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PVV Maastricht 2022-2026 

Veur Us 

Wij, de Partij voor de Vrijheid, willen het roer van Maastricht teruggeven aan u, de burger. In onze visie ligt 
de vrijheid en verantwoordelijkheid bij u om uw leven in te richten naar uw eigen visie. Onze stad is een 
thuis voor alle Maastrichtenaren om in veiligheid en geluk vriendschappen aan te gaan en de toekomst na te 
streven die u voor ogen heeft.  

Aan de ondernemer; volgens ons moet een stadsbestuur niet in de weg staan tussen u en de wil om te onder-
nemen.  

Aan de werkende mens; het stadsbestuur behoort er te zijn om uw rechten te waarborgen en u niet te schaden 
in uw eigenbelang.  

Aan de student; er moet toegang zijn tot de faciliteiten van onze stad in saamhorigheid met onze andere in-
woners.  

Aan de artiest; u behoort uw kunst uit te kunnen oefenen, niet gebonden aan de moraliteit en subsidiëring 
van een overheid. 

Al decennia wordt onze stad, Maastricht, bestuurd door dezelfde partijen die zich door de jaren heen zelf 
boven de burger verheven heeft. Met als gevolg hogere lasten, een verstikkend ondernemersklimaat en een 
bodemloze put waar uw belastinggeld in verdwijnt voor het financieren van megalomane projecten waar de 
burger van Maastricht geen bal om geeft. Kortom, u bent tekort gedaan.  

Maastricht is een mooie stad waar mensen maar al te graag wonen werken en studeren, wij willen dat ook 
graag zo behouden. Maar ook in ons mooie Maastricht zien we langzaamaan een toestroom van andere cultu-
ren. En vaak gebeurt dit onder politieke dwang van personen en of groeperingen die geen of nauwelijks ban-
den hebben met onze stad. Wij zullen er altijd voor waken dat deze invloeden geen overhand krijgen in onze 
stad. Een voorbeeld hiervan is een totalitaire ideologie die zich Islam noemt en gevaarlijker is dan dat ze zich 
tot nu toe in Maastricht voordoet. Net als onze partij collega’s in heel Nederland zullen wij ons hiertegen 
blijven verzetten en blijven we strijden voor de Nederlandse waarden en normen! 



De afgelopen 4 jaar hebben wij ons met al wat wij in ons hadden ingezet voor u, de kiezer. En ondanks dat 
wij nog steeds moeten opboksen tegen een muur van woke gekke politieke partijen in onze stad zijn wij er in 
geslaagd om voornamelijk achter de schermen veel voor onze kiezers te kunnen betekenen. We zochten vaak 
de samenwerking met partijen die wel de juiste bedoelingen met onze stad hebben en dit heeft ons toch het 
nodige respect opgeleverd. We stelden het gerommel in de zorg aan de kaak en wisten veel ellende te voor-
komen. Denk hieraan aan het tegenhouden van de Mega-loods in de wijk Limmel. Ook de komende periode 
willen wij dit blijven doen! Voor U. Veur Us! 

Onderdelen: 

1. De-Islamiseren 

2. Veiligheid 

3. Economie 

4. Lokaal Bestuur 

5. Milieu/Energie 

6. Cultuur/Traditie 

7. Wonen/ Leefklimaat 

8. Zorg 

9. Onderwijs 

10. Maastricht Gastvrij 



1. De-islamiseren 

Dit houdt in dat er geen nieuwe moskeeën bij mogen komen, maar dat de PVV alle moskeeën binnen Maas-
tricht nog steeds wil sluiten. De PVV Maastricht staat voor de sluiting van deze broeinesten van radicalise-
ring, die overigens ook vaak verscholen zijn als illegale gebedsruimtes of koffiehuizen. De Gemeente moet 
meer grip krijgen op deze instanties. 

De PVV wil, dat het dragen van religieuze en ideologische uitingen en symbolen voor personen met een 
openbare ambtelijke functie verboden blijft. 

De PVV vindt, dat het ondersteunen van islamitische stichtingen en instituten door de gemeente Maastricht 
afgelopen moet zijn. De PVV Maastricht staat erop 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 Maastricht te verbeteren.  

Wij willen de komende periode de nadruk leggen op het AZC in Maastricht, dat er door foutieve politieke 
besluiten uit het verleden, toch gekomen is. De Pvv Maastricht wil dat deze besluiten zo snel als mogelijk 
worden terug gedraaid en dat er opvang komt in de regio waar deze personen vandaan komen. Dus NIET in 
Maastricht. 

