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50PLUS DUS!

De partij die voor de 50plussers opkomt!

WE LATEN ONS OOK LOKAAL HOREN!
50PLUS heeft nadrukkelijk een totaalprogramma. Kort en overzichtelijk. 50PLUS legt in dit
programma terecht de nadruk op de 50-plussers. Zij hebben alle reden om hun toekomst met zorg
(wonen, zorg en werkgelegenheid) tegemoet te zien.
Alle burgers tellen mee in onze gemeente. Van jong tot oud. Trots zijn op een gemeente die
vernieuwt, die ondernemend is, die zorgt, waar weer verbinding komt tussen de generaties, waar
burgers zich veilig moeten kunnen voelen, waar we tradities en onze cultuur koesteren, waar niet
alleen managers het voor zeggen hebben en waar de menselijke maat weer moet gaan tellen.
50PLUS DUS!
Stem op 21 maart 2018 op 50PLUS

De 19 punten van 50PLUS Maastricht zijn:
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1. De gemeente Maastricht als werkgever.
● 50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van stimuleringspakket om oudere
werknemers aan het werk te krijgen en te houden. Het opleiden van jonge werknemers
door oudere/ervaren werknemers moet meer aandacht krijgen. In het bijzonder de
50plussers moeten meer serieus worden genomen bij sollicitaties naar functies bij de
gemeente. 50 plussers zijn ervaren en niet extra duur of minder productief. 50PLUS eist
dan ook dat de gemeente het goede voorbeeld geeft door 50plussers volop kansen te
bieden.
● 50PLUS wil dat gemeente Maastricht deskundigheid in eigen huis heeft. Gebruikmaken
van flexwerkers en payrolling waar mogelijk verminderen en inhuren van buitenaf tot
een minimum beperken.
2. De rol van de gemeente.
● 50PLUS is van mening dat minder door de markt moet worden bepaald. De gemeente
heeft tot taak de ongewenste gevolgen van de marktwerking in te perken. Zo wil
50PLUS dat de gemeente zorgt dat brievenbussen en geldautomaten op loopafstand
(500 meter) blijven voor alle inwoners van Maastricht.
● De maatschappelijke druk om alles digitaal te doen wordt steeds groter. Dit terwijl
oncontroleerbaar is, wat met alle data gebeurt. Bij ouderen vergroot dit het gevoel van
onveiligheid. 50PLUS pleit ervoor dat conventionele alternatieven moeten blijven
zonder bijkomende kosten.
● Besluiten van de gemeente kunnen grote gevolgen hebben voor de burgers,
organisaties en bedrijfsleven. 50PLUS staat voor een integer betrouwbaar apparaat.
● 50PLUS vindt dat besluitvormingsprocessen en trajecten duidelijk, transparant,
beïnvloedbaar, meetbaar en navolgbaar moeten zijn en blijven.
3. Vrijwilligersbeleid van de gemeente Maastricht.
● Vrijwilligers verdienen maatschappelijke waardering en ondersteuning, maar hun werk
mag niet leiden tot verdringing van arbeidsplaatsen. Vrijwilligersvergoedingen blijven bij
uitkeringsgerechtigden tot een maximumbedrag vrijgesteld.
● Regelgeving mag geen beperking zijn voor vrijwilligers en vrijwilligerswerk.
● Verklaring omtrent het Gedrag aangevraagd voor vrijwilligersorganisaties is gratis.
● 50PLUS wil vrijwilligerswerk stimuleren bijvoorbeeld: langdurig bijstandsgerechtigden,
bij door de gemeente erkende verenigingen en organisaties, vrijwilligerswerk te laten
doen.
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4. Uitkeringen en armoedebestrijding.
● De gemeente blijft zich inspannen om armoede te bestrijden. Particuliere initiatieven
worden ondersteund. 50PLUS eist dat de gemeente haar burgers proactief informeert
over materiële en financiële tegemoetkomingen en ondersteunt bij het aanvragen
hiervan.
● Armoede moet bestreden worden. Veel onrust en conflicten worden gevoed door te
grote inkomensverschillen. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor de gemeente.
● 50PLUS wil dat de gemeente Maastricht armoede bestrijdt door minimavoorzieningen
aan te bieden aan burgers met een inkomen tot 120% van het sociale minimum.
● Speciale aandacht van 50PLUS gaat uit naar het bestrijden van armoede onder kinderen
via kindregelingen en ondersteunende maatregelen.
● Dak- en thuislozen hebben recht op steun en hulp van de gemeente Maastricht door
meer adequate opvang.
● 50PLUS onderstreept dat bijstandsfraude actief bestreden moet worden. Onterechte
uitkeringen dienen te worden teruggevorderd.
● De gemeente speelt meer dan voorheen een actieve rol bij de schuldhulpverlening en
stimuleert en ondersteunt initiatieven in dezen. Geen boete op boete in de
schuldhulpverlening.
