
Wat de partijen van plan zijn
voor Maastricht is duidelijk.
Maar heeft de lokale politiek
ook plannen voor Borgharen? 

Woensdag 16 maart 2022
mogen we weer naar de
stembus. Dit keer voor de 

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN.

WIJ VROEGEN
HET.



Waarom moeten we op uw partij gaan
stemmen?

3 VRAGEN
Van 11 partijen kregen we reactie op
onderstaande vragen: 

Welke resultaten heeft u de laatste 4
jaar voor Borgharen behaald? 

Wat mogen we van u verwachten voor
de komende 4 jaar? 



SAB beschouwt Borgharen als een buitenwijk
van Maastricht.
Extra aandacht voor Borgharen is er omdat
Borgharen (en ook Itteren) buitenwijken zijn die
niet rechtstreeks grenzen aan het
stadscentrum.
Ook is er speciale aandacht om ouderen zolang
als mogelijk binnen de wijkgrenzen te laten 
wonen en dat Borgharen bereikbaar blijft via
een goede OV verbinding.
Goede verlichting van openbare wegen is ook
een aandachtspunt. Zeker voor de vele jonge
fietsers die dagelijks richting centrum fietsen.
Verder is voor ons belangrijk dat we inspelen
op specifieke wijkproblemen die we graag van u
vernemen.
We hopen dat de contacten zullen intensiveren
zodat we nog meer voor Borgharen kunnen
betekenen.

SOCIAAL
ACTIEVE
BURGERPARTIJ



Vooral over U en Maastricht
Natuurlijk gaat Maastricht - als stad -, maar
vooral ook al haar inwoners ons allemaal aan het
hart. De Seniorenpartij Maastricht heeft daar oog
voor en houdt daarmee rekening bij het nemen
van haar beslissingen. Dat leest u terug in ons
verkiezingsprogramma, waarin wij ons laten
inspireren door de Maastrichtenaren ... want wij
zijn tenslotte een lokale politieke partij die enkel
en alleen inzet voor Maastricht en haar inwoners.

Kloppend hart in de buurt 
Ieder wijk of buurt verdient een kloppend hart !
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. Maastricht telde eens meer dan
30 voetbalverenigingen, dit aantal is inmiddels
teruggelopen tot 13. De winkel op de hoek heeft
plaats gemaakt voor buurtwinkelcentra. Maar de
realiteit is dat de levensvatbaarheid bij menig
ondernemer onder druk staat. 

SENIOREN
PARTIJ
MAASTRICHT



Ook Borgharen verdient een plek die bijdraagt aan
de leefbaarheid van de omgeving mede als wapen
tegen de krimp en bron van maatschappelijke
effecten. Kortom als plek voor verbinding. Een plek
waar mensen zich treffen voor een kop koffie, voor
een kaartje te leggen of een bingo avond
bijvoorbeeld.
Maar ook als plek waar feestjes en festiviteiten
georganiseerd kunnen worden. De
huiskamerprojecten zijn met name voor een
doelgroep een prima zaak. 
Met de regelmaat van de klok worden verenigingen
opgeheven. Enerzijds als gevolg van het ontbreken
van vrijwilligers die bestuurlijke verantwoording
willen en kunnen dragen, anderzijds dat mensen–
met name de jongere generatie- die steeds meer
individualistisch leven. Het is dan ook zeker de taak
voor een lokale partij zoals de Seniorenpartij
Maastricht voor het voortouw te nemen gericht op
het creëren van plekken voorverenigingen, ateliers
en andere vormen van cultuur in de wijken en in de
dorpse gemeenschappen zoals Borgharen en
Itteren, denk hierbij o.a. zang- en
muziekverenigingen maar ook voor
jeugdverenigingen met op basis van redelijke
randvoorwaarden van de gemeente zouden zij
onderdak moeten krijgen in buurt en
gemeenschapshuizen evenals
bewegingsactiviteiten voor ouderen. Maar tevens
zouden mensen de handschoen moeten oppakken
voor medezeggenschap en de gemeente zou deze
ruimte ook moeten bieden.
Kortom de komende raadsperiode richt de
Seniorenpartij Maastricht zich op het investeren in
mensen, en niet in stenen! 



