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Wat is Maastricht een mooie en fijne stad!
En wat zijn we trots op ons verleden,
op onze Maastrichtse cultuur,
op het bourgondische leven,
op onze gastvrijheid,
en niet te vergeten op de bijna buitenlandse sfeer die hier heerst.

In deze bijzondere stad heeft de Seniorenpartij Maastricht zich ontwikkeld en verankerd. 
We zijn een partij met veel levenservaring maar staan voor het belang van alle generaties
Redelijkheid en respect voor elkaar zijn voor de Seniorenpartij Maastricht basisprincipes.

Een partij met een sociaal hart voor iedereen, maar in het bijzonder voor de meest 
kwetsbaren. 
Met een cultureel hart dat het verleden wil verbinden met de toekomst.
Een partij die samenwerking tussen mensen, organisaties en overheden belangrijk vindt.
Altijd op zoek naar overeenkomsten, zodat we samen bruggen kunnen slaan.

Kleinschaligheid, regionale verankering, duurzaamheid én eerlijk delen zijn belangrijke 
uitgangspunten.
We maken keuzes op basis van een permanente dialoog. 
Tussen en mét de inwoners van de stad, met organisaties en met overheden. 

De Seniorenpartij Maastricht is in de breedste zin van het woord een stadspartij. 
Het belang van inwoners en de toekomst van de stad staat altijd voorop.

Frans Bastiaens, lijsttrekker

Een mooie stad, nu en straks

De burgemeester op bezoek bij het 40-jarig jubileum.
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In steeds meer wijken of buurten van 
Maastricht ontbreekt het aan ruimte voor 
ontmoeting. Dit gaat ten koste van de 
gemeenschapszin. 

Mensen leven steeds vaker op een 
eilandje in hun straat. Velen kennen de 
buren die enkele huizen verder wonen 
niet eens van naam laat staan dat ze 
contact hebben. Dat was vroeger wel 
anders, vertelt Mat Koch, die jarenlang 
actief is geweest als ambulant 
ondernemer.

Mensen kenden elkaar, klampten 
elkaar aan en bleven wat vaker 
stilstaan voor een praatje. Ook 
kwamen ze elkaar bij alle mogelijke 
gelegenheden tegen.’ 

Een kloppend hart in de wijk maar ook 
voorzieningen zoals winkels, sport- en 
recreatiemogelijkheden en buurt- of 
gemeenschapshuizen zijn pijlers voor 
verbinding in wijk of buurt.
Een gemeenschapshuis kan dat 
kloppend hart van elke wijk zijn 
zegt Mat Koch. Bijvoorbeeld voor 
een kopje koffie. Een plek waar je 

Het pleidooi 
van Mat Koch

Mat woont in de Heeg en heeft met zijn 
viskraam op vele markten gestaan.

gezellig een kaartje kunnen leggen. 
Waar feestelijke bijeenkomsten en 
bingoavonden worden georganiseerd. 
Waar je in veel gevallen kunt 
binnenlopen, zonder eerst contributie 
of entree te hoeven betalen. Kortom: 
een laagdrempelige huiskamer waar 
iedereen die behoefte heeft aan 
gezelschap of een goed gesprek 
van harte welkom is. Een sociale 
ontmoetingsruimte draagt bij aan de 
sociale verbondenheid in een wijk 
of buurt en is alleen al om die reden 
onmisbaar.

“Iedere wijk verdient 
een kloppend hart”
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Cultuur is van 
ons allemaal!
Voor de Seniorenpartij Maastricht is cultuur het cement van de 
samenleving. Cultuur zit in ons allemaal. 

We hebben allemaal de kans om eraan bij te dragen. 
Cultuur verbindt, vormt ons, laat zien wie we zijn, wat we 
delen, maar ook wat ons onderscheidt. Cultuur is waardevol 
omdat het vaak leidt tot kritisch nadenken. Maar cultuur 
is natuurlijk ook gewoon leuk. Daarnaast is het een goede 
vorm van ontspanning.

Maastricht kent een rijkgeschakeerd cultuuraanbod dat 
wordt gedragen door zowel amateurs als professionals 
(met dank aan het kunstvakonderwijs in onze stad). 
Maastricht bruist door “oude” en “nieuwe” cultuur die 
elkaar versterken, zoals Fashionclash, de Nederlandse 
Dansdagen, Bruis, Marres, Muziekgieterij, maar ook 
onze koren en fanfares, carnaval, de Heiligdomsvaart, 
muziekgezelschappen, de Reuzenstoet en de concerten van 
André Rieu.