2. Veiligheid 

  

De PVV wil een nieuwe leiding geven aan de gemeentelijke handhaving. Als gemeente gaan wij niet over 
landelijke onderdelen zoals de politie, maar daarentegen gaan wij wel over inzet en handhaving van de pro-
blemen in onze stad. De PVV pleit voor meer handhaving en meer investeringen in bijvoorbeeld boa’s. Hier-
door hopen wij meer ademruimte te creëren voor de overbelaste handhaving in onze stad. Problemen zoals: 
geweldsincidenten, nachtelijke overlast, overlast nabij AZC’s, etc. lijden aan deze gebrekkige handhaving. 
Daarom is een nieuwe sturing van bovenaf vereist. En dat begint bij het management. 

- Preventieve aanpak geweldsincidenten 



- Aanpak overlast AZC’s 

- Inzet scanauto’s voor parkeeroverlast 

- Aanpak nachtelijk overlast in woongebieden 

- Creëren van veilige situatie voor kwetsbare groepen zoals bijvoorbeeld mindervalide men-
sen, vrouwen, jongeren, etc. 

- Aanpak overlast van foutstalling fietsen/scooters 

3. Economie  

Het economisch landschap van Maastricht draait voor een groot deel om (zakelijk) toerisme, horeca/uit-
gaansgelegenheden en de in het algemeen culturele sector. Onze economische sector heeft in het recente ver-
leden te maken gekregen met een verstikkend beleid van alsmaar stijgende lasten en extra belastingen. De 
PVV staat voor het verlagen van deze belastingen. Hiernaast pleiten wij voor een eerlijkere verdeling van 
banen die zowel ouderen als jongeren moeten kunnen voorzien in hun levensbehoefte en groeimogelijkheden. 
Hierbij kan Maastricht teren op de grote kennis van de oudere generatie, alsook de vitaliteit van de jongere 
generatie. Ook mensen in de schuldhulp sanering verdienen een plek om te werken naar hun capaciteit. Vol-
gens ons moet een stadsbestuur dit faciliteren zodat iedereen die wil werken, ook kan werken.  

- Zorgen voor de verlaging van belastingen zoals bijvoorbeeld de toeristenbelasting, horeca 
belastingen en reclamebelasting 

- Volledig afschaffen van de recent ingevoerde ‘Vermakelijkheden-retributie’ 

- Aantrekken van maakindustrie die zowel jong als oud wil voorzien van banen en kansen 

- Minder opgelegde maatregelen van overheid richting de ondernemer 

- Meer mogelijkheden voor de verschillende sociale groepen in onze stad om zich econo-
misch te ontwikkelen 

- Nadruk op de lokale economie 



4. Lokaal bestuur 

  

De PVV staat voor een lokaal bestuur door de burger en voor de burger. Te lang heeft het stadsbestuur de 
burger verzaakt en gehandeld vanuit eigen politiek belang. Volgens ons behoort het bestuur dichter bij de 
burger te staan met daadwerkelijke inbreng van de burger door middel van gemeentelijke bindend referenda, 
een gekozen burgemeester en veelvuldige terugkoppeling naar de wijken. Een stadsbestuur moet zichzelf 
verantwoorden naar de burger, elke uitgegeven cent komt namelijk uit de zakken van de burgers. Zodoende 
moet volgens de PVV dit geld besteed worden ten voordele van de Maastrichtse inwoners. Zodoende willen 
wij: 

- Lobbyen naar Den Haag voor een gekozen, Maastrichtse, burgemeester 

- Minder bestuurders maar meer controle voor en door de gemeenteraad 

- Lokale referenda via de gemeentelijke website faciliteren 

- Maximum van 5 wethouders, de verdeel en heers tactiek van de pluche plakkers moet af-
gelopen zijn! 

- De burgers en wijken betrekken bij alle stappen van besluitvorming 

- Tussentijdse evaluatie van het stadsbestuur door de burger 

- Minder focus op lobbygroepen 

5 Milieu/Energie 

  

De PVV is trots op het milieu en het omliggende landschap van Maastricht. Te lang is de discussie over het 
milieu vertroebeld met grootschalige discussies over het klimaat, alsmede door Rijksoverheid opgelegde re-
gels m.b.t. de energietransitie, warmtetransitie en over het algemeen duurzaamheid. Eenieder die trots is op 



Maastricht draagt ook een warm hart naar haar omgeving toe. Zodoende pleiten wij voor een focus op ons 
lokale milieu en hoe wij de burger kunnen ondersteunen in hun vrijwillige keuze hoe hiermee omgegaan 
wordt. Een overheid behoort dit soort maatregelen niet te dicteren aan de burgers, want een beter milieu be-
gint bij de burger zelf. Waar staan voor het breed verspreiden van kennis van de Duurzaam Thuis-regeling 
die helpt om woningen levensloopbestendig te maken en de inzet op een schone leefomgeving. Het debat 
over duurzaamheid behoort volgens ons te gaan over de vrijwillige bijdrage van burgers om zelf. Zodoende 
zijn wij ook van mening dat wij onze natuurgebieden moeten beschermen tegen de bouw van inefficiënte 
zonneparken zoals op het Lanakerveld. Verder zullen wij ons ten alle tijden verzetten tegen het bouwen van 
windturbines in het mooie omliggende landschap van Maastricht!  

