgasloos bouwen inmiddels de norm. De doelstelling is dat Nederland in 2050
geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een eigenaar van een bestaande woning.
De gemeente Maastricht speelt hier lokaal op in door te zorgen voor passende plannen.
● Een inwoner van Maastricht moet op 1 plek terecht kunnen voor zowel technische als
financiële arrangementen om zijn woning aan te passen.
● Voorkom energiearmoede: waar aardgas wordt vervangen door duurzame warmte,
investeren we direct in isolatie zodat de energierekening omlaaggaat.
Energiebesparing industrie
De gemeente moet de lokale industrie uitdagen om (samen) energiebesparende maatregelen te
blijven treffen. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën, en zetten ze extra
stappen om energie-efficiënt te worden en/of blijven.
● Bij grootschalige energieprojecten moet de omgeving zeggenschap krijgen en kunnen
participeren.
● De gemeente Maastricht zorgt ervoor dat de eigen behoefte aan energie, duurzaam,
binnen de landsgrenzen, het liefst zo regionaal mogelijk opgewekt wordt.
Inzameling herbruikbare grondstoffen
● In Maastricht kennen we geen afval meer, alleen maar grondstoffen. Het milieuperron is dé
plek waar grondstoffen een nieuw leven kunnen krijgen. Er moet daar dus ruimte zijn voor
het inzamelen van goederen voor kringloop- en reparatiedoeleinden.
● Afval scheiden is de norm.
● Het centraal (bij milieuperrons in de wijken) inleveren van restafval blijft een goede
manier om afval te scheiden. Hierbij moet wel aandacht zijn voor gezinnen (luiers),
ouderen en mensen met een beperking (incontinentiemateriaal) en mensen die wonen in
hoogbouw.
● Het tegengaan van zwerfafval heeft prioriteit.
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Hoofdstuk 4 Zorg
Waar staat de ChristenUnie voor?
Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uitmaakt van een of
meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen,
verenigingen, geloofsgemeenschappen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media.
Tegelijkertijd is er sprake van individualisme en van eenzaamheid en zijn er mensen die niet mee
kunnen komen. De coronacrisis heeft dit nog versterkt. Maar zijn er in deze periode juist ook mooie
initiatieven ontstaan waarin mensen naar elkaar omzien. Er is kracht in de samenleving. De
ChristenUnie blijft daarom inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen
elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen.
Volksgezondheid
● De gemeente stelt voor het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het
bepalen van prioriteiten, een gemeentelijk gezondheidsprofiel (of verschillende wijkgezondheidsprofielen) op. Het liefst ziet de ChristenUnie maatwerk per wijk.
Mantelzorgers
● In Maastricht ontwikkelen we een visie op informele zorg en de manier waarop de
informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
Vrijwilligers
● Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.
● De Gemeente Maastricht investeert in een campagne om vrijwilligerswerk beter op de
kaart te zetten.
Iedereen telt mee en doet mee
● De gemeente zorgt dat haar gebouwen en voorzieningen goed toegankelijk zijn voor alle
inwoners en ook digitaal moet de gemeente bereikbaar zijn voor mensen met een 		
beperking.
Ouderen
● Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een bespreekbaar
onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken
of andere religieuze organisaties.
● De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart,
die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
Opvangvoorzieningen
● De ChristenUnie is voorstander van het concept Housing First voor dakloze mensen met
meerdere problemen. Het toewijzen van een woning is de start van een traject richting 		
zelfstandigheid.
Zorg voor vluchtelingen
● De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te
nemen.
● In Maastricht zorgen we voor tenminste bed, bad en brood (en begeleiding) voor
uitgeprocedeerde asielzoekers zolang ze (nog) in Nederland zijn, zoals via Stichting Vlot 		
wordt geboden.
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Hoofdstuk 5 Gezin, jeugd, opvang en
onderwijs
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Maastricht moet daarom inzetten op
veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht
mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben.
In Maastricht is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van
het gezin.
Gezin, jeugd en opvang
● Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid,
allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders
in Maastricht, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is.
