Geachte inwoners van Maastricht, beste gemeentegenoten.
Op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en de PVV is er klaar voor.
Als tweede partij van Nederland is de PVV nu ook klaar om voor u zitting te nemen in het
gemeentebestuur van Maastricht.
Het is tijd voor vernieuwing, het is tijd dat de gevestigde orde en de plucheplakkers eens goed
wakker geschud worden.
Het is tijd dat ook in Maastricht voor de eigen inwoners bestuurd wordt en niet voor een kleine elite.
Door uw stem aan de PVV Maastricht te geven, zorgt de PVV er voor, dat uw stem wordt gehoord in
de ivoren bestuurderstoren. Dat u als inwoner weer voorop staat.
De PVV is er klaar voor, klaar om af te rekenen en Maastricht weer terug te veroveren op de elite.

De PVV is er klaar voor, klaar om voor u:
1) Te de-islamiseren
Dit houdt niet alleen in dat er geen nieuwe moskeeën bij mogen komen, maar dat de PVV alle
moskeeën binnen Maastricht wil sluiten. De PVV staat voor de sluiting van de broeinesten van
radicalisering, die vaak verscholen zijn als illegale gebedsruimtes.
De PVV wil, dat het dragen van religieuze en ideologische uitingen en symbolen voor personen met
een openbare ambtelijke functie verboden wordt.
De PVV vindt, dat het ondersteunen van islamitische stichtingen en instituten afgelopen moet zijn.
De PVV is er klaar voor om samen met overheidsinstellingen zorg te dragen voor een beleid, dat
daadwerkelijk de-radicalisering en de-islamisering moet bevorderen en dat dit zijn vruchten afwerpt
om de leefbaarheid en veiligheid in uw straten te verbeteren.

2) Zorg voor ouderen, jeugd en Wmo
De PVV staat al sinds haar oprichting voor een gedegen zorg voor onze ouderen, onze jeugd en
andere zorgbehoevenden.
De PVV wil dit bereiken door middel van effectievere inkoop binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) en de jeugdzorg. Daarnaast wil de PVV meer gebruik maken van het
persoonsgebondenbudget (PGB), voor mensen die zelf in staat zijn hun zorg te regelen. Het
rechtmatig gebruik van het PGB wordt wel extra gecontroleerd.
De PVV wil daarnaast een extra ondersteuning voor de mantelzorgers.
De PVV maakt zich ook grote zorgen om de vaak schrijnende gevallen van ouderenmishandeling, in
welke vorm dan ook. Signalering is vaak mede door de overbelasting van het verplegend personeel te
laat.
De PVV is van mening, dat verzorgingsinstellingen en hulpverlenende instanties die betaald worden
vanuit de gemeente een keurmerk moeten hebben en dat voor verplegend personeel en
zorgaanbieders via het PGB een verklaring omtrent gedrag (VOG) verplicht moet worden gesteld.
De sluiting van de verzorgingstehuizen en faciliteiten voor kwetsbare ouderen en zorgbehoevenden
is de PVV een doorn in het oog. De PVV zal zich dan ook blijven verzetten tegen de sluiting en verdere
afbraak van onze verzorgingsstaat.
De PVV is voorstander van een gemeentelijke collectieve zorgverzekering, waar inwoners van
Maastricht aan kunnen deelnemen.

3) Beleid met betrekking tot asielzoekers, statushouders en AZC’s aan te pakken
De PVV wil, dat asielzoekers worden opgevangen in de regio van het land van herkomst.
Dit betekend voor de PVV Maastricht, dat wij geen AZC’s binnen de gemeentegrenzen willen.
Wij willen dan ook de bestaande centra sluiten.
Daarnaast wil de PVV Maastricht, dat de voorrang die statushouders op de sociale woningmarkt
krijgen via het gemeentelijke beleid, per direct wordt afgeschaft. Regels gelden voor iedereen, dus
ook voor statushouders. De urgentie bepaald de voorrang niet de status.
De PVV wil geen bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers.
Afgewezen betekend ook daadwerkelijk afgewezen en dus moeten deze mensen worden
teruggestuurd en niet in de illegaliteit gedoogd worden.

4) De lokale lasten te verlagen
De PVV wil minimale lokale lasten. Dit wil de PVV realiseren door onder andere sober en kritisch om
te gaan met subsidies.
Naast soberheid en kritische houding is de PVV voorstander van controle. Controle op de effectiviteit
en de besteding van subsidies, zodat zij niet onnodig lang doorlopen of besteed worden aan zaken
waarvoor zij in de eerste instantie niet bedoeld waren.
De PVV trekt een streep door subsidies aan zogenaamde multiculturele, internationale en of
ecologische projecten, die onze inwoners niets opleveren, maar enkel en alleen bakken met geld
kosten.
De PVV is van mening, dat de hondeneigenaren al voldoende zijn uitgeknepen door het opleggen van
regels en boetes. De PVV pleit dan ook voor het afschaffen van de hondenbelasting.
De PVV is van mening, dat er geen duurzaamheidssubsidies meer verstrekt mogen worden.
Investeringen in duurzaamheid moeten zichzelf terug verdienen.

