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Wie zijn wij? 
 
Sociaal Actieve Burgerpartij is een politieke partij die in het leven is geroepen 

om de veranderende wereld voor onze burgers van leunend op de overheid, 

naar zelfredzaamheid te helpen ondersteunen en beleid voor te ontwikkelen. 

Meer dan voorheen staat onze burger in het middelpunt van die veranderingen. 

De overheid trekt zich terug als initiator en doet nu faciliteren. De burger 

is aan zet. Volgens SAB betekent minder overheid niet dat daarmee de 

participatiemaatschappij sneller vooruit gaat. De plus van sociaal actief staat 

voor het feit dat wij tijdens deze kanteling extra aandacht willen geven aan onze 

senioren en mensen met een beperking om te voorkomen dat zij tussen wal en 

schip geraken. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen en deelnemen aan het maatschappelijk leven en daar waar dit helaas niet 

meer kan dienen wij voor hen op te komen. Sociaal actieve Burgerpartij vindt dat 

daar waar de landelijke overheid tekort schiet, de gemeente zoveel als mogelijk 

moet corrigeren. Als politieke partij zijn wij ons er van bewust dat deelname aan 

een coalitie betekent dat je keuzes moet maken en niet alles kan bereiken wat je 

het liefst wil. Toch zullen wij indien zich dit voordoet het optimale uit onze partij 

en verkiezingsprogramma proberen te halen en daar waar dit niet kan, zullen wij 

u uitleggen waarom niet. 

 
 

 

Jos Gorren 
Lijsttrekker 
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1. Algemeen 

De Sociaal Actieve Burgerpartij is een politieke partij die geheel in het teken staat 
van de veranderingen, veroorzaakt door de invoering van de participatiewet. 
De burger weer in eigen kracht zetten, dus mee laten denken en beslissen. SAB 
gebruikt het plusteken in de naam, omdat wij vinden dat er vooral extra aandacht 
besteed dient te worden aan onze senioren en mensen met een beperking. 
Iedereen wordt geacht mee te denken en te helpen om onze participatie 
wereld vorm te geven. Het zoeken naar oplossingen om groepen en initiatieven 
te verbinden. Het woord burgerparticipatie is het meest gebruikte woord van 
de afgelopen 3 jaar. De gemeente staat voor een enorme veranderopgave de 
komende jaren. Burgerkracht, overheidsparticipatie, 3D-transformatie, kanteling 
en transitie heeft onze volle aandacht. Samen met u willen wij zoeken naar 
de juiste rollen binnen dit domein. Het betrekken van u als burger bij deze 
veranderingen en de daarmee gepaard gaande initiatieven zullen wij daar waar 
het kan ondersteunen. Net nu in deze tijd dat er meer op het bordje van de 
burger wordt gelegd en de overheid een terug trekkende beweging maakt, is het 
belangrijk verbindingen te leggen. 

 
SAB nodigt u uit mee te denken om deze transformatie te bewerkstelligen, help 
ons om dit te bereiken. SAB is een partij voor jong en oud, voor iedereen ongeacht 
zijn of haar afkomst. Ons bestuur en fractie hopen dat ons verkiezingsprogramma u 
kan inspireren om in maart 2022 op onze partij te stemmen. 

 
De Sociaal Actieve Burgerpartij denkt de veranderingen in het huidige beleid en 
daarmee haar programma financieel te onderbouwen door het vervangen van oud 
voor nieuw en zelfs nieuw voor nieuw. 
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Wij zijn voorstander van 

2. Bestuurlijk 
- Reductie van het aantal beleidsambtenaren via natuurlijke weg en geen 

aanvulling doorvoeren. 

- Externe inhuur van ambtenaren dient fors terug gebracht te worden. 
- Doorstroming van onderop in het eigen apparaat en geen aanstelling van 

buitenaf mits noodzakelijk. 
- Terugdringen van bureaucratische regels en samenvoeging van sociale 

hulpverleningsinstanties als men het zelfde werk uitvoert. 
- Één instantie op een dossier en geen 3. 
- Herverdeling van ambtelijke taken. 
- De gemeenteraad van onze stad dient kleiner te worden. 
- Het aantal burgerleden dient per partij terug gebracht te worden naar 2 m.i.v. 

de nieuwe raadsperiode. 

