
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verkiezingsprogramma  

 

Maastricht is een geschenk uit de hemel. Met een overdaad aan echte 

Maastrichtenaren, en zij die uit begeerte Maastrichtenaar geworden 

zijn. Cultuur, ondernemers, bezoekers, studenten en vele anderen 

maken samen de stad tot een Europese toplocatie. Maar wat is het 

moeilijk geweest ? Maastricht was droevig, verdrietig en stil. Dat is de 

hoofdreden dat wij als partij meedoen. Om in in de gemeenteraad en in 

Den Haag, Brussel en op vele plekken ook voor Maastricht op te komen. 

Want het is gebleken dat mensen van buitenaf ons leven van oud tot 

jong lamgelegd hebben 2 jaar lang. En daar willen wij vanaf. Te beginnen 

met Carnaval.  Wij willen de vrijheid voor onze burgers terug. 

 

Met dit verkiezingsprogramma willen wij laten zien waar wij onze stad 

koesteren, waar we haar beschermen, en op welke punten we 

Maastricht gaan verbeteren. 
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Op 16 maart 2022 zijn in Maastricht de gemeenteraadsverkiezingen. Wij 

rekenen op uw stem!  
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1. Wonen 
 

Er is een enorm woningtekort in Maastricht doordat er tgv de hele discussie over vergrijzing 

en minder mensen maar heel beperkt is bijgebouwd. Plannen van de gemeente zijn jaren 

vertraagd en veel duurder geworden (appartementen op Belvedere). Ook hebben private 

investeerders zich terug getrokken. De 2 grote verzorgingshuizen zijn door de nieuwe wetten 

gesloten. Dat is dramatisch want vele ouderen wensen ook een aangepaste zorgwoning. En 

hun huis zou dan voor jongeren op de markt komen. Uiteraard worden woningen wel 

gerealiseerd in het top segment, wie betaalt bepaalt. En die rijke kopers blijken vooral uit de 

Randstad of het buitenland te komen. En door alle nieuwe milieunormen (gasloos etc) zijn 

nieuwe huizen schrikbarend veel duurder geworden. Velen zijn buiten Maastricht of in België 

gaan wonen. 

Er moeten kleine, middelgrote en grote woningen gebouwd worden voor alle verschillende 

woningzoekenden. De belasting op wonen is bovendien veel te hoog is geworden. BVNL wil 

daarom het volgende: 

 

⮚ Zo spoedig mogelijk starten met nieuwbouw zoals ook gedaan is met bijvoorbeeld Eijsden 

Poelveld of in het verleden Amby waar betaalbare gezinswoningen gebouwd zijn (wel aan 

de rand van de stad maar die keuze maken we, niet iedereen kan of wil in een duur 

appartement wonen in of nabij de binnenstad.  

⮚ Zo spoedig de bestemmingsplannen controleren zodat geen logistieke loodsen in de stad 

gebouwd kunnen worden (Limmel) maar woningen (was een foutje van de huidige 

bestuurders).  

⮚ Splitsen van woningen wordt toegestaan. Het is juist goed dat er meer kleine woningen 

komen. Er is veel vraag naar kleinere woningen. 

⮚ Leegstaande kantoren en andere bedrijfsruimten moeten makkelijker kunnen worden 

omgebouwd worden naar woningen.  

⮚ Woningcorporaties moeten alleen die sociale woningen bouwen waar in Maastricht 

behoefte aan is. Sociale woningen worden zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebouwd op 

locaties waar de grond goedkoop is. Het zijn juist de woningbouwcorporaties die veel 

sociale woningen op de vrije markt verkocht hebben. Nu is er nauwelijks nog een 

betaalbaar sociaal huurhuis beschikbaar. 

⮚ Statushouders krijgen geen voorrang op sociale woningen. 

⮚ De gemeente spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van 

doorstromen. Sociale huurwoningen alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. 

⮚ Een mooie en veilige wijk is het doel. Incl ondergronds parkeren.  

⮚ Studenten verdienen ook huisvesting. Zoveel mogelijk verspreid in kleine huizen. 

⮚ De gemeente moet actief landbouwgrond aanmerken als voorkeursgebied en de mogelijk 

krijgen een recht van eerste aankoop af te dwingen. 
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2. Onderhoud van de stad 

 

Het onderhoud van Maastricht moet beter. Het is onacceptabel dat op veel plaatsen de wijken 

verloederen. Stoepen, straten en de groenvoorzieningen moeten goed onderhouden zijn. Dat 

is een kerntaak van de gemeente. En niet alleen de binnenstad moet dagelijk schoongeveegd 

worden voor de toeristen. 

 

⮚ Het onderhoud van onze stad mag niet worden uitgesteld en moet beter.  

⮚ De gemeente gaat inzetten op het opruimen van zwerfvuil, grofvuil en wil iedere week vuil 

opgehaald hebben ipv eens in de 2 weken. Wat zelfs ratten in onze stad aantrekt. Bekeken 

moet worden of het slimmer kan, verzamelpunten op loopafstand kunnen ook. 

⮚ Achterstallig onderhoud van de Maastrichtse wijk- en buurtcentra wordt aangepakt.  

⮚ Hondenbelasting wordt afgeschaft.  

⮚ Wij zijn voorstander van ondergrondse inzameling van afval zonder pasjes net zoals op 

andere plekken in Nederland. Dat zal vervuiling op straat verminderen. 