De afgelopen vier jaar hebben we ons sterk gemaakt voor 

Mooi voorbeeld is Vocalgroup Mes Amie in de wijk 
Amby.
Opgericht in 1978 en telt 57 zingende leden, met 
een 6-tallig combo, onder leiding van dirigent Paul 
Lemmens. Vocalgroup Mes Amie zingt in diverse 
parochies, het Parcours in de binnenstad, Magisch 
Maastricht, de 3-koningenstoet en neemt deel aan 
concerten, samen met harmonieën. Samen zingen op 
goed muzikaal niveau, dat is de basis.

cultuurbehoud en voor cultuur als bindmiddel voor de 
Maastrichtenaren. Wat dat betreft mag de stad ook de 
komende jaren op ons rekenen. Dus bouwen we wat de 
SPM betreft een Middenzaal voor de verenigingen en mag 
Centre Céramique vaker open. Want cultuur, dat zijn we 
allemaal.
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Deelname aan sport en het verenigingsleven is leuk en goed voor 
de gezondheid. Het is een mooie manier om nieuwe vrienden te 
maken en om mensen te ontmoeten. Het verenigingsleven draagt 
bij aan de leefbaarheid van de wijk.

Wie geregeld sport, heeft minder kans op overgewicht en 
staat sowieso gezonder in het leven. Het lidmaatschap van 
een sportclub of -vereniging, kan eenzaamheid voorkomen. 
In clubverband sporten zorgt bovendien voor meer sociale 
cohesie en saamhorigheid, waardoor het algemene 
welbevinden in een wijk verbetert. Niet voor eventjes, maar 
structureel. 

Jan Meertens, burgerraadslid voor de Seniorenpartij 
Maastricht, is zelf oud-voetballer en voorzitter van de 650 
leden tellende voetbalclub RKSV Leonidas-W. Hij heeft 
ook zitting in het voorzittersoverleg van alle Maastrichtse 
voetbalverenigingen (samen ruim 5.000 leden). Meertens is 
ook bestuurslid van Vrouwen Voetbal Maastricht en fitnest 
met dochter Demi. Namens de SPM is hij kandidaat bij de 
aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. 
Henny Jamin is oud-voorzitter van vv Scharn.
Gino Curfs is hoofdtrainer en jeugdcoördinator bij RKSV 
Leonidas-W.  

Sporten en bewegen in veilige en goede accommodaties 
moet in Maastricht niet alleen mogelijk zijn maar ook 
betaalbaar blijven. Gewoon voor het plezier maar ook voor 
degenen die echt willen presteren. 

Vitale, sterke wijken zijn voor de Seniorenpartij Maastricht 
een belangrijk uitgangpunt. Daar hoort een goed aanbod 
aan sport- en spelvoorzieningen bij. Sport en bewegen 
verdienen een nadrukkelijke plek op de agenda van de 
gemeente. De SPM is voorstander van een betrokken 
wethouder voor sportzaken. Een wethouder die oog en oor 
heeft voor de clubs, de sporters en de stafleden van alle 
Maastrichtse sportverenigingen. 

Door Jan Meertens, Henny Jamin en Gino Curfs

“Amateursport  
draagt bij aan een 
vitale samenleving”
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Hinderlijk gedrag, verkeerd aangeboden huisvuil, 
parkeerovertredingen. Zo maar een greep  uit de lijst van 
ergernissen die het leefklimaat in onze buurten belasten. Sandy 
Stassen is ondernemer in de binnenstad. “Het is duidelijk dat 
er onvoldoende handhavers zijn. Worden hier wel de juiste 
prioriteiten gesteld? 

Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) houden zich 
veelal bezig met ergernissen van burgers. Zij dragen bij 
aan de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid. Maar 
daadwerkelijke handhaving kan ook voor weerstand 
oproepen bij inwoners. Het werkt soms confronterend. 
Communicatie is belangrijk zegt Sandy Stassen. 
Communicatie over de bevoegdheden van Boa’s en over 
handhavingsacties. 