Verbeter de wereld, om te beginnen in Maastricht!
Maastricht: de oudste en misschien wel ‘sjoenste’
stad van Nederland. Maar (nog) zeker niet de
groenste! In vergelijking met andere middelgrote
steden heeft Maastricht binnen de bebouwde
kom relatief weinig groen. 

Maastrichtse gebieden waar ruimte is voor méér
natuur staan onder druk door ongewenste
plannen; bijvoorbeeld voor de bouw van
megaloodsen. Dat moet anders en dat kan
anders! Een gezonde leefomgeving is belangrijk
voor álle bewoners van Maastricht: mens én dier.
Daarom zeggen wij: Sjiek en Groen: samen doen!
Maastricht, de stad aan de kolkende Maas, kreeg
afgelopen jaar te maken met de concrete effecten
van klimaatverandering. Net als aangrenzende
gebieden, kreeg onze stad te maken met
hoogwater en overstromingsgevaar. Met
gezamenlijke inzet konden we het tij keren en
zoveel mogelijk schade voor mensen en dieren
voorkomen. Samen zullen we ook de
achterliggende oorzaken als klimaatverandering
en natuurverlies het hoofd bieden!

PARTIJ 
VOOR DE 
DIEREN



Om de daarvoor noodzakelijke veranderingen te
bereiken, is het nodig dat realisten die
vasthouden aan hun idealen hun krachten
bundelen. Juist in onze eigen woonomgeving, in
en rond Maastricht en ook Borgharen, kunnen we
met vereende krachten het grote verschil maken.

Borgharen kan een veel prettiger woonomgeving
worden voor mens en dier, een gebied waarin we
kunnen werken aan een groenere samenleving
waarin alle inwoners zich thuis kunnen voelen.
Maastricht, een stad waar het algemeen belang
het wint van commerciële belangen, een stad die
ruimte biedt aan zowel huidige als komende
generaties.

Actuele problemen, zoals de slechte
luchtkwaliteit, het woningtekort, het te bouwen
dierproefcentrum en de duurzame
energietransitie, die op dit moment spelen in
Maastricht en omgeving kunnen we samen
oplossen. Vaak is het geen kwestie van geld maar
vooral van politieke moed.
Waar auto’s staan kunnen geen kinderen spelen,
waar tegels liggen kunnen geen bloemen bloeien,
waar loodsen gebouwd worden kunnen geen
mensen wonen of bomen geplant worden. 

Of jouw stem ertoe doet op 16 maart? Absoluut,
alle kleine bee(s)tjes helpen. Ze kunnen de
doorslag geven voor een veel fijner Borgharen en
Maastricht!
Team Partij voor de Dieren in Maastricht.



Wij zullen gaan voor buurtwinkels in alle wijken,
de verkeersveiligheid staat ook voorop zeker
daar Borgharen een doorrijstraat is voor
toerfietser, motorrijders en auto’s. Het is
belangrijk dat iedereen veilig het dorp in en uit
kan rijden.

Wij hebben vooral gepraat met bewoners over
de verkeersveiligheid op de grote weg door
Borgharen (bovenstraat en sluisdijk) . Het
overzicht bij diverse straten voor het oprijden
van de Bovenstraat slecht zeker als de bus er
staat geparkeerd.

Wij zullen ons blijven inzetten voor buurtwinkels
en verder facilitaire zaken waar een dorp recht
op heeft. Daarnaast blijven wij aandacht
houden voor de verkeersveiligheid en dat
kinderen in eigen dorp naar school kunnen.

GROEP 
GUNTHER
MAASTRICHT 



Maastricht Vooruit is een nieuwe partij in
Maastricht. Opgericht door John Nouse en Jef
Raike in 2021. Nu vormen wij een Team van 10
passievolle kandidaten. Die samen met alle
inwoners van Maastricht, dus ook Borgharen
invulling willen geven aan een beter bestuur.
Samen. Voor alle unieke wijken en burgers in
Maastricht. Wij hebben geen landelijk
partijbelang, geen onderlinge partij afspraken.
Maastricht Vooruit. Een frisse wind, die de
zittende slapende gemeenteraad actief gaat
maken. Elke buurt moet over een basis service
verlening beschikken. Denk aan pinautomaat,
gemeenteservice loket, buurtwinkel. Haar eigen
karakter kunnen bepalen. Samen met en door
de bewoners. Alleen voor de belastingen
meetellen. Dat kan toch niet. Maastricht Vooruit
staat er voor een pro-actief bestuur. Voor jong,
oud en hulpbehoevenden moet de
gemeenteraad er zijn. Met aandacht voor kleine
verenigingen en initiatieven, die de sociale
hechte verbinding in buurten bevorderen.