5. Gemeentefinanciën.
● 50PLUS wil het gemeentelijke huishoudboekje op orde houden. 50PLUS wil onze
toekomstige 50-plussers niet opzadelen met de lasten van een (toenemende) schuld.
● 50PLUS wil geen verplichting aangaan, waarvan onduidelijk is of deze beslag leggen op
toekomstige begrotingen.
● 50PLUS wil meer toezicht op taakstellende begrotingen.
● 50PLUS wil geen lastenverzwaringen (behoudens indexeringen) via de gemeentelijke
belastingen voor de burger. De lasten worden eerlijk verdeeld waarbij rekening
gehouden wordt met het landelijke beleid.
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6. Zorg, preventie, sport en bewegen.
● 50PLUS streeft naar kwalitatieve goede thuiszorg, mantelzorgondersteuning en
dagbesteding, waarbij verschillen in uitvoering WMO met (beter presterende)
omliggende gemeenten worden weggewerkt.
● 50PLUS wil een integrale zorgvoorziening die afgestemd is op de behoefte. Initiatieven
op het gebied van mantelzorg om samen en gezamenlijk te wonen wil 50PLUS gaan
ondersteunen en eventuele belemmeringen vanuit de gemeente wegnemen.
● 50PLUS stimuleert en ondersteunt activiteiten om ouderen en jongeren meer en langer
te laten sporten.
● Topsport is uitsluitend bedoeld ter stimulering van de breedtesport.
● Het in stand houden van de huidige verenigingen wordt waar mogelijk ondersteund.
● 50PLUS ziet de jeugdzorg als zorgenkindje. 1 hulpverlener, 1 gezin, 1 kind. Dus
verantwoorde integratie van instanties voor jeugd en gezin.
7. Huisvesting en ruimtelijke ordening.
● 50PLUS wil dat de gemeente woningcorporaties actief stimuleert door voldoende en
geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren en chronisch zieken.
● 50PLUS wil dat beschikbaarheid van sociale huurwoningen afgestemd wordt op de
behoefte, zodat betaalbaar zelfstandig thuis wonen eventueel met begeleiding, wonen
in een woonzorgcentrum of in een verzorgingstehuis, mogelijk blijft.
● 50PLUS streeft naar een doorsnee van de bevolking in alle wijken door middel van
evenredige afspiegeling van bewonersgroepen.
● De gemeente dient bij woningcorporaties aan te dringen op het in stand houden en
vermeerderen van het aanbod aan sociale huurwoningen en waar nodig sociale
woningbouw te stimuleren.
● De lokale regels voor het bouwen moeten waar nodig zodanig worden aangepast dat er
meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.
● Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden
door de gemeente gestimuleerd door bijvoorbeeld een korting op gemeentelijke
heffingen.
● 50PLUS wil dat de infrastructuur in de omgeving van instellingen (scholen, winkels) zo
ingericht wordt, dat er geen overlast is voor de omgeving.
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8. Leefbaarheid, wijken, welzijn.
● Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders
aantrekken.
● 50PLUS wil dat het project “Sjiek en Sjoen” gaat herleven, met een rol voor de burger
c.q. buurtvertegenwoordiging.
● 50PLUS vindt dat wijkagenten in de wijk thuis horen en zichtbaar aanwezig moeten zijn.
● Thuiszorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.
● 50PLUS wil meer aandacht voor bestrijding van eenzaamheid uiteraard met respect voor
eigen keuzes van mensen.
● 50PLUS vindt dat er geen scholen, verpleeg- en verzorgingshuizen gebouwd horen te
worden in gebieden met een hoge verkeersintensiteit.
● De gemeente stimuleert en ondersteunt een goed en gevarieerd aanbod van activiteiten
voor jongeren én ouderen in wijkgebouwen en gemeenschapscentra.
9. Mobiliteit
● De moderne vervoermiddelen zoals de e-bike vereisen aanpassingen aan het
verkeersnet.
● Scooters, brom- en snorfietsen waar mogelijk van het fietspad af.
● 50PLUS vindt dat prioriteiten (a-b-c-d constructie) bij het onderhoud van stoepen en
wegen meer aandacht verdient.
● 50PLUS wil een prioritering bij de inzet van gemeentelijke handhavers.
● Daar waar overlast wordt ervaren door het ontwijken van betaald parkeren, wordt
samen met de buurtvertegenwoordiging gezocht naar oplossingen.
● In alle parkeergarages ruimte reserveren voor (brom)fietsen
● 50PLUS vindt dat het parkeerbeleid er niet toe mag leiden dat ouderen geen hulp of
bezoek meer krijgen en dus vereenzamen.
10. Openbaar vervoer.
● 50PLUS is voorstander van het bewerkstelligen van een voordeliger openbaar vervoer
tarief bij gebruik buiten de spits.