Het negeren van scooters en brommers van verkeersregels, 
zoals het verbod te rijden over de Sint Servaasbrug is 
hiervoor een praktijk voorbeeld. Je kunt daar onmogelijk 

Pleidooi van  
Sandy Stassen 
ondernemer in Wyck 

“Bij handhaving moet 
prioriteit gericht zijn  
op leefbaarheid!”

dag in dag uit op controleren, maar het roept ergernis 
op bij de ondernemer op die zelf inkopen verzorgt en 
binnen de gestelde uren voor laden en lossen toch wordt 
aangesproken dat men niet mag parkeren voor de eigen 
zaak”.
Boa’s hebben een signaalfunctie die bijdraagt aan de 
leefbaarheid. Zij zijn de ogen en ogen van  de gemeente. 
Een optimale samenwerking tussen gemeente en de politie 
is van belang om het team Toezicht en Handhaving vooral 
oplossingsgericht te laten werken aldus Sandy Stassen.

Sandy Stassen is in quarantaine daarom hier een foto van onze ijzersterke 
Samantha Lejeune, kandidaat raadslid.
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ONZE KANDIDATEN TOP 10

1 Frans 
Bastiaens

2 John 
Steij ns

3 Ria 
Makatita

4 Henny 
Willems

5 Jan 
Meertens

6 Jos 
Boelen

7 Harry 
Mevissen

8 Samantha 
Lejeune

9 Halil 
Mermi

10 Ed 
Sabel

De verbinder voor en 
tussen jongeren en 

ouderen!
Vastberaden met een 
sociaal hart voor de 

samenleving.
Gelij ke kansen! Ondernemer in hart en 

nieren, aanwezig waar 
het er toe doet!

AOW moet gekoppeld 
blij ven aan 

minimumloon.

Eén voor allen, 
allen voor één.

Economische 
ontwikkelingen 

stimuleren  met aandacht 
voor woongenot.

Komt uit het 
jeugdwelzij nswerk, op de 

bres voor huurders.
Wat gebeurt er, als je het 
anders probeert te doen?

Sterke wij ken met 
betaalbare sport en 

verenigingen.
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Wat kijken we er 
allemaal naar uit. 

Zodra het kan gaan we 
er weer van genieten
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generatie precies 70 jaar geleden in 
Nederland aankwam. Wat Djehoshua 
hierboven voorstelt is een stap in 
de goede richting, maar persoonlijk 
denk ik dat er meer kansen liggen. 
Binnen de Molukse gemeenschap 
in Maastricht leeft de behoefte aan 
erkenning en een reikende hand vanuit 
de Maastrichtse bevolking. Ik ben 
blij dat de Seniorenpartij Maastricht 
dit inzicht deelt en zich ervoor wil 
inzetten dat Molukkers en andere 
Maastrichtenaren elkaar weten te 
vinden.  

Molukse wijk: verbinding van generaties  
en verbinding met Maastricht
Djehoshua Sahetapy: ‘De Molukse wijk 
in Heer bestaat sinds 1961 en telt 110 
woningen. Deze wijk heeft me gevormd. 
Als dank voor de kansen die ik er gekregen 
heb, wil ik iets teruggeven aan de wijk. 
Ik gun het onze ouderen, de tweede 
generatie Molukkers hier, dat zij in de wijk 
kunnen blijven wonen. Dat wij voor hen 
kunnen zorgen, zoals 
zij dat voor ons en voor 
de eerste generatie 
hebben gedaan. 

Er is al enkele jaren 
een rumah makan, 
een laagdrempelig 
huiskamerrestaurant 
in ons wijkgebouw 
waar mensen met een 
smalle beurs tegen 
een redelijke prijs 
een driegangendiner 
kunnen nuttigen, 
gezellig met anderen 
aan een tafel. 
Een ‘maatjesproject’, 

om eenzaamheid tegen te gaan én 
waarbij jongeren kunnen leren over 
de cultuur en de geschiedenis van 
de Molukkers, staat hoog op mijn 
verlanglijst. Het programma van de 
Seniorenpartij Maastricht sluit op veel 
punten aan bij mijn gedachtegoed. De 
SPM zet zich in voor meer betaalbare 
en levensloopbestendige woningen, 

kleinschalige vormen 
van dagbesteding en 
ontmoetingspunten in 
de wijken. Daarnaast 
heeft ze blijvende 
aandacht voor jongeren 
die vroegtijdig het 
onderwijs verlaten. 
Allemaal zaken waar 
niet alleen de Molukse 
wijk, maar heel de stad 
baat bij heeft.’
Djonnie Soumete: ‘De 
Molukse gemeenschap 
heeft vorig jaar 
landelijk veel media-
aandacht genoten. Dat 
komt omdat de eerste 

“Ik gun het onze 
ouderen dat zij in de  
wijk kunnen blijven 

wonen”