⮚ Wij willen inzetten op hoogwaardige nascheiding en niet meer op zinloze voorscheiding. 

⮚ Bij het aanleggen van nieuwe rioleringen zal rekening gehouden worden met een grotere 

dimensionering vanwege de klimaatadaptatie.  

 

3. Groenvoorzieningen 

 

Maastricht kan groener. Flaneren op de lanen en een natuurlijke zonwering ivm de hogere 

temperaturen. Meer bomen en meer groen is zeer wenselijk en daarom willen wij:  

 

⮚ Het gemeentelijk groen moet goed worden onderhouden en uitgebreid. Er worden meer 

bomen worden geplant. 

⮚ Het wordt makkelijker om een kapvergunning te krijgen maar de herplantplicht wordt 

uitgebreid. Voor iedere boom die gekapt wordt, moeten er twee worden terug geplant. 

En die herplantplicht wordt altijd gehandhaafd. Van die handhaving wordt periodiek 

verslag gedaan. 

⮚ Bij nieuwbouwprojecten komt er een praktische en uitvoerbare groenparagraaf.  

⮚ De monumentale parken, moeten goed onderhouden worden met inachtneming van hun 

monumentale status . 

⮚ Indien mogelijk worden weilanden langs de stad omgetoverd tot groene parken met 

nieuwe woningbouw. 
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⮚ Natuurlijk moeten de buurtspeeltuinen behouden blijven. Wij willen graag dat vrijwilliger 

comités en mensen uit de buurten zelf geld krijgen voor hun wijk en voorzieningen. Via de 

gemeente is alles door aanbesteding, directie, toezicht etc veelal veel duurder. 
 

4. Bereikbaarheid en mobiliteit 

 

BVNL is er voor alle vormen van mobiliteit. Voor lopen, fietsen, autorijden en het openbaar 

vervoer.  Daarom willen wij: 

 

⮚ Er moeten snelfietspaden komen en slimme onderdoorgangen of mooie bruggen zodat  

(e-bikes) en fietsen nog meer gebruikt gaan worden.  Uitbreiding fietsenstallingen. 

⮚ Er komt geen milieuzone in Maastricht. De gemeente moet zelf hiervoor veels te veel geld 

uitgeven en het effect is gering. Veel inwoners van onze wijken hebben een oudere 2e 

hands auto. Wil de gemeente dat gaan verbieden ? 

⮚ De spoorverbindingen zijn allemaal rendabel. Daar gaat geen subsidie heen. Zet vol in op 

spoor. Te beginnen met verdubbeling stoptrein Sittard-Roermond naar 4x per uur. 

Onderzoek of een extra Intercity Nieuwe generatie met 200 Km/u die vanuit Utrecht en 

Rotterdam via Eindhoven komt (eindpunt) naar Maastricht doorgetrokken kan worden. 

Wees hierbij transparant, open en eerlijk. Dus waarom stopt de intercity in Limburg overal 

en in de Randstad alleen in grote steden ? Kan de nieuwe Hoge snelheid Intercity in 1x 

door naar Maastricht ? Zorg voor regionale treinen zodat dan bijvoorbeeld Sittard en 

Roermond ook goed en snel bereikbaar blijven. De reistijd per trein kan veel korter.  

Maastricht mist de snelle trein (Randstad, België en Noord-Nederland), en inmiddels 

komen heel veel mensen met de trein ipv de auto en dat willen wij nog verder verhogen. 

⮚ Wees hoffelijk en ontvang onze Belgische, Vlaamse en Waalse vrienden met eer. IPV 

dreigen met Rechtszaken in de lokale krant. Onze Vlaamse en Waalse buren laten ook hun 

treinen en bussen naar Maastricht rijden. Zonder dat Maastricht daar een Euro voor 

betaalt. Wij zijn tegen een tram van niets (van Hasseltkade) naar nergens (ring Hasselt) 

wat een natte droom is voor dromende bestuurders, ambtenaren en hun dik betaalde 

(vriendendienst)adviseurs. Ten koste van de Maastrichtse belastingbetaler. 

Onvoorstelbaar dat hieraan Euro 22 miljoen aan studiekosten is uitgegeven. Luister naar 

de Belgen en wellicht komen die dan met een mooi plan voor spoorverbeteringen naar 

Luik en Brussel en wellicht Hasselt.  

⮚ De elektrische step moet worden toegestaan net zoals in o.a. België.  

⮚ De vrijheid van de auto (die steeds milieuvriendelijker wordt) moet blijven. Dus minimaal 

dezelfde auto toegankelijkheid voor de ondernemers in de binnenstad. De gemeente moet 

alle vormen van mobiliteit faciliteren. 

⮚ Maastricht wordt omringt door grote luchthavens. Indien er geen marktpartij de 

Luchthaven wil overnemen is er geen andere keuze dan die te sluiten en te stoppen met 

de grote subsidies hieraan.  
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5. Parkeren 

 

Het economisch belang van makkelijk parkeren in Maastricht  is enorm. Maar in de afgelopen 

jaren zijn er parkeerplaatsen verdwenen en zijn de parkeertarieven omhoog gegaan. Daarom 

willen wij: 

 

⮚ Parkeergarages moeten goed bereikbaar zijn.  