Wij pleiten voor: 

- Afzien van de exploitatie en commercialisering van de ENCI-groeve 

- (Senioren)Woningen levensloop bestendig maken zodat er thuis gewoond kan blijven wor-
den 

- Betere afvalvoorziening, weg met de dure gft-zakken 

- Aanpak overlast stank en ongedierte van de milieuperrons 

- Geen Zonneweides / Windmolenparken, zeker niet ten koste van landbouwgrond en de na-
tuur zoals het Lanakerveld 

- Faciliteren van meer fysiek groengebied, maar niet ten koste onze infrastructuur 

- Schrappen kostelijke duurzaamheid/klimaatsubsidies  

- Verbreding kennisgeving van de Duurzaam Thuis-regeling 

- Zonnepanelen op alle gemeentelijke en industriële gebouwen 

- Geen verplichting voor burgers om van het gas af te gaan, zonder goede andere, voor de 
burgers betaalbare, opties. Wij staan voor vrijwilligheid. 

6. Cultuur/Traditie 

  

Maastricht is een stad met haar eigen cultuur en tradities die wij als PVV graag behouden zien. Onze stad is 
rijk aan cultureel erfgoed dat in veel gevallen ouder is dan andere steden in Nederland. Wij pleiten voor een 
herwaardering van deze cultuur en haar geschiedenis en alle facetten die daarbij horen. Ons erfgoed dient 



beschermd te worden alsmede het rijke verenigingsleven dat floreert in onze stad, het Maastrichts dialect en 
het behoud van onze lokale tradities. Door middel van: 

- Bescherming Maastrichts Erfgoed en het onderhoud hiervan 

- Musea en exposities die bijdragen aan de kennis en geschiedenis van de stad 

- Investering in het Maastrichtse verenigingsleven 

- Verbinding zoeken en behouden tussen onderwijs en de lokale cultuur 

- Behouden van de christelijke tradities in Maastricht  

- Geen ruimte voor islamitische cultuur. Geen offerfeest, geen suikerfeest 

- Geen tolerantie meer voor de opdrongen Woke gekkigheid, zeker niet binnen het stads-
bestuur. 

7. Wonen/ Leefklimaat  

In ons hele land hebben wij te maken met woningnood, ook in Maastricht. Er zijn te weinig betaalbare wo-
ningen voor onze inwoners, de ouderen, de starters en de minder bedeelden. Wij pleiten voor meer sociale 
huurwoningen, en betaalbare vrije verhuur woningen zodat starters die zich in Maastricht willen vestigen dit 
ook kunnen. Hiernaast willen wij af van urgentieregelingen van sociale huurwoningen waarbij statushouders 
de voorrang krijgen. In onze visie behoort deze urgentie te liggen bij de Nederlandse gezinnen in nood zoals 
onder andere alleenstaande moeders. Ook voor studenten pleiten wij voor een grootschalige campus om de 
druk op de buurten te verlagen. Ook de ouderen krijgen steeds vaker te maken met woningen die te duur 
voor hen zijn. Zodoende pleiten wij voor een uitbreiding, maar ook eerlijkere verdeling van de woningvoor-
raad. Lange tijd heeft Maastricht gebouwd voor de rijken en zijn veel sociale woningen naar de buitenwijken 
gegaan. Wij staan voor een egalisering van het beleid m.b.t. dergelijke woningen en zetten alles op alles dat 
eenieder die op zichzelf wil wonen dat ook kan doen. 