MAASTRICHT
VOORUIT



Ik heb zelf een paar mooie jaren in het mooie
Borgharen mogen wonen en van haar super
gemeenschap mogen genieten. Maastricht
Vooruit staat voor een pro-actieve en effectieve
Gemeenteraad. Die werkt aan Armoede,
WMO, Wonen, de groeiende ongelijkheid, de
leefbaarheid van wijken, milieu, cultuur.
Procedures moeten eenvoudig, effectief en snel
zijn. Een dienstbare lokale overheid.

Maastricht Vooruit gaat er 4 jaar ook actief
staan voor de belangen van Borgharen. Alle
buurten samen maken Maastricht tot de parel
aan de Maas. www.maastrichtvooruit.nl
Ga op 16 maart stemmen en kies voor
Maastricht Vooruit . Lijst 15.
Het kan beter in Maastricht. Een Dienstbaar
Gemeentebestuur.
Burgers en Ondernemers op Nummer 1.
Namens Maastricht Vooruit,
John Nouse



We wonen en werken in een geweldige stad. Dat
moeten we koesteren en zo houden. We leven ook in
uitdagende tijden, tijden waarbij we onze ondernemers
en inwoners moeten helpen. Niet alleen met corona,
maar ook met de grote transities als duurzaamheid en
digitalisering. Er gaat voor ons allemaal veel
veranderen de komende tijd.

De VVD heeft de afgelopen jaren
bestuursverantwoordelijkheid gedragen. En Maastricht
gebracht tot waar ze nu is. Met onder andere de
ondertunneling van de A2, inrichting Belvédère en
Groene Loper, aanpak van de files op de Noorderbrug
en het laag houden van onze lasten, zelfs in tijden van
bezuiniging.

Ook de komende jaren staat de VVD Maastricht voor
haar stad:
 De woningnood heeft de hoogste prioriteit, want

kunnen wonen is een mensenrecht.
 Leefbaarheid in en van de wijken is een speerpunt.

We moeten de balans zien te vinden
tussen een algemeen voorzieningenniveau, maar ook
de saamhorigheid en leefbaarheid in
iedere wijk van de stad afzonderlijk. Met aandacht voor
de specifieke zaken die in iedere wijk spelen, in
samenspraak met de mensen in die wijk.

VVD



En hebben we oog voor zaken als:
 Haalbare en betaalbare overgang naar

klimaataanpassingen voor onze woningen en
kantoren;
 Een goede spreiding van het voortgezet

onderwijs over onze stad;
 Het ondersteunen en helpen van onze

ondernemers door een gericht economisch beleid
en ondernemersklimaat (zeker in het post corona
tijdperk);
 Een betaalbare jeugdzorg, maar wel zo dat

iedereen die het nodig heeft geholpen wordt;
 Investeren in sport en bewegen voor een

gezonde stad;
 Maastrichtse cultuur en historie een centrale

rol geven in ons culturele aanbod;
 Samen met de cultuursector meer cultureel

ondernemerschap promoten;
 Veiligheid in de buurt en rond scholen

verbeteren; en
 Goede bereikbaarheid en goede wegen.

Maastricht is een gastvrije stad en iedereen is er
welkom. We propageren een open cultuur. De
Mestreechter Geis staat hierbij voorop als basis.
Die moeten we koesteren en hoog houden, als
teken van onze gastvrijheid.
Ook staat voor de VVD de leefbaarheid van ons
Maastricht hoog op de agenda. Een gastvrije stad
betekent ook voor haar inwoners dat zij er prettig
kunnen wonen en kunnen genieten van de mooie
dingen die haar eigen stad hun biedt. Daar moet
balans in worden gezocht.
Leefbaar Mestreech – onze gastvrije stad.