⮚ Het aantal parkeerplaatsen in de stad, (ondergronds) moet verhoogd worden. 

⮚ De parkeertarieven moeten variabeler. Op Belgen en Duitsers feestdagen omhoog. Op 

andere tijden omlaag.    

⮚ Bewoners moeten hun auto tegen een verminderd tarief in een garage kunnen parkeren. 

⮚ De Gemeente moet onderzoeken of zij het monopolie van Q-Park kunnen opheffen en de burger 

weer keuze en lagere tarieven kunnen geven. 

⮚ De kosten voor inwoners/vergunninghouders voor parkeren  mogen niet verder stijgen.  

 

6. Ondernemers  

 

Maastricht moet een stad worden waarin niet alleen gewoond wordt maar ook gewerkt 

wordt. Het ondernemersklimaat is in de afgelopen jaren achteruit gegaan en dat moet 

veranderen. Ondernemers zorgen voor de cohesie in de stad, voor banen en ze betalen 

belasting. De gemeentelijke overheid moet de ondernemers meer ruimte geven, ze minder 

betuttelen en minder lastig vallen. Daarom willen wij: 

 

⮚ Minder regels en minder bureaucratie. Overbodige regels worden afgeschaft en bij 

invoering van een nieuwe regel moeten er twee andere regels vervallen. 

⮚ Lagere gemeentelijke belastingen.  

⮚ Openingstijden voor de middenstand worden verruimd en de beperking op de 

zondagsopenstelling komt te vervallen. 

⮚ We verlengen de geldigheidsduur van  vergunningen die zich daartoe lenen. 

⮚ We gaan kijken welke vergunningen kunnen worden vervangen door een meldingsplicht.  

⮚ De OZB voor niet-woningen gaat omlaag, zowel voor eigenaren als voor gebruikers. 

⮚ De toeristenbelasting wordt afgeschaft.  

⮚ Vergroting van het aantal terrassen. Meer vergunningen voor evenementen en niet alleen 

op het Vrijthof. Spreiding over de stad. 

⮚ Minder regels voor van alles en nog wat zoals verplichtingen voor gecertificeerde 

beveiligers, corona app controle en officiële verkeersregelaars als er ook maar ergens iets 

aan de hand is.  

⮚ Het congrescentrum MECC is een privaat bedrijf dat inmiddels weer helemaal van de 

gemeente is. Dat is niet wenselijk. Ondernemers moeten de besluiten nemen, niet de 
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ambtenaren. Dit geldt ook voor vele andere gemeentelijke bedrijven zoals een haven, 

bioscoop, etc. 
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7. Duurzaamheid 

 

BVNL is voor duurzaamheid, mits dat op een verstandige manier wordt ingestoken. Wij zijn 

tegen windmolens op land of het opofferen van bouwgrond of landbouwgrond voor zonne-

akkers. Wij lezen op de website www.windopzee.nl dat alle windmolens op zee waar veel 

meer wind is sinds 2018 geen cent subsidie meer hebben gekregen. En waar enorme parken 

gebouwd worden op een efficiënte wijze. Waarom zou er dan met bakken met subsidie 

Windmolens in Maastricht moeten komen die onze burgers overlast geven ? Ook minder 

energie verbruiken doordat woningen goed geïsoleerd zijn is prima. Zonnepanelen op 

woningen en kantoren plaatsen is prima. Maar er is een gevaar dat duurzaamheid een 

obsessie wordt waarbij niet meer gekeken wordt naar het technische en financiële 

rendement. Daarom willen wij:  

 

⮚ De gemeente Maastricht verduurzaamt eerst op een realistische manier haar eigen 

gebouwen.  Met de 20 - 80% regel. Voor 20% kosten 80% minder energie. En niet volledig 

gasloos met enorme meerkosten. Aan onze stadsgrens worden huizen aangesloten op het 

gas met subsidie (België). 

⮚ Gemeentelijke monumenten verdienen speciale aandacht om duurzamer te maken. Uit 

het zicht (vanaf de openbare weg) mogen zonder vergunning duurzame maatregelen 

genomen worden zoals het plaatsen van zonnepanelen en dubbelglas. 

⮚ Wij zijn tegen Biomassa houtstook centrales zoals net ten zuiden van Maastricht. Maar 

voor de bouw van een moderne en veilige kerncentrale voor geheel Limburg.  

⮚ In Euregionaal verband moet eens (minder diplomatiek ieder in zijn eigen taal) duidelijke 

taal gesproken worden. Wellicht in het Engels zodat iedereen het wel verstaat. Met name 

met Duitsland waar net achter Aken lezen we op nu.nl Garzweiler de nummer 1 is met de 

hoogste uitstoot van heel Europa !  110 kilometer in het vierkant, 400m diep. Bruinkool, 

en 100 miljoen ton uitstoot per jaar net zoveel als heel België samen. En dat op 50 km ten 

oosten van Maastricht. Pak dit snoeihard op in Euregio Verband en maak duidelijk dat dit 

absoluut niet acceptabel is. Voer actie,  boycot de Duitsers, laat iedere Euregioraad 

hierover gaan. Helemaal luguber is het als Duitse elektrische auto's in Maastricht rijden 

met bruinkool stroom. Hoezo milieuvriendelijk ? Overigens geldt hetzelfde voor de mega 

aanvraag van Wallonië voor een Biomassacentrale (met subsidie) bij de enorme 

cementfabriek 7km ten zuiden van Maastricht. Wij zijn een partij van realisten, mensen 

uit het bedrijfsleven en voor het klimaat. Maar dan wel met een effectieve aanpak. En hier 

gaat het om, de rest is bijzaak (met als gevolg enorme kosten voor onze burgers).  