Djehoshua Sahetapy (31) woont in de 
Molukse wijk. Hij is mede-eigenaar 
van Moluks afhaalrestaurant Sate by 
June en vrijwilliger.
Djonnie Soumete (65) is opgegroeid 
in de Molukse wijk, maar later 
in Wolder gaan wonen. Hij is 
teamleider bij VluchtelingenWerk 
Zuid-Nederland.
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Hoog tijd dat Maastricht een 
leegstandsverordening krijgt
Sinds enkele jaren heeft de binnenstad van Maastricht te maken met een toenemende 
leegstand van winkelpanden. Dat is niet alleen veel inwoners een doorn in het oog. Ook 
de vele toeristen die onze stad bezoeken, ervaren al die lege panden als ronduit storend. 

Veel panden in de binnenstad zijn 
eigendom van grote onroerend goed-
beleggers. Die hebben voldoende 
financiële armslag om hun eigendom 
geruime tijd leeg te laten staan in 
afwachting van ‘betere tijden’. 
Kan de gemeente daar dan niets 
tegen doen? Zeker wel! Door op basis 
van de landelijke Leegstandswet een 
gemeentelijke Leegstandverordening 
vast te stellen. Op basis van zo’n 
lokale ‘wet’ kan een gemeente een 
vastgoedeigenaar onder bepaalde 
omstandigheden dwingen zijn 
langdurig leegstaande eigendom 
ter beschikking te stellen aan een 

Ronald van Dooren is bestuurslid van de 
Seniorenpartij Maastricht.

geschikte huurder. In sommige 
gevallen draait zo’n eigenaar zelfs 
op voor de kosten die een gebruiker 
moet maken om het pand geschikt te 
maken.

In bijna alle grotere steden 
in Nederland is zo’n 
Leegstandverordening van kracht. 
In Maastricht (nog) niet. De 
Seniorenpartij Maastricht zal zich er 
sterk voor maken dat zo’n verordening 
er komt. Het is een krachtig middel 
om de leegstand aan banden te 
leggen. Daarnaast is het een manier 
om ervoor te zorgen dat niet alleen de 

bewoners van Maastricht, maar ook 
toeristen kunnen blijven genieten van 
een rijk gevarieerd winkelaanbod. Met 
dat laatste is iedereen gediend, ook 
de vele horecaondernemers in onze 
mooie stad.
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Maastricht:  
een mooie, gezellige, 
maar ook veilige  
en sociale stad
Sinds 2015 woon ik in Maastricht. Met veel plezier en 
enthousiasme. Maastricht is niet alleen een mooie en gezellige 
stad, maar ook een sociale stad. Dat vindt ook de Seniorenpartij 
Maastricht. Ik heb me bij die partij aangesloten omdat ze mede 
opkomt voor de belangen van ouderen, maar ook omdat ze het 
belangrijk vindt dat de stad haar sociale gezicht behoudt. 

Iedere Maastrichtenaar is uniek. Alleen al om die reden 
vindt de SPM het ongepast om mensen in een hokje 
te duwen en hen in een situatie te brengen waarin ze 
zich wellicht niet prettig voelen. Liever spannen wij ons 
als partij in voor een persoonlijke benadering. En voor 
maatwerk, uiteraard binnen de grenzen van wat financieel 
en maatschappelijk haalbaar is. 

Mark Rijken, lid van de Seniorenpartij Maastricht,  
vergezeld door Jos Boelen, kandidaat raadslid.

We vinden dat we niet moeten kijken naar wat iemand níet 
kan, maar dat juist moeten bezien hoe iemand wél op een 
prettige en veilige manier kan blijven deelnemen aan de 
samenleving. Bijvoorbeeld met vervoer op maat. Inclusief 
mogelijkheden voor mensen met een beperking om zich te 
kunnen verplaatsen buiten de stad. Bijvoorbeeld voor een 
bezoek aan familie, vrienden of kennissen.    

Prettig vind ik ook dat de SPM zich ervoor inzet dat 
er in alle wijken van Maastricht een laagdrempelige 
inloopvoorziening is. Een Hoeskamer bijvoorbeeld, waar 
burgers elkaar kunnen ontmoeten. Om eenzaamheid te 
voorkomen. Maar ook voor het drinken van een kopje of het 
spelen van een spelletje. Maastricht is een sociale stad en 
moet dat vooral ook blijven.  
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Tot in de jaren zeventig was Maastricht economisch gezien vooral 
een industriestad. We waren met zijn allen ‘zoe gruuts wie ‘ne 
pauw’ op wat er gemaakt werd. Zoals sanitair (Sphinx), porselein 
(Mosa) en papier (toen KNP,  nu nog Sappi). Je kon het overal 
ter wereld tegenkomen. Die maakindustrie is er nog steeds. 
Denk aan Thomas Regout en Bates Cepro en tal van andere 
productiebedrijven. En daar zijn we nog steeds trots op.