Mijn partij Lijst20Maastricht heb ik opgericht,
omdat ik tegen alle vormen van ongelijkheid en
oneerlijkheid ben. De laatste jaren is dat troef in
Nederland en de burgers lijden er letterlijk
onder, dat er zo’n slechte visie in alles is qua
besluiten en beleid. 

Er wordt niet meer aan de toekomst gedacht
van de burgers, van Nederland, maar alleen aan
wat men wil bereiken met eigen agenda’s.

Of dat nou kan of niet kan, het wordt er
doorgeduwd, zonder de lange termijn en de
draagkracht van de burgers er bij in te
calculeren. Mensen zijn alleen goed om te
stemmen zonodig, en daarna mogen
ze hun mond houden. Dit is niet democratisch
en niet hoe het in de Grondwet staat en bedoeld
is.

LIJST 20
MAASTRICHT



De politiek zou er voor de burgers en dus voor
de Nederlanders moeten zijn en niet andersom.
De basisrechten van de burgers brokkelen af,
totdat er niets meer van over is. Zij mogen niet
meebeslissen, ze mogen alleen kiezen en
daarna neemt de regering het over. Het sociale
domein waarin de basisrechten van de
Grondwet voor iedere mens wordt
vertegenwoordigd, zoals de veiligheid, de
jeugd- en ouderenzorg, de woningzorg, de
gezondheidszorg, het onderwijs, de sociale
zekerheid, recht op zelfbeschikking en ga zo
maar door, alles wordt stelselmatig uitgehold.
Maar ook over het adhoc beleid van het milieu
wordt niet verder nagedacht. Dit is fout, dat kan
ieder kind zien en heeft gevolgen voor de
toekomst van elke burger in Nederland en dus
ook in Maastricht. Ik ben juriste en zie dit als
onrecht en wil er iets aan doen.



Partij Veilig Maastricht is al 12 jaar een stabiele
partij in de gemeenteraad. We zijn een sociale en
lokale partij. Sociaal op het gebied van zorg en
armoedebeleid, strikt op het gebied van veiligheid,
integratie, belastingen en financiën, en lokaal op
het gebied van cultuur en leefbaarheid. Maastricht
is een unieke stad, met een bourgondische leefstijl
en rijke culturele tradities. Maastricht is daarnaast
een internationale stad met haar universiteit,
studenten en bezoekers. Partij Veilig Maastricht
vindt verbinding belangrijk en streeft naar een
gezonde balans tussen alle bevolkingsgroepen in
onze stad. Maastricht is echter niet alleen een stad
met allure, maar ook met uitdagingen. Sociaal,
cultureel en economisch willen we blijven
investeren in de stad en haar inwoners. Partij Veilig
Maastricht staat voor een samenleving waarin
iedereen kan meedoen.

We hebben de afgelopen jaren ons o.a. sterk
gemaakt tegen de megaloods waar Borgharen
indirect de gevolgen van gaat ondervinden, al is
het maar de aantasting van de horizon. Verder
vinden we het belangrijk dat Maastricht blijft
investeren om haar inwoners te vrijwaren van

PARTIJ
VEILIG
MAASTRICHT



De fietsbrug over de stuw vinden we een goede
optie om Borgharen gemakkelijker te verbinden
met de rest van Maastricht. Ook hebben we
aandacht gevraagd voor het feit dat Borgharen
niet vergeten mag worden wanneer het aankomt
op de uitrol van glasvezel. Ook dit gaat op termijn
gebeuren.

Verder zijn er een aantal zaken die op Itteren van
grote invloed zijn. Zo willen we geen
horizonvervuilende windmolens of zonneparken
die het landelijke karakter aantasten. Het
behouden van basisvoorzieningen zoals de
school en het verenigingsleven is essentieel voor
het leefklimaat. In de toekomst zullen we als stad
een flink aantal woningen moeten gaan bouwen
om de tekorten op te lossen. Wanneer er
voldoende draagkracht is, dan is de bouw van
nieuwe woningen absoluut een optie. Daarbij is
een goede balans tussen koopwoningen, sociale
huur, seniorenwoningen, levensloopbestendige
woningen en woningen voor personen met een
handicap leidend. De komst van nieuwe woningen
zou bovendien ook ervoor kunnen zorgen dat er
een aantal (met Itteren gedeelde)
basisvoorzieningen zoals een supermarkt of
drogist gevestigd kunnen worden. Zoals gezegd
is draagkracht voor Partij Veilig Maastricht
ontzettend belangrijk. We willen geen dingen
doen waar inwoners niet op staan te wachten.
Partij Veilig Maastricht zoekt nadrukkelijk de
inwoners op en komt door samenwerking tot een
oplossing die écht werkt en waar iedereen iets
aan heeft.