 

8. Werk en bijstand 

 

Werken is belangrijk en het is daarom van groot belang dat wonen en werken niet gescheiden 

zijn. Het moet mogelijk zijn om ook in Maastricht werk te vinden en BVNL wil daarom de 
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werkgelegenheid in Maastricht stimuleren. Mensen die niet werken moeten zo snel mogelijk 

aan de slag. Bijstand wordt alleen verstrekt als er sprake is van een tegenprestatie.  

Daarom wil BVNL het volgende: 

 

⮚ Er moet voldoende werk zijn, speerpunten zijn onze lokale ondernemers, de gastvrije stad, 

er dient meer ruimte te komen voor ondernemers.   

⮚ BVNL vindt dat we voor het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen 

verwachten. In Maastricht kan dit beter en moeten mensen zsm aan de slag. Al is het maar 

als vrijwilliger.  

⮚ Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, 

wordt gekort of verliest zijn uitkering.  

⮚ Fraude met uitkeringen is niet acceptabel. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op 

de laatste cent teruggevorderd, bovenop de boete die wordt opgelegd. Wij zijn er wel voor 

niet 'op iedere slak 'zout te leggen en mensen ruimte te geven geholpen te worden door 

vrienden en familie. Juist dat kan mensen ook helpen aan zelfvertrouwen en weer 

aantrekkelijk te worden op de arbeidsmarkt. Als gezinnen met kinderen geholpen worden 

met boodschappen staan we dit toe. Wij zijn voor barmhartigheid.  

⮚ Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkering naar een 

betaalde baan gaan. Het kan niet zo zijn dat mensen die van een uitkering naar een 

betaalde baan gaan netto minder overhouden. Deze armoedeval moet verdwijnen en 

waar de gemeente hier een rol kan spelen pakt zij die. Veel goedbedoelde regelingen 

hebben dit als nadeel.  

⮚ Er worden geen kinderen met hun ouders uit sociale woningen gezet. 
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9. Onderwijs 
 

Goed onderwijs is van levensbelang. Dit is de basis waarop later verder wordt gebouwd en het 

is cruciaal om dit goed te organiseren. BVNL wil daarom: 

 

⮚ Scholen moeten goed bereikbaar zijn en het moet verkeerstechnisch verantwoord zijn om 

kinderen af te zetten, met alle soorten van vervoer. 

⮚ Alle kinderen in Maastricht moeten naar de school van hun eerste keuze kunnen. Het moet 

mogelijk zijn dit te organiseren.  

⮚ Scholen communiceren helder welke selectiecriteria zij hebben, en de gemeente 

stimuleert transparantie. 

⮚ Scholen worden gestimuleerd om fysiek les te geven, ook als er een virus rondwaart. 

Jongeren hebben nauwelijks last gehad van het coronavirus maar ze hebben enorm 

geleden onder de maatregelen. Er moet worden voorkomen dat deze fouten nogmaals 

worden gemaakt. 

⮚ De monopoliepositie van LVO voor middelbare scholen als enige optie moet worden 

doorbroken. Wij juichen initiatieven van ouders en anderen toe om een nieuwe 

middelbare school te stichten. 

⮚ Wij zijn fel tegenstander van een onderwijsboulevard voor alle middelbare scholen samen. 

Veel te massaal, weinig herkenbaar en er gaan subculturen van verschillende groepen 

ontstaan. Wij zijn voor leefbare scholen met een menselijke maat van bijvoorbeeld 600 

leerlingen. De eeuwige drang van onderwijsdirecteuren  naar groter en meer moet 

minder. De macht moet terug naar de leraren zelf op de werkvloer ipv mega plannen die 

op het Stadhuis gepresenteerd worden.  

⮚ De Universiteit Maastricht en de internationale scholen en instituten in Maastricht 

verdienen alle lof en steun om verder te groeien. Maar dan moet de stad als geheel wel 

groeien en mag het niet zo zijn dat mensen in de wijken verwisseld gaan worden door 

hoog opgeleide veel verdienende universiteits mensen. Dus extra huizen voor deze 

groeiende groep.  Ook huisvesting voor studenten moet bij onze burgers thuis kunnen 

plaatsvinden, ipv dat commerciële projectontwikkelaars grote gebouwen voor 

studentenhuisvesting bouwen.   

 

 

10. Zorg 

 

Goede zorg is belangrijk. Kwaliteit en betaalbaarheid moeten scherp in de gaten worden 

gehouden. Zowel de grote zorginstellingen als de kleine particuliere zorg-organisaties hebben 

een belangrijke functie. Met name in de corona crisis hebben we gezien wat er gebeurt als de 

zorg wordt verwaarloosd. Daarom wil BVNL het volgende: 
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⮚ Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

⮚ Preventieve gezondheidszorg kan bijdragen aan een gezond leven. Preventieve 

gezondheidszorg verdient derhalve aandacht.  

⮚ De gemeente zet zich actief in voor het verminderen van de wachtlijsten in de zorg. 