● Stellen waarbij kinderen betrokken zijn moeten in aanmerking kunnen komen voor gratis
relatietherapie.
● De kinderopvang en scholen in Maastricht moeten in staat gesteld worden hun
pedagogisch klimaat zo vorm te geven dat kinderen en jongeren zich optimaal kunnen 		
ontwikken en en niet uitvallen. De ambities zoals opgenomen in de Educatieve Agenda
Maastricht vormen hierbij het uitgangspunt.
● De ChristenUnie wil extra investeren in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om
het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en 			
zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.
● De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en
ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.
● Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken
hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één
plan, één regisseur belangrijk.
● Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit.
● De gemeente Maastricht biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.

Onderwijs
● Ouders kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en
idealen. De gemeente moet zich hard blijven maken voor de diversiteit van scholen op 		
levensbeschouwelijke en pedagogische gronden. Ouders behouden in Maastricht 			
de vrijheid van schoolkeuze.
● Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk
samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede
aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Maastricht.
Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
● De ChristenUnie vindt dat Maastricht stageplaatsen beschikbaar moet stellen voor de
jongeren uit de eigen gemeente. We vragen vooral aandacht voor stages van
(v)mbo-leerlingen.
● In Maastricht krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding
naar een waardevolle plek in onze samenleving. De ChristenUnie wil adequate
ondersteuning voor leerlingen die uit dreigen te vallen.
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Hoofdstuk 6 Economie
Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie staat voor een economie die er is voor mensen in plaats van andersom. Een goede
markt komt tot haar recht als arbeid en kapitaal geen tegengestelde krachten zijn en als ondernemers, werkgevers en werknemers van elkaars talenten profiteren. Bedrijven en ondernemers
in Maastricht zijn onmisbaar. Ze zijn van grote waarde voor onze economie en leefbaarheid. Ze
creëren werk en zorgen voor innovaties. Een sterke lokale en regionale economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en
consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven.
Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.
De coronacrisis heeft laten zien hoe sterk bedrijven ook afhankelijk zijn van een goed
functionerende overheid. Aan de andere kant mogen we van ondernemers en bedrijven vragen
om ook dienstbaar te zijn aan de lokale samenleving.
Duurzame werkgelegendheid
● Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; bij
alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
● De ChristenUnie vindt dat de gemeente zich samen met de ondernemers moet blijven
inzetten op energiebesparing bij bedrijven en opwekking van duurzame energie.
● Stimuleer de circulaire economie door kenniskringen die zich richten op het besparen van
grondstoffen te besparen, energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.
Werken en rusten
● Winkeliers mogen niet gedwongen worden om hun winkel op zondag te openen. De
gemeente moet dit garanderen en bewaken.
Recreatie en toerisme
● Naast de ontsluiting van onze toeristische trekpleisters gaan we inzetten op een optimale
ontsluiting van fiets- en loopverbindingen, voor zowel recreatie als het woon-werk verkeer.
● Inzet op gebiedspromotie van Maastricht en Zuid-Limburg, samen met inwoners en lokale
ondernemers.
Bloeiende binnensteden
● In kleine kernen/stadswijken zetten we in op het behoud van functies. Kleine winkelcentra
zijn erg belangrijk voor de leefbaarheid en sociale contacten. We gaan hier creatief mee 		
om, bijvoorbeeld door het combineren van functies.
Waardering van voedsel
● Verbinding tussen school, voedsel en natuur. Elke basisschoolklas krijgt de gelegenheid
om een (circulaire) boerderij of fruitbedrijf te bezoeken, een schooltuin aan te leggen of 		
een excursie naar een natuurgebied te maken. Zo kunnen kinderen leren wat gezond
voedsel is.
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Hoofdstuk 7 Meedoen op de arbeidsmarkt
Waar staat de ChristenUnie voor?
Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun
recht komen en waar contacten worden aangaan met anderen. Veel mensen hebben de afgelopen
periode een beroep moeten doen op de steunmaatregelen van het Rijk. Mensen met een eigen
zaak of ZZP-ers. Het is belangrijk dat zij hun beroep weer op kunnen pakken en uit hun bedrijf
weer een inkomen kunnen halen.
Mensen die extra steun nodig hebben, kunnen gebruik maken van een bijstandsuitkering op grond
van de Participatiewet. Het is goed dat we veel regelingen hebben om deel te blijven nemen aan
de samenleving, en om een fatsoenlijk inkomen te hebben. Er zijn daarnaast te veel mensen die
ondanks een baan dichtbij of onder de armoedegrens leven. Ook het langdurig gebruik maken van
regelingen maakt dat mensen steeds verder wegzakken in structurele armoede. Dit willen we niet
laten gebeuren.
Aan het werk
● De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs
actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op
zowel de korte en middellange termijn.
● De gemeente zet in op meerjarige projecten en programma’s van vrijwilligers waarbij
kwetsbare doelgroepen meerjarig worden ingezet in het bedrijfsleven en/of maatschappelijke organisaties.
● De gemeente zet zich extra in om mensen met psychische klachten aan het (vrijwilligers-)
werk te krijgen.
● Vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te
doen of stage te lopen. Mooie voorbeelden hiervan zijn Grenzeloos, Athos en
Kinderboerderij Daalhoeve. Binnen de nieuwe Inburgeringswet zijn hiervoor voldoende 		
mogelijkheden.
Armoede en preventie
● De gemeente Maastricht gaat zich aansluiten bij de Alliantie Kinderarmoede en legt de
verbinding met Kansrijke Start.
● De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat zij betalingsachterstanden tijdig melden en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt 		
overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
● Ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid kosten geld. De gemeente zorgt dat ook
de minima in Maastricht mee kunnen doen en profiteren van een lagere energierekening.
Schulden
● In Maastricht maken we een plan waarbij werkgevers die te maken hebben met
werknemers in schulden, in samenwerking met de gemeente hun werknemer kunnen 		
ondersteunen.
● De gemeente Maastricht maakt ook werk van de ondersteuning van ondernemers en
ZZP-ers met schulden, door ook voor hen schuldhulp te realiseren en ruimhartige 		
Bbz-kredieten aan te bieden.
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Hoofdstuk 8 Wonen en ruimte
Waar staat de ChristenUnie voor?
Ieder mens heeft ruimte nodig. Ruimte om te wonen, te werken, te reizen en te recreëren. Maar
de ruimte is beperkt, belangen botsen. Onze keuzes rondom de natuur, stikstof, woningnood,
klimaat, economie, produceren en consumeren zijn ingegeven door het beschermen van het
natuurlijk evenwicht dat God in de schepping heeft gelegd. Duurzaam ruimtegebruik is het
uitgangspunt. Wonen gaat over zoveel meer dan stenen stapelen. Wonen gaat over samenleven,
over samenhang, over gemeenschappen in een straat, buurt of wijk. De ChristenUnie knokt voor
de kansen van starters en jonge gezinnen, voor waardig wonen voor ouderen en voor betaalbaar
en duurzaam wonen voor iedereen.
Wonen
● Strategisch bouwen. Om groene ruimte buiten én binnen de steden te behouden, blijven
we inzetten op slimme binnenstedelijke verdichting. Tegelijk onderkennen we dat 		
de woningbouwopgave zo groot is, dat aan bouwen op landbouwgrond niet valt te 		
ontkomen.
● De ChristenUnie is voor een woonverplichting bij nieuwbouw (zodat huizen niet opgekocht
kunnen worden door huisjesmelkers).
● Er komt in Maastricht ruimte voor woonzorgprojecten maar ook voor meergeneratiewoningen, inclusieve wijken en hofjes.
● In Maastricht mogen er geen belemmeringen zijn voor collectieve woonvormen voor
senioren en gemengd wonen (zoals meergeneratiehuizen, meegroeiwoningen en
kangoeroewoningen).