Maar is er veel veranderd. Veel van de gebouwen van de 
oude industrie hebben een nieuwe functie gekregen. Het 
zijn pareltjes geworden binnen het toch al rijke erfgoed 

De enorme veerkracht 
van Maastricht.
Van maakindustrie 
naar kenniseconomie

van onze stad. Denk aan het Sphinxkwartier met al die 
fraai gerestaureerde gebouwen. Het Sphinxgebouw, de 
Timmerfabriek, de Cokesfabriek…. ze staan voor een 
rijke geschiedenis én een mooie toekomst. Niet alleen 
daar, maar ook elders in de stad. Wat te denken van de 
Ridderbrouwerij en straks bijvoorbeeld de Botermijn. 

De stad heeft zich in nog geen halve eeuw weten te 
ontwikkelen van een industriestad tot een echte speler op 
het gebied van kennis, maakindustrie, toerisme, cultuur en 
beleving. Maastricht staat echt internationaal op de kaart. 
Door het Verdrag van Maastricht maar nog veel meer door 
de Universiteit Maastricht, het academisch ziekenhuis en 
tal van internationale instituten en evenementen (denk aan 
TEFAF). Maastricht is uitgegroeid tot een stad van allure.  

Daardoor zijn er duizenden arbeidsplaatsen ontstaan voor 
jong en oud en voor hoog en ook minder hoog opgeleide 
mensen. Daardoor trekt de stad niet alleen nieuwe 
bewoners aan, maar houdt ook de geboren en getogen 
Maastrichtenaren binnenboord. 
De Seniorenpartij Maastricht is een groot voorstander om 
het verleden van de stad te binden aan de toekomst. De 
partij is ervan overtuigd dat in die combinatie ‘eus sjoen 
Mestreech’ aantrekkelijk blijft voor de inwoners, bedrijven 
en gasten. En welke Maastrichtenaar wil dat nou niet?
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Hartstikke belangrij k dat ouderen niet alleen deel uitmaken van 
het leven van hun kinderen en kleinkinderen maar dat je ook 
leeftij dsgenoten kunt ontmoeten. Daarvoor zij n er huiskamers, 
buurtcentra en andere plekken in de meeste wij ken. 

De ouderensociëteit in Belfort is een mooi voorbeeld van 
een fl orerende ontmoetingsplek.  Veel van de 175 leden 
ontmoeten elkaar meerdere dagen per week om te kaarten, 
om een spelletje jeu de boules te spelen of om te biljarten. 
Ja en ook om gewoon te kletsen, om te horen hoe het met 
eenieder gaat. Hartstikke belangrij k als je al een dag ouder 
bent. Hier hoef je niet eenzaam te zij n.

Maar nu is de huur is opgezegd. De ouderensociëteit Belfort 
moet verkassen. Niet meteen maar wel over een jaar. Dan 
wordt er aan de Ebenistendreef een integraal kind-centrum 
gebouwd. Dat is natuurlij k ook heel belangrij k maar de 
ouderensociëteit Belfort heeft een belangrij ke functie in de 
wij k.

SPM zet zich in voor een nieuwe locatie. Dat moet gaan 
lukken. Anders maar een klaslokaal extra.

DE OUDERENSOCIËTEIT 
MOET BLIJVEN
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Ongeveer 1/3 van de inwoners 
van de gemeente Maastricht 

is 60 jaar en ouder. De 
toekomstige demografi sche 
ontwikkeling laat zien 
dat het aandeel van de 
60-plussers de komende 

jaren nog verder zal 
toenemen. Begrij pelij k dat de 

gemeente  ooit de ambitie heeft 
uitgesproken een seniorvriendelij ke stad 
te willen zij n. Het was mede een initiatief 
van oud-wethouder André Willems van 
Seniorenpartij  Maastricht (SPM).