⮚ Het tegengaan van  bureaucratie en regelzucht  

⮚ De reserve sociaal domein is primair bedoeld om de decentralisaties goed neer te zetten. 

Geld dat overblijft vloeit terug naar de algemene reserve.  

⮚ De daklozenopvang wordt aan de rand van de stad geplaatst.  

⮚ Steun verdienen initiatieven van burgers en maatschappelijke instellingen die op dit 

terrein een rol willen en kunnen spelen.  
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11. Sport 

 

Sport is goed voor de gezondheid en het heeft bovendien een sociale functie. Zowel 

volwassenen als kinderen moeten daarom voldoende mogelijkheden hebben om te kunnen 

sporten. Daarom wil BVNL:  

 

⮚ Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten samenwerken om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Wij vinden het erg verdrietig dat 

sport verboden is ten tijde van corona en er geen ruimte gegeven is aan de verenigingen 

het zelf te regelen. 

⮚ Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de 

gebruikers van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden gevraagd. 

⮚ Maastricht investeert in accommodaties, niet in verenigingen, met gezonde financiële 

exploitatie.   

⮚ Sport wordt ontzien bij het bestrijden van corona. Een gezonde levensstijl is juist belangrijk 

om gezond te blijven en het is contraproductief om sportactiviteiten te verbieden in het 

belang van de gezondheid. 

 

 

12. Kunst, cultuur en erfgoed in Maastricht 
  

Maastricht herbergt musea van internationale allure, veelzijdige theaters en muziekpodia, en 

instellingen op het terrein van cultureel erfgoed. Het Maastrichtse kunst- en cultuuraanbod is 

uniek en heeft een positief effect op de leefomgeving en op het toerisme in Maastricht. Kunst 

en cultuur maken Maastricht aantrekkelijk. Daarom wil BVNL:  

 

⮚ De taakopvatting van bibliotheken is veranderd. Dat doet de vraag rijzen of de subsidie op 

het huidig niveau moet worden gehandhaafd dan wel kan worden gereduceerd. 

Bovendien heeft de nieuwe taakopvatting voornamelijk een sociaal karakter. De subsidie 

moet daarom (deels) worden verstrekt ten laste van het sociaal domein. 

⮚ Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook 

cultuurhistorische evenementen zoals carnaval, de Sinterklaasintocht etc.  

⮚ Wij zijn trots op André Rieu en hopen nog lang te mogen genieten op het Vrijthof. Nieuwe 

vergunningen voor o.a. het Vrijthof moeten worden aanbesteed zodat alle organisaties de 

kans hebben iets unieks op het Vrijthof en andere plekken in de stad te organiseren. Wij 

willen een bruisende stad zijn, vol evenementen, van jong tot oud.  Niet het geld telt, maar 

het evenement zelf en de waarde voor de stad en burgers. 

⮚ De gemeentelijke musea moeten blijven bestaan en verdienen ondersteuning. Wij hopen 

dat iemand van de groeiende groep super rijken Maastricht uitkiest om er een top 
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museum te vestigen. Vele succesvolle musea zijn meer en meer privaat initiatief en dat 

juichen wij toe. De gemeente is niet de aangewezen organisatie om musea te exploiteren.  

Dat geldt ook voor theaters, bioscopen en kunstcentra en festivals. 

⮚ Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 

specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. Culturele organisaties laten bij een 

subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen.  

 

 

13. Immigratie en integratie  

 

Opvang van vluchtelingen vindt bij voorkeur plaats in de eigen regio. Maar door 

achtereenvolgende kabinetten die grote migratiestromen hebben toegestaan, zijn er ook in 

Maastricht grote groepen migranten die voorzien moeten worden van een woning, van zorg, 

van onderwijs, en vaak de Nederlandse taal nog niet machtig zijn. BVNL wil daarom het 

volgende:  

 

⮚ Er komen geen nieuwe vluchtelingen bij in Maastricht  

⮚ Immigranten in Maastricht passen zich aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren 

en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal 

leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer.  

⮚ De gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien 

en kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren.  

⮚ Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente Maastricht ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang. Ook geen bed, 

bad en brood. 

 

 

14. Veiligheid 

 

Iedereen moet zich veilig voelen in Maastricht. Tijdens het uitgaan en thuis. Gemeente en 

politie treden hard op tegen mensen die de veiligheid van andere burgers in gevaar brengen. 

Het monopolie op geweld berust bij de overheid en het is van belang dat de overheid ervoor 

zorgt dat dit ook zo blijft. Daarom wil BVNL: 

 

⮚ De Veiligheid in de wijken van Maastricht die veel overlast hebben moet verbeteren. Al 

dan niet met politie containers als mobiele politiepost. De wijkagent moet terug.   

⮚ Meer politie op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, hebben hun nut bewezen. 

Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, 

handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  
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⮚ De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij 

rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.  

⮚ Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

⮚ Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die dit 

veroorzaken. 

⮚ Illegaal vuurwerk wordt aangepakt maar er komt geen vuurwerkverbod voor normaal 

siervuurwerk. 

⮚ Cameratoezicht is geoorloofd en kan wat ons betreft ook worden uitgebreid waar dit de 

veiligheid van burgers bevordert. Vanzelfsprekend wordt bij de weging het belang van 

ieders privacy betrokken. 

 

 

15. Een kleine dienstbare overheid 

 

De gemeente is er voor de inwoners van Maastricht, en niet andersom. 