 
2.1 Burgeroverleg 
- Regelmatig en intensief overleg met de woordvoerders van de 

Buurtnetwerken. 
- Het inschrijven op tenders en het werven van gelden via sponsoring behoort 

wat ons betreft tot het verleden. 
- De voorzitter van een Buurtnetwerk wordt door de wijkbewoners gekozen en 

door de gemeenteraad benoemd en beëdigd. 
- De voorzitter krijgt dezelfde bezoldiging als een burgerraadslid. 
- Het uitbreiden van buurthuiskamers van waaruit politie, verpleegkundigen en 

het Buurtnetwerk hun spreekuur kunnen houden. 
- Het hernieuwd instellen van wijkteamvergaderingen. 
- Leefbare buurten met genoeg voorzieningen zodat het ook voor ouderen fijn 

wonen is. 

 
3. Veiligheid 
- Aanscherpen van algemene plaatselijke verordeningen met betrekking tot 

veiligheid- en milieuovertredingen. 
- Binnen de grenzen van de gemeentelijke verantwoordelijkheid, keiharde 

aanpak van straatterroristen, hufters en draaideurcriminelen. 
- Intensiever preventief fouilleren waar nodig. 
- Uitbreiden handhavingsapparaat en daardoor meer handhavers op straat, ook in 

het weekend en avonduren. 
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- Meer cameratoezicht op plaatsen waar veel overlast plaats vindt en extra inzet 
mobiele camera’s, ook in de wijken. 

- Hardleerse overlast plegers en asociale gezinnen verplicht apart huisvesten 
buiten de woonwijken. 

- Intensiever toezicht in het openbaar vervoer. 
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- Geen coffeeshop in een wijk en handhaving I-criterium, bij 3 overtredingen 
definitieve sluiting. 

- Veel forser terugdringen van de drugsoverlast in de wijken. 
- Meer samenwerking tussen instanties bij het opvragen van camerabeelden. 

Ook mogen hier geen kosten aan verbonden zijn. 
- Straatdealers met alle middelen die ter beschikking staan uit het straatbeeld 

weren, zodat zij onze burgers en gasten niet meer lastig kunnen vallen. 
- Verhogen aantal handhavers met ruimere bevoegdheden. 
- In het kader van de veiligheid is de Sociaal Actieve Burgerpartij voor een verbod 

op gezichtsbedekkende kleding. 

 
4. Milieu en leefbaarheid 
SAB is trots op haar stad en zal alles in het werk stellen deze schoon en veilig te 
houden voor haar burgers. Wij zullen inzetten op duurzaamheid en daar waar 
mogelijk te investeren. Wij zullen de stad Maastricht zeker op dit gebied optimaal 
overdragen aan de volgende generatie. De gang naar het centrum loopt via de 
wijken, dus de uitstraling van het centrum moet ook zichtbaar zijn in de wijken. SAB 
wil daarom meer investeren in die wijken. Voelt de burger zich gehoord en woont 
hij in een schone en veilige leefomgeving, dan is hij ook bereidt te investeren in 
zijn stad. 

 
4.1 Duurzame energie 
- Gemeentelijk ondersteuning bij het plaatsen van zonnepanelen, om zodoende 

de aanleg hiervan te bevorderen en daar waar mogelijk te vergroten. 
- De beschikbare gemeentelijke oppervlakten in de stad zoveel als mogelijk 

benutten om zonne-energie op te wekken. 
- Faciliteren bij het plaatsen van windmolens (turbines) op geschikte plaatsen 

aan de randen van de stad, dus niet tegen woonwijken aan. 
- Het bevorderen van “witte steenkool” met in achtneming van de bescherming 

van de visstand. 
- Het stimuleren en faciliteren van het isoleren van woningen, zowel particulier 

als van de woningcoöperaties, alsmede ook overheidsgebouwen waardoor 
deze energiezuiniger worden. 

- Straatverlichting door energiezuinige LED-lampen vervangen, daar waar dit 
nog niet gebeurd is. 

- Aansturen op sluiting van Doel en Thiange en zolang dit niet gebeurt, dan alle 
inwoners van Maastricht jodium tabletten verstrekken, ongeacht de leeftijd. 