5) De lokale traditie en cultuur te behouden
De PVV wil graag investeren in festivals en culturele evenementen, die dialect, tradities en eigen
lokale cultuur stimuleren en daarmee bijdragen aan de bescherming van ons eigen culturele erfgoed.
De PVV staat voor het behouden en het doorgeven van onze eigen Maastrichtse normen en
waarden, gebruiken en tradities aan de komende generaties. De PVV denkt hierbij bijvoorbeeld aan
de ondersteuning van eigen streektaal, carnavalsverenigingen, fanfares, harmonieën en schutterijen.
De PVV staat ook voor het behoud van onze bibliotheken, muziekscholen en streekgebonden musea.
Zij worden verdrongen door de huidige elitaire multi-culti kunst en cultuur.
De PVV gaat zich hier hard en vol overgave tegen verzetten.
Maastricht is om trots op te zijn.

6) Geldverslindende egoprojecten stoppen
De PVV is geen voorstander van het bouwen van egoprojecten voor bestuurders in de vorm van
nutteloze grote geldverkwistende projecten. De PVV staat voor een kritische beoordeling van nut en
noodzaak bij grote projecten. De PVV wil deze enkel ondersteunen, als er duidelijke en aantoonbare
voordelen en resultaten voor de Maastrichtse burgers aan ten grondslag liggen. De voorgestelde
tramverbinding Maastricht Hasselt mag er dan bijvoorbeeld alleen komen als er voldoende financiële
participatie is vanuit de Belgische overheid, zodat niet alleen de Maastrichtse burger opdraait voor
de kosten. De PVV zorgt voor een eerlijke verdeling.
De PVV staat voor een volledig transparant subsidieregister en de PVV wil ook transparantie van alle
declaraties van bestuurders en ambtenaren in een openbaar declaratieregister.
De belastingbetaler heeft er recht op om in begrijpelijke taal te zien waar zijn geld naar toe gaat.

7) De veiligheid te bewaken
De PVV is een partij van rechtvaardigheid en orde.
Dit betekend, dat de PVV staat voor meer veiligheid op straat, voor een harde aanpak van drugs
gerelateerde overlast en criminaliteit, zowel in de stad als in de wijken en kernen.
De PVV wil dit bereiken door o.a. het werven van meer politievrijwilligers en het aanstellen van meer
buitengewone opsporingsambtenaars (BOA’s), die wat de PVV betreft een uitgebreider pakket van
bevoegdheden van ons meekrijgen.
De PVV wil alle coffeeshops sluiten en straathandel keihard aanpakken.
De PVV is van mening, dat dierenmishandeling een harde aanpak vergt, zowel op kleine als op grote
schaal. Ook hierbij kunt u als burger ons helpen met uw stem.
De PVV geeft daarnaast geen enkele ruimte voor een parallelle handhaving, zoals een burgerwacht of
een ideologisch sociaal controle systeem binnen onze gemeente.
De PVV wil daarom een aparte Wethouder voor Leefbaarheid en Veiligheid.

8) Te investeren in onze kinderen, in hun toekomst
De PVV wil uw kinderen een goede scholing garanderen, immers onze kinderen zijn onze toekomst.
Onze scholen zijn van een gedegen niveau. De PVV wil, dat signalen vanuit school samen beter
worden opgepakt om onze kinderen een zo breed mogelijke ontwikkeling te kunnen geven.
De PVV wil ook de eenzijdige aanpassing aan andere culturen op scholen stoppen. Financiële
bijdragen aan islamitische scholen moet gestopt worden en per direct besteed worden aan scholen,
waar meisjes en jongens gelijke kansen krijgen, zodat de kans op een succesvolle toekomst voor hun
wordt vergroot. Onze Westerse samenleving wil geen verschil maken tussen meisjes en jongens.
De PVV wil ook meer inzet om het pesten op school te stoppen. De PVV is van mening, dat wij ook
daarin daadkrachtiger kunnen optreden. Bijvoorbeeld door een gelijke behandeling van de pester in
kwestie, ook als deze niet westerse achtergrond heeft.
Zwakkere scholen moeten worden ondersteund en ongeoorloofde afwezigheid moet worden
tegengegaan. Kortom de leerplicht moet in onze gemeente nageleefd worden.
De PVV is van mening, dat in Nederland waterland ieder kind moet kunnen leren zwemmen en dat
het schoolzwemmen weer moet worden ingevoerd.
De PVV wil meer specifieke aandacht voor de Limburgse cultuur, tradities en dialect in het onderwijs.
Wij mogen trots zijn op wie we zijn en waar we vandaan komen.