Ambtenaren moeten zich klantgericht opstellen en naar mogelijkheden en oplossingen 

zoeken in plaats van redenen om nee te zeggen. BVNL wil daarom het volgende: 

 

⮚ We willen dat het gemeentehuis ook buiten kantooruren bereikbaar is voor burgers. 

⮚ Zinloze, overbodige regels of regels die niet worden gehandhaafd moeten worden 

geschrapt.  

⮚ Een transparante overheid vinden wij belangrijk. Openheid, transparantie van bestuur is 

van algemeen belang. Burgers hebben recht op informatie over het bestuurlijk handelen. 

Dat recht is wettelijk verankerd. Met het opleggen van geheimhouding op stukken dient 

daarom uiterst terughoudend te worden omgegaan.  

⮚ De gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om statistieken en gegevens over 

de besteding van subsidies online toegankelijk te maken.  

⮚ WOB-verzoeken worden voortvarend behandeld waarbij de wet als uitgangspunt geldt. 

Dus ja, tenzij. Zowel de verzoeken als de  antwoorden worden voortaan online gezet.  

⮚ De gemeente dient uiterst terughoudend te zijn met advocaten en dreigen met 

procedures.  

⮚ Wij zijn voor een gekozen Burgemeester, die 4 ipv 6 jaar gekozen wordt. de huidige 

benoemingsprocedure is geheim. Dat is in Europa nergens zo.  

⮚ Als de gemeente fraude vermoedt of constateert dan doet zij aangifte of melding bij de 

politie. De Politie kan horen onder ede en heeft bijvoorbeeld direct toegang tot bank- 

telefoon en andere gegevens. Nu geeft het gemeentebestuur vaak zelf een op een aan 

zogenaamde commerciële bedrijven (integriteit bureau's) opdracht tot onderzoek. Wat 

niet onder ede is en vaak niet verder komt dan roddel en achterklap via vertrouwelijke 
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interviews. Op deze wijze worden belangen geschaad en wordt het politiek gebruikt om 

tegenstanders te elimineren. Dat is geen open bestuurscultuur.  

 

16. Gemeentelijk vastgoed 

 

⮚ Vastgoed in bezit van de Gemeente Maastricht wordt goed onderhouden. Van burgers kun 

je bezwaarlijk goed onderhoud verlangen als je zelf niet het goede voorbeeld geeft 

⮚ Gemeentelijk vastgoed wordt bij verkoop altijd eerst getaxeerd en openbaar verkocht. De 

relaties met bedrijven en ambtenaren wordt periodiek geëvalueerd en niet automatisch 

verlengd. 

⮚ Bestaande en nieuwe kraaksituaties in gemeentelijk vastgoed worden onmiddellijk 

beëindigd. 

⮚ Iedereen betaalt bouwleges.  

⮚ Bij vastgoedtransacties met corporaties worden standaard bedingen opgenomen 

waardoor de gemeente mee deelt in te behalen speculatiewinst in de toekomst. 

 

 



 

Conceptprogramma BVNL Maastricht Gemeenteraadsverkiezingen 17 maart 2022 

 

17. Lagere belastingen  

 

BVNL is voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt 

verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die gemeente Maastricht uitgeeft 

is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zorgvuldig 

worden besteed. Daarom wil BVNL het volgende:  

 

⮚ We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

⮚ Financiële tegenvallers worden niet afgewend op de burgers door verhoging van 

gemeentelijke belastingen of tarieven. Die tegenvallers moeten binnen de begroting 

worden opgelost. 

⮚ De OZB voor woningen en niet-woningen verlagen we. De woonlasten stijgen niet.   

⮚ We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen.  

⮚ De Maastrichtse schuld, kort- en langlopend moet worden verminderd. Dat betekent 

uitgaven beperken en financiële ruimte gebruiken voor het verlagen van de schuld.  

⮚ Een goede financiële huishouding is van groot belang. De begrotingsdiscipline en het 

risicomanagement van de gemeente hebben voortdurend aandacht nodig. We vinden dat 

de gemeente een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. 

Structurele uitgaven dekken met structurele middelen: inkomsten meevallers mogen niet 

worden gebruikt voor structurele extra uitgaven. Uitgaven zonder directe dekking zijn 

uitgesloten. 

⮚ Alle besluitvorming moet een financieel deugdelijke dekking hebben. 
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Bijlage 1: Kernwaarden van Belang Van Nederland (BVNL) 

 

Belang Van Nederland (BVNL) is een nieuwe partij die als doel  heeft op te komen voor het 

belang van Nederland en zijn inwoners. BVNL wil een brede volkspartij zijn, die gestoeld is op 

kernwaarden zoals vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid, 

barmhartigheid, fatsoen, ambitie, technologische vooruitgang en eenvoud.  

BVNL is cultureel conservatief maar klassiek liberaal als het gaat om de rol van de overheid. 

Wij omarmen technologische vooruitgang en zijn ruimdenkend met betrekking tot de 

medisch-ethische dossiers. 

BVNL is een democratische partij. Uiteindelijk beslissen de leden over de koers, de 

standpunten en de partijleiding. Wij zijn een open en transparante partij. Een partij waar 

geluisterd wordt naar leden en waarbij de volksvertegenwoordigers geen beroepspolitici zijn 

maar een onlosmakelijk onderdeel van de samenleving die zij vertegenwoordigen. 