- SAB is grote voorstander van waterstof als energie en hier dient het 
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stadsbestuur in te investeren. 
- Wij willen geen biomassacentrale op Maastrichts grondgebied. 



13  

4.2 Leefbaarheid 
- Strakkere aanpak en hogere boetes bij zwerfvuil en bekladden met graffiti. 

Opruim- en schoonmaakkosten verhalen op de overtreder en bij minderjarigen 
op de ouders of voogd. 

- Vuilnisbakken in de wijken en het centrum vaker ledigen en schoonmaken. 
- Het instellen van een kantonnier per wijk voor het verhelpen van kleinschalige 

ergernissen die leven in de buurt. 
- Beter onderhoud van parken, perken, rotondes en betere bestrijding van onkruid. 
- Het controleren van stoepen en het her bestraten waar dit nodig is. 

Vooral  senioren lopen dagelijks letsel op doordat zij struikelen over niet 
correct liggende stoeptegels. 

 
4.3.1. Openbaar vervoer 
- Indien mogelijk het weer in eigen hand nemen van het openbaar vervoer als 

gemeentelijk vervoerbedrijf. 
- SAB gaat niet akkoord met het tramtracé van Hasselt naar Maastricht. Alleen 

onder de voorwaarde dat hij doorgetrokken wordt door een trambus naar het 
station en van station een tramtracé naar Bonnefantenmuseum, MECC en 
MUMC+, alleen  dan loont een tram voor onze stad en zullen wij instemmen 
met de realisering. Voor nu lijkt het een dure kermis attractie.  

- Grens overschrijdend vervoer, Euregionaal verkeer 
- Gratis O.V. voor senioren en minder validen. 
- Korting op O.V. voor iedereen binnen de centrumring. 

 
4.3.2. Verkeerscirculatie 
- Intensievere proefneming met het wegnemen van obstakels zoals 

verkeerslichten, drempels en palen die belemmerend kunnen werken bij 
doorstroming van het verkeer (zie Duitse Poort). In de wijken deze 
behouden. 

- Elektrisch of op waterstof aangedreven vrachtwagens of andere 
vervoermiddelen krijgen de  mogelijkheid om ook in de avond en nacht te 
laden en/of te lossen gezien de  geringe geluidsoverlast, dit zolang er nog 
geen totaal overkoepelend distributiecentrum is. 

- Doorstroming autoverkeer verbeteren door verkeerslichten af te stellen op 
aanbod. 

- Afbouw van doseerlichten en hierdoor terugdringen van sluiproutes. 
- In elke parkeergarage plaatsen reserveren voor fiets en bromfiets. 
- Een tweede Noorderbrug in combinatie met een nieuw te bouwen stuw- 
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waterkrachtcentrale. 
- In de wijken intensievere onopvallende snelheidscontroles laten uitvoeren. 
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- Doorstroming op de Kennedybrug, Noorderbrugtracé bevorderen door een 
hogere snelheid dan 50 km per uur toe te staan. 

- In de straten waar een lagere school gevestigd is éénrichtingverkeer 
bewerkstelligen en een parkeerverbod invoeren. 

- Niet meedoen aan geldverslindende symboolpolitiek zoals een autoloze zondag. 
- Binnen het gemeentelijk en ruimtelijk verordening- en verkeersbeleid prioriteit 

geven aan een optimaal fietsnetwerk (ook recreatief) en de verdere uitbouw 
optimalisatie van het O.V. netwerk. 

- Meer mogelijkheden om je fiets te kunnen stallen, anders kan er niet 
gehandhaafd worden.  

- Het aanleggen van een nieuwe( liefst ondergrondse) fietsenstalling. 

 
4.4 Openbare ruimte 
- Ook in de buitenwijken beter onderhoud van de huidige groenvoorzieningen en 

perken, o.a. door inzetbaarheid van uitkeringsgerechtigden en asielzoekers. 
- Meer borstelrondes van fietspaden om deze blad- en sneeuwvrij te houden en 

dus veiliger voor onze fietsers. 
- Vaker vegen van straatgoten om zo onkruidvorming te voorkomen. 
- Versneld in het leven roepen van de MTB als breed leerwerk bedrijf van 

waaruit onze dienst stadsbeheer en de afdeling  bevoorraad wordt met 
personeel om onze stad te voorzien van optimaal onderhoud. 