● Maastricht zet zich in om starters ruimte te geven op de woningmarkt. Naast de startersleningen wordt er gezocht naar nieuwe instrumenten zoals Duokoop (de koper koopt alleen
de woning en niet de grond) en koopgarant (kopen met korting meestal via de woning-		
stichting).
● Ruim baan voor woningcorporaties. Naast betaalbare koopwoningen, zijn er vooral meer
sociale en (lage) middeldure huurwoningen nodig waaronder appartementen en studio’s 		
voor starters en gescheiden gezinnen.
● De gemeente zorgt samen met de wooncorporaties voor dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor speciale doelgroepen (ambulante cliënten beschermd
wonen, statushouders, tienermoeders, arbeidsmigranten.)
● Nul-op-de-meter bij nieuwbouw. De ChristenUnie stimuleert de bouw van
nul-op-de-meterwoningen bij nieuwbouw door woningcorporaties. Op deze manier
versnellen we de verduurzaming van de woningbouwsector.
Ruimte
● Onze gemeentelijke gebouwen krijgen zo veel mogelijk groene gevels en daken.
● Gemeentebestuurders en raadsleden in Maastricht moeten jaarlijks een toegankelijk
heidswandeling maken met ervaringsdeskundigen. Dus een geblinddoekte wandeling onder
begeleiding van iemand die blind is, of een rondje in een rolstoel. Zo worden de gemeentebestuurders zich bewust van het belang van toegankelijkheid en direct ambassadeurs voor
toegankelijkheid.
● De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden. Ook moet hierbij nagedacht worden over eventuele wijkbudgetten die inwoners in
hun wijk of straat kunnen investeren als ze de wijk of straat in eigen beheer onderhouden.
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Hoofdstuk 9 Mobiliteit
Waar staat de ChristenUnie voor?
Goede wegen, paden en OV-verbindingen zijn noodzakelijk om economische, sociale en culturele
activiteiten te ondernemen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar. Maar de groeiende mobiliteit mag
niet ten koste gaan van onze leefomgeving.
Meer dan de helft van de verplaatsingen gebeurt op korte afstand. Daarom krijgt langzaam verkeer
in Maastricht voorrang. Dit maakt onze woonomgeving leefbaar, veilig en duurzaam.
Bij verdeling van de openbare ruimte en instelling van verkeerslichten binnen onze gemeente
sluiten wij ons aan bij het huidige STOP principe: Eerst Stappen, dan Trappen (fiets), dan
Openbaar vervoer en vervolgens pas de Personenwagen.
De ChristenUnie gaat zich de komende periode verder inzetten voor verduurzaming van de
mobiliteit (volledig CO2-neutraal in 2030), voor het vermijden van overbodig verkeer en voor
vergroting van het aandeel lopen, fietsen en openbaar vervoer in de totale mobiliteit in Maastricht.
Een paar concrete punten uit ons verkiezingsprogramma zijn:
Voetgangers
● We passen looproutes van en naar openbare voorzieningen aan, naar de behoeften van
ouderen en mindervalide mensen. Dit zodat zij geregeld kunnen rusten of elkaar kunnen 		
ontmoeten.
Fiets
●

De ChristenUnie gaat zich inzetten voor oplaadpunten voor elektrische fietsen en watertappunten bij culturele plekken.

Openbaar vervoer
● Binnen 4 jaar zijn alle bushaltes toegankelijk gemaakt voor mobiliteitsbeperkten, voor
zover dit nog niet gebeurd is.
Parkeren
● Voor bezoekers en vrijwilligers van maatschappelijke voorzieningen zoals kerken komt er
ter compensatie een maatschappelijke parkeervergunning. Ook komt er een parkeervergunning voor mantelzorgers.
Verkeersveiligheid
● De gemeente zorgt voor veilige loop- en fietsroutes naar de scholen en richt de omgeving
van scholen veilig in door het creëren van schoolstraten: door straten bij scholen tijdens
haal- en brengmomenten af te sluiten.