BVNL is een partij die vindt dat iedere Nederlander gelijkwaardig is, ongeacht overtuiging, 

geloof, ras of geslacht. Wij stellen het belang van Nederland altijd voorop, maar zijn bereid 

tot samenwerking met andere landen, of het nu om handel gaat, of om de bestrijding van 

internationale criminaliteit en grensbewaking. 

BVNL vindt dat veel besluiten op politieke, publicitaire of emotionele gronden genomen 

worden zonder nuchter te kijken naar wat het beste is voor Nederland en zijn inwoners. 

BVNL is voor een bedrijfsmatige benadering van vraagstukken zoals immigratie, de 

energietransitie en het klimaat.  

BVNL is een ondernemerspartij bij uitstek. Het MKB is de banenmotor van Nederland en dat 

moeten we koesteren. We willen opkomen voor de hardwerkende Nederlander, de 

bedrijven, maar ook de meer dan 1,2 miljoen zelfstandigen, die een cruciale rol vervullen in 

de Nederlandse economie. 

BVNL is gestoeld op een aantal kernwaarden die hieronder nader uiteengezet worden. 

 



 

Conceptprogramma BVNL Maastricht Gemeenteraadsverkiezingen 17 maart 2022 

 

Vrijheid 

Vrijheid is een van de absolute verworvenheden in het vrije en democratische deel van de 

wereld. Sinds de Verlichting staat de vrijheid van het individu centraal. De laatste jaren zien 

we dat deze vrijheid steeds verder wordt ingeperkt, vooral door een overheid die steeds 

dwingender en machtiger wordt. BVNL pleit voor het verminderen van bemoeienis met het 

leven van de burger door de overheid. Het is aan het individu zelf om in hoge mate te 

bepalen hoe het leven er uitziet. Dit betekent: 

- Hervorming en verkleining van de ambtelijke organisatie; 

- Bescherming van de individuele vrijheid; 

- Nadruk op vrijheid en eigenheid in onderwijs; 

- Nadruk op zelfredzaamheid in plaats van afhankelijkheid van de overheid; 

- De integriteit van het lichaam moet worden gerespecteerd.  

 

Soevereiniteit 

Het gaat niet alleen om de vrijheid van het individu, maar ook om de vrijheid van Nederland 

als land. Hier hoort bij dat de steeds verdergaande invloed van supra- en internationale 

instanties moet worden ingeperkt.  

- Stoppen met overdragen van macht aan de EU; 

- Referenda over een andere relatie met de EU, met name op het gebied van overdracht 

van soevereiniteit met als ultieme consequentie een federaal Europa.  

- Een Nexit kan slechts plaatsvinden na raadpleging van de Nederlandse burgers. Zij zijn 

immers de collectieve eigenaren van de Nederlandse soevereiniteit; 

- Internationale verdragen mogen geen directe invloed hebben op de Nederlandse 

wetgeving en rechtsorde; 

- De invloed van Big Tech bedrijven moet kritisch tegen het licht gehouden worden; 

- Wetten en Verdragen kritisch toetsen aan de Nederlandse Grondwet. 
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Gezond verstand  

Door buitenlandse invloeden zoals onder meer de zogenaamde identity politics is de nadruk 

steeds meer komen te liggen op een afkeer van gezond verstand.  

In plaats van het propageren van individualisme, zelfredzaamheid, onafhankelijkheid en 

vrijheid voor het individu is een tendens ontstaan van meer overheidsingrijpen. In het 

onderwijs moet de nadruk op gezond verstand en de vergaring van kennis en vaardigheden 

terugkeren en moeten leerlingen leren weer trots te zijn op Nederland. 

- Eigenheid en traditie vormen de basis van het onderwijsprogramma; 

- Onderwijsstandaarden over de hele linie omhoog; 

- Nadruk op belang van zowel praktisch als theoretisch onderwijs; 

- Academische vrijheid op onze universiteiten zonder afhankelijkheid van externe 

geldstromen of politiek; 

- Altijd het belang van Nederland en haar burgers vooropstellen, ook met betrekking tot 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; 

- De menselijke maat moet terug zodat onwenselijke schaalvergrotingen in zorg, onderwijs 

en ambtelijke diensten wordt tegengegaan en teruggedrongen. 

- Er moet een nationale politieke discussie worden gevoerd over bevolkingspolitiek. 

Nederland kan immers gezien zijn kleine oppervlakte en hoge bevolkingsdichtheid qua 

aantal inwoners niet onbeperkt blijven groeien gezien de druk op ruimte, milieu, 

woningen, maatschappij en sociale voorzieningen. 

 

 

Verantwoordelijkheid 

Vrijheid is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid. Iedere inwoner van 

Nederland moet vrij zijn maar heeft een grote verantwoordelijkheid voor het eigen leven, 

het eigen gezin, de eigen baan, de gevolgen van interactie met anderen en tevens voor die 

mensen die minder makkelijk mee kunnen komen. Onder invloed van een uitdijende 

overheid en een steeds uitgebreider sociaal vangnet zijn grote groepen mensen te 

afhankelijk geworden van de overheid. Bovendien is dit sociaal vangnet overbelast geraakt 

door een ongeremde migratiestroom van mensen die te weinig bijdragen aan de 

samenleving. De nadruk moet weer komen te liggen op eigen verantwoordelijkheid en 

zelfredzaamheid. 