- Onkruidbestrijding verbeteren door het verhogen van het niveau waarmee nu 
gewerkt wordt. 

- Uitbreiden stadspark met een ruime strook van de Tapijnkazerne. 
- Hernieuwde aanleg van kleurrijke bloemperken c.q. kunstwerken op rotondes 

i.p.v. huidig verhuur en reclamebeleid. 
- Gratis vergunningverstrekking voor ondernemers die hun gevel of pui willen 

vergroenen. 
- Minder strenge regels van de welstand bij het creëren van meer groen in de 

wijken op plaatsen waar de veiligheid niet in het gedrang komt. 
- Hondenbelasting mag alleen aangewend worden voor het plaatsen, ledigen 

en schoonmaken van hondenbakken en het onderhouden van hondenlosloop- 
gebieden. 
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5. Zorg en welzijn 
- Inrichten van buurthuizen en inloopwoningen voor multifunctioneel gebruik met 

inrichting o.a. als periodiek buurtdienstzorgcentrum. 
- Per wijk bekijken of het vestigen van een kleinschalig mantelzorgcomplex tot de 

mogelijkheid behoort, zodat wij mensen die dagelijks verpleging nodig hebben, 
al dan niet geholpen door familie, vrienden en oud-buren als mantelzorgers 
langer en vaak tot hun overlijden in hun vertrouwde omgeving kunnen laten 
wonen. Zo houdt je de kosten voor de bewoner en organisatie lager en kunnen 
meer wijkbewoners geholpen worden. 

- Veréénzaming ouderen tegen gaan. 

Gratis openbaar vervoer voor mantelzorgers 

5.1 Gezondheidszorg 
- Gratis OV voor mantelzorgers of korting op hun parkeervergunning (mits 

ingeschreven bij onze mantelzorg organisatie). 
- Studenten die mantelzorger zijn moeten langer over hun studie kunnen doen 

zonder extra kosten. 
- Versoepeling van sollicitatieplicht bij uitkeringsgerechtigden die mantelzorg 

verlenen aan familielid, buurtgenoot, kennis of vriend. 
- Een duidelijk herkenbaar gemeentelijk mantelzorgloket van waaruit tijdelijk dan 

wel blijvende ondersteuning kan worden geregeld. 
- Subsidiëren van originele projecten door verenigingen en op scholen ter 

bevordering van de gezondheid van de jeugd. 
- Betere gemeentelijke facilitering bij het aanpassen van de woning, gericht op 

langer zelfstandig wonen. 
- Gemeentelijke inzamelacties van hulpmiddelen en gratis heruitgave. 
- Scootmobieluitleen verder uitbouwen en nog meer in de markt zetten door 

gratis te blijven uitlenen. 
- Strakkere afspraken maken met woningcoöperaties zodat woningen die 

aangepast zijn (traplift, doucheruimte), ook weer verstrekt worden aan iemand 
met een indicatie die deze voorzieningen ook nodig heeft. Sloop van deze 
aanpassingen is mits niet meer te herstellen of zwaar vervuild, niet acceptabel. 

- Eventuele overschotten nieuw beleid WMO mogen alleen maar ingezet worden 
ter ondersteuning van ons zorg- en welzijnsbeleid. 

- In overleg treden met woningcoöperaties om bepaalde voorzieningen standaard 
aan te brengen zoals automatische deuren en verwijderen van drempels. 
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5.2 Ouderenzorg 
- Senioren blijven wonen in hun wijk, met betaalbare zorg op maat en 

zorgvoorzieningen in hun buurt. 
- SAB pleit voor het plaatsen van bewegingstoestellen voor senioren in de 

openbare ruimte. 
- Gemeentelijke coaches die ouderen helpen met Internet en/of administratie. 
- Versoepeling of gratis verlenen van vergunningen om garage tot woonunit om te 

bouwen of bij voldoende ruimte in de tuin een unit te plaatsen, dit om ouders bij 
hun kinderen te kunnen laten wonen of voor opvang van een gehandicapt kind. 
Het mag absoluut niet verhuurd worden, anders dan hierboven genoemd. 