- Toezien op de uitvoering motie Betaalbare woningen 



- Het toezien op het creëren van meer sociale huurwoningen, woningen voor vrije verhuur 
en koopwoningen 

- Zorgen dat de woningmarkt geëgaliseerd blijft, geen inkomensafhankelijke verdeelde wij-
ken meer 

- Het creëren van een grootschalige campus voor studentenhuisvesting 

- Toezien op het handhaven van een goed wonen keurmerk om erbarmelijke leefomstandig-
heden tegen te gaan 

8. Zorg 

  

Sinds haar oprichting staat de PVV voor een gedegen zorg voor onze ouderen, de jeugd en iedereen die 
hulpbehoevende zorg nodig heeft. In Maastricht is de zorg heel zwaar onder druk komen te staan door bij-
voorbeeld een veel te groot aantal zorgverleners. De PVV wil door een effectievere inkoop binnen het WMO 
en de jeugdzorg hopen meer maatwerk te leveren daar waar de hulp het meest nodig is. Hiernaast zijn een-
zaamheid en andere mentale problemen meer dan ooit tevoren problemen die aandacht behoeven zoals wij 
de afgelopen twee jaar hebben kunnen zien. Maatwerk is meer dan ooit nodig door onder andere zorgen bete-
re thuiszorg situatie. Waar preventie mogelijk is moet dat aangemoedigd worden. Meer dan ooit is het nodig 
om te investeren in de zorg, maar ook het meer toegankelijk maken van deze zorg.  

- Her-evaluatie van de gehele zorg 

- Inperking van het aantal zorgaanbieders/zorg-cowboys 

- Ondersteuning mantelzorgers (terugdraaien van de 2019 genomen bezuinigingen) 

- Meer focus op thuiszorg 

- Betere toegankelijkheid van mentale gezondheidszorg 

- Meer maatwerk leveren, zeker in dringende gevallen waarbij crisis dreigt 

- Meer en betere samenwerking met keten-partners waardoor de lijnen korter worden 

- Meer wijkgericht werken, laagdrempelig en bereikbaar voor iedereen  



9 Onderwijs 

  

Onderwijs is van het grootste belang voor de nieuwe generaties. Om deze reden staan wij voor een verbeterd 
onderwijssysteem waar kinderen geleerd wordt over hun plaats in de maatschappij van de toekomst. Hierbij 
moet er rekening gehouden worden dat het individuele karakter van scholen behouden blijft maar ook dat 
bepaalde stromingen geen overhand gaan krijgen. Iedere ouder verdient de keuze van scholen die past bij de 
bij hun opvoeding. Het LVO heeft enorme problemen veroorzaakt in Maastricht en moet zich zodoende al-
leen bezig gaan houden met de gebouwen van scholen, niet anders. Wij willen dat geen enkel kind meer zon-
der ontbijt naar school gaat. Gepaard met het faciliteren van school en sport hopen wij zo een gezonde nieu-
we generatie op te kunnen voeden. 

  

- Scholen in staat stellen zelfstandig te blijven 

- Bescherming keuzevrijheid van ouders t.a.v. schoolkeuze 

- Geen kind zonder ontbijt naar school! Aansluiten bij provinciaal ‘Gezonde Basisscholen’ 
programma 

- Gezonde voeding op school 

- Gesprek faciliteren tussen scholen en de wijken 

- Goede naschoolse opvang  

- Genoeg ruimte voor instroom op scholen  

- Faciliteren van sport en zwemlessen via basisscholen 

- Stimuleren van dialect- en buurttaal onderwijs 

- Gratis lidmaatschap van een sport/ cultuurvereniging voor basisschoolleerlingen 

- Geen Islamitisch onderwijs In Maastricht. 



10. Maastricht Gastvrij 

Maastricht staat bekend om haar rijke uitgaansleven en uitgebreide toeristische sector. De cafés, hotels en 
uitgaansgelegenheden zijn belangrijk voor onze stad, onze burgers en de bezoekers van onze stad. Maastricht 
in niet zo onbegrensd en ontspannen als vaak gedacht wordt. De PVV wil een betere en gastvrije stad worden 
voor bezoekers en bewoners. De horeca moet niet opgezadeld worden met regels die deze gastvrijheid in de 
weg staan. In samenspraak met het management van de binnenstad en de horecasector willen wij de gastvrije 
stad waarborgen. De horeca faciliteert en genereert inkomsten voor de stad, maar moeten geen geld-koe voor 
de gemeentelijke kas worden.  

- Uitbreiding terrassen verordening 

- Toestaan warmtelampen 

- Meer vrijheid aan de horecasector 

- Uitbreiden van de 60-dagen norm op het Vrijthof 

- Jaarlijkse evaluatie hotel-beleid 

- Verlaging van precario en andere gemeentelijke belastingen voor de horeca 

Maastricht januari 2022  

René Betsch                                                                          Dennis Geurts  

Dorothy Bessems                                                                 Jhon Miesen 

Niels Bassie  



 

STEM 16 MAART 2022 
OP DE PVV MAASTRICHT !! 