- Herijken van sociale voorzieningen en nadruk op zelfredzaamheid; 

- Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen en niet de overheid; 

- Migratiestop om sociale voorzieningen betaalbaar te houden.  

 

Barmhartigheid 

Hoewel de nadruk dient te liggen op verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid zijn er 

omstandigheden denkbaar waaronder de burger een beroep dient te doen op de overheid. 
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Eigen initiatieven van barmhartigheid van burger tot burger of van religieuze of 

maatschappelijke instelling tot burger zouden meer gepromoot moeten worden. 

- Sociale voorzieningen moeten meer lokaal en tussen burgers zelf georganiseerd worden 

binnen de eigen gemeenschap; 

- Uitstekende zorg als basisvoorwaarde voor een efficiënte en slagvaardige samenleving; 

- Steun voor initiatieven van barmhartigheid van burgers en van religieuze of 

maatschappelijke instellingen. 

 

Fatsoen  

Fatsoen is de afgelopen decennia steeds meer onder druk komen te staan. Geweld tegen 

politiemensen, leraren, ambulancepersoneel en andere dienstbare beroepen is toegenomen 

en het gevoel van onveiligheid is toegenomen  

- Onderwijs (of beter “orderwijs”): leren en opvoeden in de geest van fatsoen; 

- Hervorming strafrechtssysteem: minimumstraffen voor enkele zware delicten; 

- Migratiestop en consequent uitzetten criminele migranten; 

- Investeren in ”leefbaarheid” van wijken. Wijkagent weer terug in de wijk; 

- Respect voor onze vaderlandse geschiedenis en onze culturele identiteit. 

 

Ambitie 

Ambitie lijkt een scheldwoord te zijn geworden en hard werken mag niet meer. Voor succes 

moet je je inmiddels schamen en een goede afkomst moet je verloochenen. Maar los van 

afkomst verdient iedereen gelijke kansen. 

BVNL wil dat mensen weer mogen dromen, aspireren en ambitieus mogen zijn. Succes moet 

beloond worden met applaus en we moeten weer trots kunnen zijn op mensen die hard 

werken en veel bijdragen aan de samenleving. 

- Werken moet lonen; 

- Succes en hard werken moet veel meer opleveren dan niets doen; 

- Geen boete op succes; 

- Ambitie moet toegejuicht worden; 

- Risico nemen moet beloond worden; 

- Geen belastingen die averechts werken, die onze concurrentiepositie schaden of 

waarvan de inningskosten hoger zijn dan de opbrengsten.  

- Erf- en schenkbelasting afschaffen. De Wet Hillen moet weer worden ingevoerd; 

- Het eigen huizenbezit stimuleren. Het eigen huis moet een veilige basis zijn. Geen OZB 

verhoging meer, afschaf eigen woningforfait, en geen villatax; 

- Essentiële beroepen moeten structureel meer betaald krijgen. Politie, militairen, 

docenten en zorgmedewerkers zijn nu relatief onderbetaald en dat moet veranderen. 
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Technologische vooruitgang 

We streven naar een schoner milieu met duurzame energieopwekking. Daarbij worden 

nieuwe technologieën omarmd zodat we een steeds schonere en meer duurzame omgeving 

hebben zonder dat dit een quasi religieuze obsessie wordt. 

De overheid moet geen miljarden verkwisten aan milieuonvriendelijke keuzes zoals 

biomassacentrales en het van het aardgas halen van woningen. 

- De overheid moet innovatie faciliteren en waar nodig stimuleren zonder zelf voor 

bepaalde technologieën te kiezen; 

- Voor de middellange termijn is aardgas een schone brandstof; 

- Voor de lange termijn is kernenergie een belangrijke energievorm in de energiemix; 

- We moeten onmiddellijk stoppen met windmolens op land, zonne-akkers, 

biomassacentrales en andere niet-duurzame energievormen. 

- De voedselproductie is kwetsbaar en staat wereldwijd onder druk. De Nederlandse 

landbouw is de meest duurzame ter wereld. Wij moeten trots zijn op onze boeren en 

onze vruchtbare gronden koesteren. 

 

Eenvoud 

Politici en ambtenaren in de gemeentes, provincies en Den Haag hebben de neiging om 

regelingen te bedenken die gecompliceerd en onduidelijk zijn. Vaak zijn deze hierdoor 

onwerkbaar voor de uitvoeringsinstanties met alle gevolgen van dien. Regelingen 

veranderen voortdurend en er worden continu uitzonderingen bedacht en aanpassingen 

gedaan. Hier moet een einde aan komen. Regels vanuit de overheid moeten zo simpel 

mogelijk zijn en niet op meerdere manieren te interpreteren. De overheid moet 

betrouwbaar en stabiel zijn en zaken voor de lange termijn veilig stellen zodat bedrijven en 

particulieren daar op kunnen bouwen. 

- Overheidsregelingen moeten simpel, eenduidig en duidelijk zijn; 

- Belastingen moeten geherstructureerd en versimpeld worden; 

- Hervorming inkomstenbelasting tot een systeem met slechts één marginaal tarief  

- Minder regels voor ondernemers; 

- Betrouwbare overheid die mensen niet op basis van wantrouwen behandelt.  

 