- Senioren die een huisdier hebben om o.a. eenzaamheid te bestrijden moeten 
weten dat hun huisdier na hun overlijden in goede handen is en ondergebracht 
wordt bij een stichting die op zoek gaat naar een nieuw baasje of tot aan zijn 
dood in het opvanghuis kan blijven. De gemeente moet ruimte en subsidie 
hiervoor ter beschikking stellen. De senior die dit graag wil moet wel lid zijn van 
deze stichting en ook een kleine contributie betalen. 

- Hondenbelasting afschaffen. 

 
6. Economie 
- Minder regels voor ondernemingen die zich hier willen vestigen. 
- Het blijven ondersteunen van MAA middels subsidie. 
- Scholing in de vorm van cursussen voor ambtenaren om slagvaardigheid en 

klantvriendelijkheid te vergroten. 
- Het vestigen van een cybercentrum voor nu en de toekomst. 
- Het tegen gaan van de migratie van jongeren uit onze stad als zij hun opleiding 

hebben voltooid d.m.v. het bieden van kansen op werk en de juiste woning. 

 
6.1 Toerisme 
- SAB gaat de traditionele winkels en kleine zelfstandigen meer ondersteunen om 

zo een nog grotere diversiteit van winkelaanbod te behouden, waardoor de 
keuze om in Maastricht te shoppen versterkt wordt. 

- Geen 24 uurs economie in onze binnenstad. De stad en haar burgers willen ook 
genieten van rustmomenten. 

- Openstelling van de winkels op feestdagen staan wij niet toe. Dit zijn dagen dat 
het gezin samen hoort te zijn. 

- Loslaten van de dagennorm op het Vrijthof of andere pleinen tijdens 
evenementen. 
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6.2 Horeca 
- SAB wil deze groep ondernemers daar waar het kan meer zelfregulerende ruimte 

geven. 
- Verruiming van de terrasbenutting met 3 maanden tot het hele jaar tegen 

dezelfde kosten. 
- Soepelere regels bij het aanvragen van terras en overkappingen. 
- Meer tact en overleg bij handhaving eventuele horecaoverlast. 

 
6.3 Opleidingen 
- Intensievere ondersteuning bij het zoeken naar geschikte locaties (ombouwen 

kantoorpanden) in de stad voor opleidingsinstituten. 
- Maastricht dient nog meer gepromoot te worden als leerstad. 
- De studenten meer betrekken als vrijwilliger bij seniorinstellingen en in ruil 

daarvoor mogen zij langer over hun studie doen, zonder extra kosten. 
- Studenten de mogelijkheid bieden om een gratis cursus Maastrichts te volgen 

zodat ze korter bij de oorspronkelijke burgers komen te staan. 

 
6.4 Werving 
- Werven van ondernemers op het gebied van cultuur en hoogwaardige attracties 

en beschikbaar stellen van locaties tegen acceptabele condities. 
- Beschikbaar stellen van leegstaande gemeentelijke kantoorpanden als inrichting 

voor kleine multidisciplinaire activiteiten. 
- Werving en faciliteren voor de vestiging van een blijvende interactieve 

hoogwaardige moderne tentoonstelling met steeds wisselende items. 
- Werving van een casino voor in het centrum van de stad. 
- Intensievere werving van bedrijven en instituten die afgestemd zijn op de 

behoefte van de afgestudeerden. 
- Stimuleringssubsidies en andere faciliteiten voor startende ondernemers. 
- Vestigingsvoorwaarden gunstiger maken. 

 
6.5 Industriële activiteit en werken 
- Vinden en creëren van werk voor lager opgeleiden of het verzorgen van bij- 

of omscholing. 
- Maakindustrie die vanwege o.a. ruimtegebrek zich moet vestigen buiten de 

gemeentegrens en werkgelegenheid biedt aan onze burgers, daar waar 
mogelijk steunen. 

- Meer over de landsgrenzen denken en handelen. Gebruik de Euregio. 
- Uitstraling van industriegebieden verbeteren door groenaanplant en plaatsen 

houtwallen. 15 
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6.6 Wonen 
- Er dienen meer levensloop-bestendige woningen, kangoeroewoningen en 

patio’s gebouwd te worden voor de steeds groter wordende groep senioren. 
- Vergunning voor projectontwikkelaars scherper formuleren op het gebied van 

ruimtelijk aspect in de wijk. 
- Hoogbouw toe te staan buiten het centrum van de stad. 
- Betaalbare woningen voor jonge hoogopgeleide starters. 
- Betaalbare woningen voor jonge gezinnen met voldoende buitenspeelruimte 

voor hun kinderen. 