Het CDA Maastricht is een open en brede volkspartij die de
samenleving centraal stelt. Wij kiezen niet voor een samenleving
die draait om ‘ieder voor zich’, maar voor een samenleving
waarin we ‘zij aan zij’ staan. Een Maastricht waar wij omzien naar
elkaar, met een gedeelde verantwoordelijkheid en waar wij uit
gaan van waarden en tradities. Het CDA wil de leefbaarheid in de
buurten behouden en versterken. We pleiten voor een goede
inrichting van de openbare ruimte die bewegen, sporten, buiten
spelen en elkaar ontmoeten mogelijk en aantrekkelijk maakt. De
coronacrisis heeft het belang hiervan nog eens extra benadrukt.
We willen de komende jaren daarom gelden inzetten voor
hoogwaardig groenonderhoud, onderhoud van speel- en
sportvoorzieningen en aanleg van speciale wandel- en
hardlooppaden. We gaan altijd uit van de kracht van de
samenleving. We willen dus vooral stimuleren en faciliteren en
niet teveel van bovenaf reguleren, de burgerbegroting is hiervoor
een goede ontwikkeling.
Daarnaast wil het CDA in iedere buurt een passend
voorzieningenniveau. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wijkagent
of een kindcentrum. Waar essentiële voorzieningen ontbreken,
nemen we als gemeente alsnog de regie om deze te realiseren.
We willen ook strenger handhaven op verkeersovertredingen en
afvaldump in buurten. Dit alles willen we realiseren door middel
van een buurtgerichte aanpak. We willen stadsdeelleiders
herinvoeren (onze motie hierover is in 2021 aangenomen) en
weer gaan werken met stadsdeelprogramma’s. Zo willen de lijn
tussen de burger en de gemeente versterken. Belangrijk zal het
adagium blijven dat inwoners die zorg nodig hebben deze ook
blijven ontvangen. En dat kan want goede zorg en goede
gemeentelijke financiën hoeven elkaar niet te bijten.

CDA



- Het CDA heeft voorkomen dat er in de omgevingsvisie een bouwstop
werd afgegeven voor Borgharen. Wij willen de kleine
groeimogelijkheden van woningen in Borgharen namelijk behouden.
Zodat mensen die graag in Borgharen wonen ook hier kunnen (blijven)
wonen ook als je starter, senior of alleenstaand bent;
- Door een alternatiefvoorstel voor de bezuinigingen van 2020 is op ons
initiatief een verhoging van de buitensporttarieven voorkomen.
Hierdoor krijgt voetbalclub I.B.C. niet te maken met enorme
tariefstijgingen en blijft het mogelijk om te voetballen in
verenigingsverband;
- Wij hebben expliciet aandacht gevraagd om de Maasdorpen aan te
sluiten op het glasvezelnetwerk. Borgharen zou in eerste instantie
buiten de boot vallen. Het mag niet zo zijn dat Borgharen verstoken
blijft van snel-internet;
- In de discussie over de sport- en speelvoorzieningen hebben wij
nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de sport- en speelvoorzieningen
in de Maasdorpen Itteren en Borgharen. Voor inwoners van de dorpen
is met het weghalen van voorzieningen geen alternatief voorhanden.
Daarom liever juist investeren i.p.v. verwijderen;
- De coalitie heeft werk gemaakt van de fietsbrug tussen Borgharen en
Boschpoort/ Centrum. De aanbesteding/ werkzaamheden is nu in
uitvoering;
- Blijvend aandacht gevraagd voor de positie van gemeenschapshuizen
waaronder de ‘De Haarderhof’;
- De CDA motie ‘stadsdeelleiders’ is aangenomen. We gaan
stadsdeelleiders dus weer herinvoeren in Maastricht. Op deze manier
creëren we in iedere buurt een duidelijk aanspreekpunt die weet wat er
speelt in de buurt en ook ter plekke kan komen kijken.;
- Het CDA heeft volop aandacht gevraagd voor het hoogwater van
afgelopen zomer. We hebben intensief contact hierover met onze
Europese, landelijke en provinciale collega’s. We hebben samen met
onze vice-premier Wopke Hoekstra recent nog een bezoek gebracht aan
dijken in Borgharen en Hoeve Hartelstein in Itteren. We hebben in dit
bezoek benadrukt dat wij het Rijk nodig hebben om Maastricht
toekomstbestendig te maken tegen het hoogwater en hier is ook
gehoor aangegeven;
- De eerste stappen om te komen tot een goede invulling van het Trega-
Zinkwitterrein met wonen, recreatie, natuur en kleinschalige
bedrijvigheid zijn op alternatief van het CDA gezet, Motie van 10 maart
2020. Hiermee krijgt Borgharen ook een betere entree richting de sluis.