11. Energie
● 50PLUS wil zoveel mogelijk hernieuwbare energie tegen een zo laag mogelijk tarief.
● Energie besparende maatregelen worden gestimuleerd.
● 50PLUS wil dat de gemeente gebruik maakt van ‘groene stroom’.
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12. Milieu en duurzaamheid
● Door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waakt 50PLUS
over de leefbaarheid ook voor toekomstige 50plussers.
● 50PLUS pleit voor een gemeentelijk inkoopbeleid waarbij duurzaamheid,
CO2-uitstootreductie en milieuvriendelijkheid voorop staat.
● De overlast voor burgers en bedrijven moet zo veel mogelijk worden beperkt door
strenge handhaving regels geluidsbelasting.
● Bestaande regionale havens en luchthavens mogen hun activiteiten voortzetten of
uitbreiden met inachtneming van de lokale regelgeving.
● Het instellen van milieuzones dient voor 2019 gerealiseerd te zijn.
● Het volledige gemeentelijke wagenpark dient elektrisch te zijn.
● Maastricht voldoet uiterlijk 2026 aan de WHO-norm voor luchtkwaliteit.
● Stadsdistributie is een gemeentelijke taak.
● 50PLUS stimuleert het gebruik van scooters en bromfietsen die elektrisch worden
aangedreven.
13. Veiligheid / criminaliteit / politie.
● 50PLUS wil vuurwerkvrije zones in de nabijheid van verpleeg- en verzorgingstehuizen.
● 50PLUS pleit, ter ondersteuning van de handhaving, voor camerabewaking in wijken ter
verhoging van het veiligheidsgevoel van haar burgers.
● 50PLUS vindt dat schade aangebracht door vandalen op de daders wordt verhaald.

14. Drugsbeleid en alcohol
● 50PLUS wil softdrugs uit de criminele sfeer halen door nederwietteelt te reguleren.
50PLUS wil geen lokale experimenten, maar invoering in één keer voor geheel
Nederland.
● Stevig toezicht op eventuele verkooppunten. Hierbij is het leeftijdscriterium (vanaf 18
jaar) belangrijk.
● 50PLUS wil een duidelijk, actief en integraal preventiebeleid voeren ten aanzien van.
alcohol, roken en drugs.
15. Immigratie en integratie.
● 50PLUS staat voor een humaan, rechtvaardig edoch streng vreemdelingenbeleid, ook
lokaal.
● 50PLUS Maastricht volgt het landelijk beleid van 50PLUS betreffende economische
vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers.
● 50PLUS wil een meer actieve rol van de gemeente bij de integratie van nieuwkomers.
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16. Onderwijs
● 50PLUS pleit ervoor dat aan beide zijden van de Maas voldoende
onderwijsvoorzieningen blijven/zijn voor het primaire en secundaire onderwijs.
● 50PLUS stimuleert onderwijs voor 50-plussers. Dit moet meer ‘gewoon’ zijn en daarom
gestimuleerd worden.
● Het vroegtijdig verlaten van school door jongvolwassenen is een punt van zorg voor
50PLUS en vraagt aandacht.
● Standaard onderwijsvoorzieningen voor primair onderwijs zijn bij voorkeur integrale
kind centra met een minimum aantal van 250 leerlingen
● De gemeente zorgt voor goede en veilige bereikbaarheid in de omgeving van scholen.
17. Cultuur en taal.
● Geen prestige projecten meer zoals “Culturele Hoofdstad van Europa”.
● Aandacht voor de Mestreechter taol ook in peuterspeelzalen.
18. Bestuurlijke vernieuwing en lokale lasten.
● 50PLUS heeft veel vertrouwen in de burgers van Maastricht. 50PLUS streeft een
representatieve buurtvertegenwoordiging na. De burgers zijn de ogen en oren van de
buurt.
● Steden en dorpen, stad en platteland hebben elkaar nodig. 50PLUS is voor
samenwerking, zoals het samenwerkingsverband Heuvelland.
● 50PLUS vindt dat gemeentelijke tarieven van diensten, zoals paspoorten en rijbewijzen,
tegen vergelijkbare, eventueel lagere tarieven (van omliggende gemeenten) worden
aangeboden. Dit om de verschillen in tarieven met omliggende gemeenten te vermijden.
19. Economie.
● 50PLUS is voor speciale aandacht voor MKB en innovatie.
● Ondernemerschap stimuleren: horeca en toerisme.
● 50PLUS staat voor een flexibeler vergunningenbeleid voor de horeca ondernemers in
de buitenwijken.
● 50PLUS is voor het behoud en creëren van werkgelegenheid in de regio op alle niveaus.
● 50PLUS ondersteunt initiatieven om euregionale belemmeringen weg te nemen zoals
taalbarrières.
● 50PLUS wil een sterkere regionale samenwerking.
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