- Er is een fors tekort aan studenten woonruimte, dit samen met de 
universiteit oppakken. Studenten spreiden over de gehele stad. 

- Geleidelijk vervangen van het oude woningbestand, rekening houdend met 
krimp, betaalbaarheid van de nieuw te bouwen woningen, meer sociale 
huurwoningen, afwisseling in bouwstijl, groenvoorziening en 
parkeergelegenheid. 

- Bij nieuwbouwplannen de nadruk leggen op kwaliteit van de woonomgeving, 
zeker ook bij huurwoningen. 

- Wooneenheden voor studenten creëren in langdurig leegstaande 
kantoorgebouwen nabij het centrum. 

- Versnelde aangepaste bouw van een campus en bijbehorende sporthal. 
- Om doorstroom te bevorderen dienen er ook meer senioren woningen gebouwd 

te worden met een sociale huur prijs. 

 
Betaalbare woningen voor jonge gezinnen 

6.6.1 Opvang daklozen 
- Opvangcentra voor daklozen niet in het centrum van de stad of midden in 

wijken plaatsen, maar op een geschikte locatie met ruimte en mogelijkheden 
voor daginvulling. 

- Activiteiten aanbieden naar kennis en vermogen. 
- Daklozen die overlast veroorzaken moeten worden gesanctioneerd en door de 

begeleiding weer op het goede spoor worden gezet. 
- Bij psychische stoornissen en verslavingsproblemen dienen de deskundige 

hulpinstanties te worden ingeschakelt. Er is geen plaats voor vrijblijvendheid. 
- Hulp bij schuldaflossing, bij het krijgen van werk en inkomen en het zoeken na 

verloop van tijd van een woning. 
- Langdurige nazorg na re-integratie. 
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6.6.2 Verpaupering 
- Pandeigenaren met fors achterstallig onderhoud aan de buitenkant van hun pand 

verplichten dit op te knappen. 
- Daar waar de eigenaar dit niet kan of wil, zal de gemeente dit laten doen en bij 

verkoop zal de eigenaar dit terug moeten betalen verhoogd met de rente en 
eventueel een heffing. 

- Een reorganisatie van de welstandscommissie die nog meer 
verantwoordelijkheid gaat afleggen aan de gemeente en die van een andere 
samenstelling zal zijn dan nu het geval is. 

- Leegstaande panden van de gemeente in de binnenstad tijdelijk inrichten als 
expositieruimte van kunstenaars en/of sociale activiteiten, allen kortstondig van 
aard. 

 
Iedereen met een uitkering die werkt extra beloond 

6.6.3 Werken 
- Burgers met een bijstandsuitkering die kunnen werken inzetten in het 

gemeentelijk werkbedrijf voor het onderhouden van de groenvoorziening, 
straatmeubilair en andere ergernissen bij de burgers. Daarvoor ontvangen zij 
een toeslag op hun uitkering. 

- Als het aan SAB ligt wordt iedereen met een uitkering die werkt extra beloond. 
Het moet aantrekkelijker worden om te werken. 

- Er dient een stimuleringspakket te komen om oudere werknemers aan het werk 
te krijgen en te houden. Oudere werknemers met een schat aan ervaring kunnen 
onze jongeren opleiden op diverse vakgebieden. 

- Er moet ruim verschil in beloning zitten tussen werkwelwillenden en diegene die 
de hakken in het zand zetten. 

- SAB is voorstander van het invoeren van een basisloon. 
- De “granieten” laag in de bijstand die niet meer willen werken, daar dient geen 

energie meer ingestoken te worden Zij dienen op de laagste uitkering gezet 
te worden en ook hun toeslagen dienen niet meer verhoogd te worden. Een 
uitzondering dient gemaakt te worden voor diegenen die vanwege hun leeftijd 
of beperking niet meer aan het werk komen. 