9) De werkgelegenheid en de economie te stimuleren
De PVV wil een stabiele economische omgeving met voldoende werkgelegenheid creëren door o.a.
bedrijventerreinen, winkelgebieden en kleine kernen binnen de gemeente te revitaliseren en
hiermee leefbaar, aantrekkelijk en goed bereikbaar te maken.
De PVV zet in op passende en goed opgeleide werknemers op ieder niveau, die met hun kennis in
onze maak- en kennisindustrie aan de slag kunnen en blijven. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van
de Health Campus te stimuleren.
Aantrekkelijkheid betekent voor de PVV ook het versimpelen en verminderen van regelgeving; meer
vrijheid voor de kleine ondernemer, MKB en horeca.
Regels met een Noord-Koreaans karakter, zoals het reclamebeleid en het uitstallingsbeleid wordt
aangepakt. Onze centra mogen een eigen karakter hebben en dit ook tonen, de eenheidsworst past
niet in Maastricht. De bourgondische sfeer moet terugkeren in Maastricht.
De PVV wil meer investeren in het MKB als motor van onze economie en werkgelegenheid. En tevens
wil de PVV de maakindustrie terughalen en verstevigen in de regio, door een gunstig
vestigingsklimaat te realiseren. Een Maastricht, waar men graag en veilig woont, werkt en verblijft.
De PVV staat voor een herziening van het parkeerbeleid, zodat de bereikbaarheid van onze bedrijven,
winkels, horeca en instellingen gegarandeerd blijft.

10) Een passende woningmarkt te realiseren
De PVV wil een woningbouwbeleid, dat een woonkeurmerk kan dragen.
Een beleid, dat zorgt voor het levensloopbestendig maken van onze woningen en het aanpassen van
bestaande woningen aan de eisen van de moderne tijd.
De PVV is van mening, dat een goed huisvestingsbeleid van onze gemeente ook moet waarborgen,
dat er voldoende passende woningen beschikbaar zijn al dan niet met aanpassingen voor een
bijzondere zorgvraag.
De PVV wil, dat onze eigen starters op de woningmarkt gelijke rechten hebben en sneller zelfstandig
kunnen wonen.

11) Meer inspraak door burgers te realiseren
De PVV is een groot voorstander van inspraak door burgers. We leven niet voor niets in een
democratie.
Het gemeentebestuur is er per slot van rekening vóór de inwoners van onze gemeente.
De PVV wil daarom dat de burger vooraf meer betrokken wordt bij het bestuur en de besluiten die
genomen worden. Hierin kunnen wijk- en buurtplatformen en inspraakavonden een rol spelen.
De PVV wil dat de raadsrondes kunnen worden uitgebreid met digitale referenda en enquêtes.
De PVV wil de mogelijkheden onderzoeken om referenda en enquêtes digitaal via een inlog met
DigiD te houden.
Als dit veilig genoeg is om onze belastingen mee aan te geven, dan moet het ook gebruikt kunnen
worden voor een enquête of referendum.

12) Om afval en milieu aan te pakken
De PVV wil het afvalbeleid van de gemeente aanpakken, want ondanks de jaarlijkse verhogingen van
de belastingen en milieu heffingen is er geen verbetering gebracht. Het zwerfvuil is overal terug te
vinden, inzamelpunten en vuilbakken worden gebruikt voor illegale dumpingen. De enige die hier
profijt van heeft is het ongedierte.
De PVV wil hier duidelijke maatregelen op nemen. Illegale dumpingen worden door boa’s en
camera’s gecontroleerd en de overtreders worden hard aangepakt.
De PVV wil dat een maal per jaar grofvuil gratis wordt opgehaald door de gemeente.
De ongediertebestrijding wordt geïntensiveerd en verbeterd.

De PVV is er klaar voor om vanaf 21 maart voor u op te komen.
Met het bovenstaande programma heeft de PVV haar 12 hoofdpunten voor u op een rij gezet.
De PVV is er voor u en gaat de komende periode met u samen aan de slag binnen de gemeente.

Stem daarom op 21 maart 2018: PVV

Maak PVV de grootste in Maastricht !!
Dan maken wij Maastricht weer ván alle burgers en
vóór alle burgers van Maastricht !!

Stem op de PVV in Maastricht

Stem op de PVV in Maastricht