We willen de leefbaarheid verbeteren in de buurten en dat dit ook
zichtbaar en voelbaar is voor u als inwoner. U kunt de komende 4 jaren
dus zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte verwachten om zo
ook de sociale cohesie in Borgharen te versterken. Het behouden van
het verenigingsleven in Borgharen is cruciaal en hierin vindt u ons als
partner aan uw zijde.
Resumerend: Een gedegen en constructieve politiek met kandidaat-
raadsleden die betrokken zijn bij alle kernen in onze stad. Samen voor
Maastricht, Samen voor Borgharen!



GroenLinks wil een sterk energie- en klimaatbeleid, om
klimaatverandering tegen te gaan, de energierekening voor
iedereen betaalbaar te houden en onze leefomgeving
leefbaar, groen en sociaal te houden. We willen dat
iedereen (of je hier nu geboren en
getogen bent of niet) zich welkom voelt in onze gemeente
en op een prettige manier met elkaar samenleeft. We zetten
ons in voor betaalbaar wonen, veilige en snelle
fietsverbindingen en het terugdringen van eenzaamheid
onder senioren en jongeren. Dat
alles onder de noemer #heeldestad.

Onze wethouder Gert-Jan Krabbendam woont zelf in Itteren
en zijn kinderen gaan naar school bij De Maasköpkes. Net
als iedereen was ook voor het college van B&W thuiswerken
de norm, wat niet alleen betekent dat een deel van de
gemeente Maastricht vanuit de maasdorpen bestuurd is,
maar ook dat Borgharen en Itteren altijd in beeld zijn
geweest in het stadhuis. Dat uit zich in grotere en kleinere
dingen. Natuurlijk volgt onze wethouder nauwgezet wat er
gebeurt in het dorp en zorgt hij ervoor dat soms zichtbaar,
soms onzichtbaar dingen worden opgepakt, bijvoorbeeld bij
meldingen op de FB-pagina, over het afval op het
milieuperron, sluikstorten rond het dorp, of over (soms
gebrek aan) communicatie vanuit de gemeente. Inwoners
van de Maasdorpen melden zich met enige regelmaat online
of aan de deur bij de wethouder voor vragen en krijgen dan
altijd snel, transparant en laagdrempelig antwoord.

GROENLINKS



Verder zijn er verschillende concrete resultaten te benoemen:
o De fietsbrug bij Borgharen wordt gerealiseerd, als kortere fietsverbinding
met de stad.
o Nauw contact met Ronny Bessems bij de restauratie van Kasteel
Borgharen. Nadat we eerder samen met de provincie financieel bijsprongen
toen een deel van het kasteel aan de gracht op instorten stond, zorgen we
voor inhoudelijke ondersteuning van deskundigen van de gemeente en voor
goed contact met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Momenteel zet
onze wethouder zich persoonlijk in om de verdwenen kunstwerken van het
kasteel te lokaliseren, zodat ze terug kunnen keren op de plek waar ze
horen.
o De buslijn 9 is net zoals de rest van het stadsnetwerk geëlektrificeerd.
o Verkeersveiligheid op de Middenstraat-Bovenstraat blijft een
aandachtspunt. Nadat de tussen ambtenaren en omwonenden afgesproken
verandering van rijrichting op de Pastoor van Kanstraat en
Koningskampstraat zeer ongelukkig uitviel, heeft onze wethouder
aangedrongen op het terugdraaien van die maatregel en toepassen van een
alternatieve oplossing.
o Pad tussen Stuifkensweg in Itteren en fietspad Sibelco wordt aangelegd.
o Eerste stap met bloemrijke bermen is gezet langs de Pasestraat vlakbij de
kapel van Itteren.
o Via de burgerbegroting kunnen inwoners van Borgharen meebeslissen
over hoe en waaraan een deel van de Maastrichtse begroting wordt
uitgevoerd.
o Hulp bij het verduurzamen van uw woning (via PlusJeHuis,
Energiecoaches, verschillende energiebesparingssubsidies).
o Een burger-fijnstofmeetnetwerk in de hele stad, met twee meetpunten in
Itteren en eentje tegenover Borgharen aan de Bosscherweg; helaas nog
geen meetpunt in
Borgharen (https://ohnics.online/kaart/#ma-2079).