Automobiliteit
● Verkeersmanagement: snel en veilig naar je wijk, rustig en veilig in de wijk. Door slimme
aanpassing van kruispunten, groeven golven en dynamisch verkeersmanagement
(“intelligente” verkeerslichten die op basis van verkeersaanbod werken en niet volgens 		
vaste patronen) wil de ChristenUnie de doorstroming verbeteren. Dit levert ook milieuwinst
op.
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Hoofdstuk 10 Kunst, cultuur en sport
Waar staat de ChristenUnie voor?
Kunst, cultuur en creativiteit verrijken het leven en de samenleving. Kunst kan confronteren,
stilzetten, ontspannen, wakker schudden en verbinden. Voor de ChristenUnie bepaalt kunst ons er
ook bij dat wij het beeld mogen zijn van God als creatieve Schepper. In onze culturele instellingen
werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van de Maastrichtse samenleving.
Kunst en cultuur zijn eerst en vooral van en voor de samenleving. De overheid vervult een
belangrijke rol als subsidieverstrekker, opdrachtgever en hoeder van ons culturele klimaat en
erfgoed.
Bij sporten staat plezier voorop. Daarom kiest de ChristenUnie voor een toegankelijke sportwereld
waarin iedereen kan meedoen. We stimuleren de breedtesport in Maastricht. Jong, oud, mindervalide, arm, getalenteerd of gewoon gezellig met elkaar; voor iedereen moet sport beschikbaar
zijn. Meedoen in Maastricht is hier een mooi voorbeeld van.
Kunst en cultuur
● Cultuureducatie blijft dichtbij en betaalbaar voor alle kinderen. Initiatieven zoals
Kaleidoscoop blijven bestaan.
● Gebouwen worden zoveel mogelijk multifunctioneel benut; om het gebruik te
optimaliseren, maar ook om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, verenigingen,
kinderopvang, bibliotheken en muziekscholen, zorginstellingen, etc., te vinden en te
versterken.
● De ChristenUnie wil ook dat de gemeente het accommodatiebeleid afstemt met
omliggende de gemeenten met als doel elkaar niet te beconcurreren maar om elkaar en de
cultuurdeelname te versterken.
● De ChristenUnie wil onderzoek naar de mogelijkheid van een gevelfonds, om historisch
gevels en binnensteden hun elan terug te geven. Dit fonds helpt ondernemers en
verhuurders om hun gevels op straatniveau op te knappen.
Sport
● Bij het plannen en bouwen van nieuwe wijken en infrastructurele projecten wil de
ChristenUnie dat er plaats komt voor zoveel mogelijk openbare beweegplekken en -routes
in de openbare ruimte. Wijken krijgen de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te 		
kiezen voor openbare fitnessapparaten.
● Een gezonde leefstijl met voldoende beweging draagt ook voor ouderen bij aan zelfredzaamheid en sociaal contact. Voor alle ouderen in onze gemeente ontwikkelt de
gemeente laagdrempelige sport- en beweegprojecten. Hierbij wordt waar mogelijk de 		
samenwerking gezocht met de vele sportverenigingen die de gemeente rijk is.
● De ChristenUnie pleit voor meer buurtsportcoaches om zo de verbinding tussen sport,
onderwijs en zorg te bevorderen.
● Initiatieven zoals Maastricht Sport en Meedoen in Maastricht worden ondersteund.
● In Maastricht zorgen we ervoor dat er ten minste één speeltuin is voor kinderen met een
beperking.
● De gemeente Maastricht stelt samen met verenigingen een sportakkoord op waarin onder
andere afspraken staan over een positieve sportcultuur, inclusiviteit, discriminatie en
racisme, alcohol en drugs, toegankelijkheid en vrijwilligersbeleid.
● Alle sportaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
● De gemeente Maastricht ziet erop toe dat, iedereen die er recht op heeft, het
Jeugdsportfonds weet te vinden.
Verkiezingsprogramma ChristenUnie Maastricht (verkorte versie) 2022-2026

27

Maastricht

www.maastricht.christenunie.nl

