Wij laten Maastricht weer bruisen!
Na twee jaar coronacrisis is dit het moment voor onze unieke stad om haar gastvrije deuren
weer te openen zodat iedereen, jong en oud, Maastrichtenaar en bezoeker, student en expat
weer kan genieten van onze prachtige stad. Het is noodzakelijk dat de gemeente zorgt voor een
goed ondernemingsklimaat en ruim baan geeft aan ondernemend Maastricht. De Maastrichtse
Ondernemerspartij wil mee aan tafel zitten om de plannen voor de komende vier belangrijke
jaren mee vorm te geven. We willen Maastricht weer voor iedereen laten bruisen!
De kracht van Maastricht ligt in de beleving; een compacte stad met haar historie, monumenten,
wereldberoemde evenementen naast het veelzijdig winkel- en horeca aanbod. De Universiteit
en het MUMC+ versterken deze diversiteit n zijn tevens een economische factor van
betekenis. Maastricht is bovendien uniek in de combinatie van internationale allure en sterke
lokale tradities.
Wij zijn ervan overtuigd dat leefbaarheid en bruisende stad hand in hand gaan.Voor een
bruisende en leefbare binnenstad hebben ondernemers n bewoners elkaar nodig. Leegstand
en wegtrekkende bewoners zijn funest voor de vitaliteit en de veiligheid van binnensteden.
Daarom moeten we inzetten op levendige winkelstraten, gevarieerde horeca en brede diversiteit
aan evenementen en cultuur. Een goed en gevarieerd aanbod van onderwijs en zorg maken het
leven, wonen n werken in Maastricht compleet en aantrekkelijk.
We willen er samen met iedereen die een ondernemend Maastricht een warm hart toedraagt
voor zorgen dat Maastricht de komende jaren weer die prachtige bruisende stad kan zijn. We
hopen hierbij op uw steun en stem!
De volgende speerpunten hebben we als doel gesteld:
1.
2.
3.
4.

Economisch herstel na corona
Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid
Bruisende stad en buitenwijken; leefbaar & gezond
Een slagvaardige en meewerkende gemeente

1.

Economisch herstel na corona
Het economisch herstel van Maastricht na corona is topprioriteit
Aantrekkingskracht binnenstad vergroten op doordeweekse dagen
Centrum Maastricht weer aantrekkelijk maken voor de eigen burgers

	De bereikbaarheid van de stad moet op alle manieren worden gegarandeerd: openbaar vervoer,
fiets en auto
	Uitbreiding terrassen waar mogelijk permanent. Flexibiliteit bij de inrichting van terrassen
toestaan zodat het terras aanbod diverser wordt
	Aanpakken leegstand o.a. door pop-up initiatieven actief te stimuleren, en mogelijkheden te
verkennen voor kortlopende contracten met lagere huurprijzen
	Maatwerk in parkeerbeleid: tariefdifferentiatie tussen weekend en doordeweekse dagen, P&R,
P&W, maar ook toegankelijke parkeerfaciliteiten in het centrum. Tarieven voor parkeren indien
mogelijk vier jaar bevriezen
Extra aandacht voor lokale en/of regionale gespecialiseerde ondernemers
Behoud en promotie van winkelcentra in de wijken
Prioriteit geven aan (retail/ horeca/cultuur) invulling pand V&D/Hudson Bay
Belevingseconomie versterken

2.

Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid

	Aandacht voor werkgelegenheid zoals retail, horeca, zakelijke dienstverlening, evenementen,
cultuur en zorg
	Binden en boeien van nieuwkomers én studenten die na hun studie hier ook willen blijven wonen
Positief vestigingsklimaat voor groot en klein
Inzetten op acquisitie nieuwe bedrijven
	Binnenhalen van meer congressen, symposia, concerten en andere activiteiten in het MECC in
samenwerking met het Maastricht Convention Bureau
	Ruimte voor nieuwe winkel- en horecaconcepten, inclusief mengvormen waarbij de belangen van
alle ondernemers worden meegewogen
	Ruimte voor bestaande en nieuwe evenementen op alle pleinen, nieuwe locaties en buitenwijken
	Intensiveren van samenwerking tussen provincie en gemeente met o.a. als doel behoud en
uitbreiding Maastricht Aachen Airport als aanjager van de regionale economie
Investeren in o.a. de Beatrixhaven voor het behoud van grootbedrijfsleven en maakindustrie.
Regierol gemeente en maatwerk bij personeelstekorten
Aandacht voor de Euregio en Euregionale samenwerking
Goede facilitering van grensarbeiders en werkgevers van grensarbeiders

3. Bruisende stad en buitenwijken leefbaar & gezond
Bij topdrukte dagen tijdens de kerstperiode en tijdens grote evenementen bezoekers spreiden
over alle dagen van de week, en waar mogelijk over verschillende locaties in de stad
Wonen boven winkels voor studenten een nieuwe impuls geven
City Center ‘service center’ met kluisjes en toiletten inrichten om langer verblijf te faciliteren
Investeren in wederzijds begrip tussen ondernemers en binnenstadbewoners. De belangen tussen
bewoners en ondernemers liggen vaak minder uiteen dan wordt verondersteld. Beiden zijn nodig
voor een leefbare binnenstad,
Aandacht voor preventie en gezond leven door o.a. de samenwerking tussen gemeente en
zorgsector te intensiveren
Een grotere rol voor sociale wijkteams, die korte lijnen onderhouden met de zorgverleners
Strenge controle op contracten binnen jeugdhulp en WMO
Veiligheid garanderen voor onze burgers en de stad

4. Een slagvaardige en meewerkende gemeente
Grondhouding moet ‘ja mits’ zijn, en niet ‘nee, tenzij’ zodat nieuwe ondernemingsplannen een
serieuze kans maken in onze stad
Aanpakken van regeldruk; procedures vereenvoudigen waar mogelijk
Afschaffen 60 dagen norm voor het Vrijthof
Ondernemers als gesprekspartner aan tafel bij het vormen van nieuw beleid.
Ondernemers kunnen aantonen hoe plannen in de praktijk werken, waar behoefte aan is en waar
de gemeente op moet letten
Burgers meer betrekken bij besluitvorming oa door middel van inloopspreekuren
Schone en groene openbare ruimte als voorwaarde voor gastvrije stad. Er moet een einde komen
aan rondslingerende vuilniszakken. PMD zakken moeten huis aan huis worden opgehaald.