o Daar waar mogelijk blijven we Ronny Bessems en zijn vrijwilligers
ondersteunen in de restauratie van het kasteel.
o Het schoolplein van De Maasköpkes kan en moet een stuk groener!
o Uitvoering van het boomplantplan van de werkgroep Recreatiegebied
Borgharen- Itteren.
o Nog meer biodiversiteit rondom het dorp. Daarbij moet er meer aandacht
komen voor zorgvuldig maaibeleid: GroenLinks wil af van onbesuiste maai-
acties waarbij geklepeld wordt.
o Participatie aan de voorkant bij eventuele nieuwe maatregelen hoogwater
(zoals eventuele aanleg van de Groene Rivier, ná 2026), zodat rekening
gehouden wordt met wensen, bezwaren en ideeën vanuit de dorpen.
o Bij de herontwikkeling van Limmel aan de Maas willen we een veilige
fietsverbinding
van Sluis tot Franciscus Romanusweg creëren (uiteindelijk helemaal tot aan
de Wilhelminabrug).
o In april (datum n.t.b.) gaan we met de nieuwe fractieleden en vrijwilligers
van GroenLinks Maastricht een stuk van het rivierpark Maasvallei
schoonmaken. Contact met de groep rond Angéla Moberts uit Itteren is ook
al gelegd. We hopen op een mooie opkomst, om een groot verschil te
maken!



Werken aan economisch herstel na corona
Behoud en uitbreiding van werkgelegenheid
Bruisende stad en wijken: leefbaar en gezond
Een slagvaardige en meewerkende gemeente

Hier is al te zien dat aandacht voor onze
Maastrichtse economie voor onze partij erg
belangrijk is. Wonen, werken, leven en bezoeken
moeten in Maastricht hand in hand kunnen gaan:
onze stad moet aantrekkelijk zijn voor bezoekers
maar zeker ook voor bewoners. Dat laatste wordt
nogal eens vergeten als het gaat om de
economie. We willen staan voor een bereikbare
stad waar parkeren en het openbaar vervoer voor
bewoners betaalbaar zijn. Voor Borgharen
moeten de routes richting stad bovendien
aantrekkelijk en veilig zijn. Wij zijn er daarnaast
ook voor de ondernemers in de wijken. Zij zijn
van levensbelang voor het leefbaar houden van
de wijk. Zowel in economisch opzicht als ook
vanuit de sociale binding die komt met het
hebben van dagelijkse voorzieningen in de buurt. 

MAASTRICHTSE
ONDERNEMERS
PARTIJ 



Borgharen is wonen in een rustige en groene
omgeving. In zo'n fijne woonomgeving zijn
leefbaarheid en gezondheid heel belangrijk. Dat
gaat van zaken zoals een schone openbare
ruimte zonder rondslingerende vuilniszakken
tot 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 en een veilige omgeving
kunnen garanderen voor de inwoners van
Borgharen en Maastricht.

De Dorpsraad en alle bewoners van Borgharen
mogen van de Maastrichtse Ondernemerspartij
vanzelfsprekend verwachten dat we naar jullie
luisteren. En dat we daarna de belangen van de
ondernemers en bewoners van Borgharen
meenemen en jullie, net als alle andere
Maastrichtenaren, vertegenwoordigen in de
Gemeenteraad. Want alleen samen kunnen we
Maastricht laten bruisen!