- Vrijstelling sollicitatieplicht bij vrijwilligerswerk door oudere langdurige 
werkelozen. 
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7. Sociale samenleving en armoede. 
- Schuldhulpverlening voor hen die het financieel moeilijk hebben, met een 

aanloopperiode van maximaal 3 weken. 
- Strengere controle op bewindvoering. SAB wenst hier een geregistreerd 

keurmerk voor. 
- Eén aanspreekpunt bij de hulpverlening, waarbij, indien meerdere gemeentelijke 

kanalen voor de hulpbehoevende aangesproken dienen te worden, de gemeente 
dit buiten het zicht van de cliënt houdt. 

- SAB wil de armoede fors aanpakken en op diverse terreinen vrijstelling van betaling 
geven. 

- Kinderen hebben recht op ontbijt en horen niet met honger naar bed of school te 
gaan.. 

 
7.1 Multicultureel 
- Er worden geen gemeentelijke subsidies meer verstrekt om mensen te laten 

integreren in onze samenleving. 
- Er worden geen vergunningen meer verleend voor het bouwen van nieuwe 

gebedshuizen. 
- Geen positieve discriminatie meer voor allochtonen aan gemeentelijke loketten 

en gesubsidieerde instellingen, maar maatschappelijke functionering op basis 
van gelijkwaardigheid. 

- Geen godsdienstonderwijs op de lagere school. Dit hoort thuis gegeven te 
worden door o.a. de ouders. 

 
Wie in nood verkeert dient geholpen te worden, 
ongeacht waar hij vandaan komt. 

7.2 Opvang asielzoekers 
- Wie in nood verkeert dient geholpen te worden, ongeacht waar hij vandaan komt. 
- Komt de asielzoeker tijdens deze periode in aanraking met justitie door het 

plegen van een misdrijf, dan wordt zijn verblijf in Maastricht stop gezet en 
dient hij onze stad te verlaten. 

- De Sociaal Actieve Burgerpartij gaat voor een maximum van 600 opvangplekken 
in onze stad. 

- Geen opvanglocatie midden in de wijk, maar aan de randen van de stad. 
- Geen overval tactiek, maar goed overleg met de buurt waar de opvanglocatie 

komt te liggen. 
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- Vanaf het prille begin van zijn verblijf in onze stad dienen asielzoekers mee te 
helpen de stad te onderhouden. 
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8. Onderwijs en jongeren 
- Jeugdzorg voorzien van genoeg middelen om adequaat te kunnen handelen. 
- De sportleraar weer invoeren op de lagere en middelbare school en tevens ook 

zwemles. 
- Betere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen ter verbetering van 

de gezondheid van onze jeugd. 
- Aan beiden zijden van de stad middelbaar onderwijs vestigen. 
- Verwijderen van drank, snoep en snackautomaten op scholen. 
- Voorkomen van vroegtijdige schoolverlaters. Hier dient fors op ingezet te worden. 

 
Betere samenwerking ter verbetering 
van de gezondheid van onze jeugd 

8.1 Omscholing en vorming 
- Jongeren moeten meer geholpen worden in het vinden van een baan. 
- Jongeren die in de bijstand belanden moeten middels bijscholing of 

gedragstherapie geholpen worden om gemakkelijker een nieuwe baan te 
kunnen vinden. 

- SAB roept de lokale partijen, die ook landelijk actief zijn op, hun partijgenoten in 
Den Haag te bewegen de AOW- leeftijd terug te brengen naar 65 jaar, zodat 
onze jongeren eerder een baan vinden. 

 
8.2 (Hang-)jongeren 
- Kostenloze inlooplocaties met voorzieningen die de jeugd aanspreekt e.e.a. 

in overleg met de doelgroep. 
- Een discotheek/uitgangsgelegenheid  voor de jeugd  in het Belvédere gebied of 

in een van de Enci-hallen. Dit met ruime parkeergelegenheid en nachtelijk 
busvervoer naar diverse wijken om onze jongeren veilig thuis te brengen. 