Een seniorvriendelij k Maastricht is een 
zeer loff elij k streven, zeker voor de 
SPM. Die over zichzelf zegt dat ze de 
afl open jaren zij n ‘geëvolueerd tot een 
brede stadspartij , waar de Senioren 
een streepje voor hebben’. Sinds 2010 
maakt de SPM onderdeel uit van de 
opeenvolgende colleges van B&W en 
heeft dus een stevige vinger in de pap 
gehad om het beleid van de stad vorm 
te geven. 

Uit onderzoek uit 2018 (Monitor 
Senioren) komt naar voren dat 
senioren in Maastricht relatief 
tevreden zij n over het ouder worden 
in Maastricht. Er komen echter ook 
een aantal belangrij ke en misschien 
weerbarstige verbeterpunten naar 
voren, die nog steeds actueel zij n. Zo 

DE MENING VAN 
60-PLUSSERS OVER MAASTRICHT

blij kt dat extra aandacht moet uitgaan 
naar communicatie, huisvesting, 
sociale activiteiten, veiligheid en 
zorg. Deze verbeterpunten zij n 
waarschij nlij k niet exclusief voor 
senioren en zullen mogelij k deels ook 
voor de jongere Maastrichtenaren 
gelden.

Er is dus werk aan de winkel. 
Een in het oog springend en 
terugkerend punt van grote 
zorg is de communicatie en 
informatieverstrekking van de 
gemeente, in het bij zonder m.b.t. de 
senioren. 

De Monitor Senioren onderstreept 
dat er een sterke behoefte is aan 
aanspreekpunten, communicatie, 
informatieverstrekking en 
ontmoetingsplekken op wij kniveau.
Met de Seniorenmonitor in handen 
zou je kunnen stellen dat de SPM een 
belangrij ke agenda in handen heeft 
om daadwerkelij k werk te maken van 
die senior-vriendelij ke stad.
Mij n advies aan de Seniorenpartij  
Maastricht: evalueer de 
verbeterpunten, maak een agenda én 
een meerjarenplan, zodat Maastricht 
over niet al te lange tij d een stad is, 
die landelij k gezien ver boven het 
gemiddelde scoort als de stad waar 
je op een prettige manier een dagje 
ouder wordt.Door Frans Smeets

“Ongeveer 1/3 van 
de inwoners  van de 

gemeente Maastricht is 
60 jaar en ouder”
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Meer ruimte voor 
wijkbewoners 
als het gaat om 
groenonderhoud

Bomen zij n van levensbelang. Het zij n de duurzaamste groene 
elementen in onze stad. Soms zij n ze ook een sta-in-de-weg, 
bij voorbeeld bij  het plaatsen van zonnepanelen. Die leveren als 
gevolg van schaduw soms minder op dan de eigenaren bij  de 
aanschaf hadden verwacht.

Een belangrij ke eigenschap van bomen is dat ze bij dragen 
aan een aangename en gezonde woon- en leefomgeving. 
Maar ze kunnen ook voor overlast kunnen zorgen. In 
de herfst zij n extra veegbeurten noodzakelij k om te 
voorkomen dat de straatkolken verstopt raken. Goed 
en gericht onderhoud door de gemeente is dan ook 
noodzakelij k. 

Maastricht verdient een geactualiseerd bomenplan, dat is 
gebaseerd op de juiste bomen op de juiste plaats. Een plan 
waarin het belang van een kwalitatief bomenbestand zo 
min mogelij k botst met andere belangen. Een plan dat een 

positieve uitwerking heeft op de verstedelij kte publieke 
ruimte, maar géén beletsel vormt voor het verduurzamen 
van woningen. 

Als het aan de Seniorenpartij  Maastricht ligt, geeft de 
gemeente haar burgers een actieve rol in het beheer en 
onderhoud van al die prachtige bomen die onze mooie stad 
maken tot wat ze is. Dat geldt ook voor het andere groen in 
de wij ken en de buurten. 
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Wilt u meer weten?
Misschien het gehele verkiezingsprogramma lezen?
Of een van de fractieleden spreken? Lid worden?

Kĳk op www.seniorenpartijmaastricht.nl

Al meer dan 40 jaar betrokken en betrouwbaar
Al mie es 40 jaor betrokke en betrouwbaar
For more than 40 years engaged and reliable 
Engagiert und zuverlässig seit mehr als 40 Jahren 
Engagé et fiable plus que 40 ans 
40年热情的投入与诚挚的信任
Más de cuerenta años comprometidos y fiabes

STEM LOKAAL
STEM SENIORENPARTĲ MAASTRICHT
LĲST 2