- Ons poppodium verder uit te bouwen en ruimer te faciliteren. 
- Intensiever toezicht en striktere handhaving van verordening(en) met 

betrekking tot het zich ophouden in openbare gebouwen en de openbare weg. 
- Straatverbod/samenscholingsverbod bij overtreding van de drank en drugswet 

c.q. overlast met hieraan gekoppeld een meldingsplicht. 
- Schade door o.a. vernielingen, verhalen op de (hang-)jongere of ouders/voogd. 
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9. Vrijetijdsbesteding en recreatie 
- Ondersteunen van diverse activiteiten gericht op onze senioren, zoals 

toneelgezelschappen, zangkoren en seniorenbonden. 
- Encigroeve ontwikkelen tot een stil recreatiegebied en als gemeente 

hier zeggenschap over houden. Tevens voorzieningen treffen om hier ook te 
kunnen recreëren. 

- Langs de Maasoever direct aan het water stroken met ligweides aanleggen voor 
gratis dagrecreatie. 

- Aanleg van wandelpaden langs de Maas direct aan het water. 
- Herinrichting en daardoor attractiever maken van de Maaspromenade en Markt 

d.m.v. een kindermolentje en voldoende zitelementen voor onze senioren. 
 

Vóór het behoud van Maastrichts cultureel erfgoed 

10. Cultureel erfgoed 
- Bij bouwprojecten grotere inbreng van cultuurhistorici en instellingen die met 

historisch Maastricht verbonden zijn. 
- Reconstructie in het Belvédereproject van de Kruittoren en de Hochterpoort op 

de Boschstraat als entree naar het oude stadsgedeelte. 
- Reconstructie kruittoren in Wijck/Martinuspoort. 
- Romeinse brug en andere Romeinse oudheden zichtbaar maken voor het publiek. 
- SAB zal zich inzetten en middelen vrijmaken voor het behoud van Maastrichts 

cultureel erfgoed, dit tentoonstellen en uitdragen, zodat de generaties na ons op 
de hoogte blijven van onze stadshistorie. 

 
11. Cultuur 
- Grotere financiële steun voor amateurgezelschappen die innoverende en 

artistiek vernieuwende initiatieven nemen. 
- Het financieel ondersteunen en faciliteren van BRUIS of ander popfestival. 
- Selectievere gemeentelijke subsidies voor gezelschappen die al overheidssteun 

ontvangen. 
- Realiseren van een klein betaalbaar theater voor de amateurkunst. 
- Stimuleren op scholen van de kleinkunst met inzet van verenigingen, 

conservatorium, toneelacademie en andere opleidingsinstituten op het gebied 
van kunst en cultuur. 

- Kunstfestivals en andere projecten die minder publiek trekken afbouwen qua 
subsidie. 
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- Leegstaande etalageruimten uitbesteden aan (amateur-)kunstenaars en (jonge) 
talenten waardoor zij hun producten op een goedkope manier aan het publiek 
kunnen laten zien. 

- Stimuleren en ondersteunen van Limburgse volkscultuur en projecten over de 
Limburgse en Maastrichtse historie. 

 
12. Sport 
- Meer geld voor sport. Er dient een eerlijkere verdeling van gelden te komen. 
- Senioren en mensen met een beperking moeten tegen een verlaagd tarief 

kunnen sporten. 
- Twee stersportparken: één in West en één in Oost met alle denkbare 

voorzieningen en tevens geschikt voor (internationale) topsport. 
- Zes multifunctionele sportparken met ieder één hoofdgebruiker, met rond deze 

hoofdgebruiker diverse sportverenigingen die daar qua sportsoort bij aan sluiten. 
Hierdoor kunnen de velden en hal door meerdere verenigingen gebruikt worden. 

- Deze multifunctionele sportparken dienen voorzien te zijn van één of meerdere 
kunstgrasvelden en een eenvoudige sporthal om bij zeer slecht weer ook binnen 
de sport te kunnen beoefenen. In de zomerperiode kan deze sporthal voor 
andere wijkactiviteiten gebruikt worden. 

- De Sociaal Actieve Burgerpartij wil investeren in breedtesport, maar zeker ook in 
topsport. 

- SAB omarmt onze betaalde voetbal organisatie M.V.V. Wij willen haar steunen en 
faciliteren daar waar het kan en nodig is. MVV is een voorbeeld voor jong en oud 
en stimuleert de jeugd om ook te gaan sporten. 

- SAB wil overgaan tot het op diverse plaatsen realiseren van bewegingstoestellen 
voor onze senioren. 
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