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Voorwoord
De kracht van de Vernieuwingsgroep ligt mede in het feit dat we een lokale partij zijn. Een lokale partij, zoals
de Vernieuwingsgroep, is een autonome partij die alleen in de gemeente Beekdaelen actief is. Daardoor
kunnen we ons ook volledig op de lokale vraagstukken richten. We hoeven geen rekening te houden met
landelijke partijpolitieke belangen en strategieën. Ook ons partijprogramma kunnen we daarom meer in
overleg met de lokale bevolking samenstellen. Het gaat in de gemeentelijke politiek altijd om zaken die de
eigen inwoners direct aangaan. Daardoor kunnen we ook meer een pragmatische dan ideologische koers
varen. Regionale of landelijke partijbelangen zijn niet van invloed, het gaat op de plaatselijke situering en
bevolking. Uiteraard moeten we wel werken met de landelijke wet- en regelgeving.
Burgerparticipatie is voor onze partij een KERNpunt en loopt als een rode draad door alle dossiers. In de
nieuwe gemeente Beekdaelen moet daar, wat de Vernieuwingsgroep betreft, het accent komen te liggen. We
willen, eerlijk, open en betrouwbaar werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele gemeente
Beekdaelen. Dat is onze koers!
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1. Onze missie, visie en KERNpunten
1.1 Missie
De Vernieuwingsgroep wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen van de
volgende doelstellingen:
- Toezien op heldere en controleerbare afspraken met burgemeester en wethouders over de
uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid;
- Streven naar een ambtenarenapparaat dat proactief werkt, slagvaardig en deskundig is en
toegerust is op zijn nieuwe taken binnen de gemeente Beekdaelen;
- Vergroten van de betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers alsook die van
onze inwoners.
In onderstaande hoofdstukken kunt u lezen HOE we dit vorm willen geven. De KERNpunten
vormen de basis van onze politieke agenda die we in dit programma graag met u willen delen.
1.2 Visie
De Vernieuwingsgroep wil een lokale politieke partij zijn, die midden in de samenleving van
Beekdaelen staat en weet wat er leeft onder de inwoners van onze prachtige gemeente. Dit doen
we door ons nagenoeg dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze burgers, steeds vanuit een
zelfkritische en open houding naar de gemeenschap. We zetten ons graag in voor de belangen van
onze inwoners, verenigingen en ondernemers en nodigen hen uit om de dialoog met ons aan te
gaan. Politiek bedrijven is participeren en anticiperen, zonder in beton gegoten ideologieën.
Vanuit dit adagium willen we ons blijven inzetten voor de lokale belangen.
Samenwerken: kernachtig en helder!
De gemeente moet breed gedragen initiatieven uit de lokale samenleving mogelijk maken. Dit
betekent concreet: consequenties van keuzes helder maken en democratisch gekozen beleid
binnen de gestelde kaders tot uitvoering brengen. De focus van het gemeentelijk apparaat moet
extern gericht zijn: op haar burgers, haar ondernemers en anticiperend op de snel veranderende
maatschappelijke ontwikkelingen. De gemeente is duidelijk en consistent in haar optreden.
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1.3 Onze KERNpunten
De KERNpunten van de Vernieuwingsgroep zijn leidend voor het handelen van onze partij. Ze
verduidelijken niet alleen wat u als burger van ons mag verwachten, maar ook wij voor staan.
Door publicatie van deze KERNpunten zijn ook andere (politieke) partijen bekend met onze
basiswaarden.
KERNpunt 1: De burger en zijn vraag centraal!
De gemeente levert maatwerk. De burger kan rekenen op 24 uur kwalitatief hoogwaardige
digitale dienstverlening. Indien gewenst komt de ambtenaar naar u toe, ook in de avonduren.
Tevens worden er in elke KERN inlooppunten gerealiseerd. Paspoorten, rijbewijzen en andere
documenten worden op aanvraag thuisbezorgd.
KERNpunt 2: Een leefbare en veilige omgeving!
Samen met burgers werken aan veilige en duurzame KERNen. Meer aanwezigheid van BOA’s om
samen te werken met de burgers aan een veilige en leefbare KERN. Buurtpreventie wordt
ondersteund en gestimuleerd. Bij verkeersveiligheid streven we naar eenduidige regelgeving en
inrichting van het straatbeeld. Elke KERN beschikt over een levensvatbaar en toekomstgericht
voorzieningenniveau op maat. De geluidsoverlast en de kerosine-uitstoot van de AWACSvliegtuigen worden niet getolereerd.
KERNpunt 3: Burgerparticipatie doen we samen!
Vroegtijdige betrokkenheid moet samengaan met daadwerkelijke invloed. Samen met burgers
komen er KERNraden met een eigen budget. Er komt een burgerinitiatieftafel met eigen budget
waarbij burgers zelf de initiatieven beoordelen; de gemeente moet meer loslaten en vertrouwen
op haar burgers.
KERNpunt 4: Een duurzame samenleving!
Wij moeten onze aarde koesteren en gezond doorgeven aan volgende generaties. Energie wordt
zoveel mogelijk op alternatieve wijze opgewekt. Productie van afval moet omlaag. De verspilling
van voedsel moet worden tegengegaan. We stimuleren en ondersteunen energiebesparingen. De
gemeente heeft een voorbeeldfunctie, zoals: LED verlichting, duurzaam bouwen en opvang van
regenwater.
KERNpunt 5: Leven in het landschap!
Een hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap. Behoud van het groene karakter, zeker in
ons buitengebied. Burgers worden betrokken bij het “vergroenen” van hun KERN. We zetten
actief in op recreatief toerisme dat gericht is op onthaasten. Wandelpaden worden verbonden en
goed onderhouden. Er komt een goede fietsstructuur waar snelfietspaden en fietsstraten
onderdeel van uit maken.
KERNpunt 6: Sociale en maatschappelijke verbindingen!
Een integrale aanpak binnen het sociaal domein waarin mensen snel geholpen worden. Een
warmhartig armoedebeleid zeker voor de jeugd en vroeg-signalering van armoede. Eenzaamheid
wordt bestreden, discriminatie en pesten worden aangepakt. Maatschappelijke voorzieningen zijn
voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. De gemeente stimuleert en faciliteert initiatieven met
een sociaal karakter. Het verenigingsleven, dat mensen samenbrengt, blijven we maximaal
ondersteunen.
KERNpunt 7: De Vernieuwingsgroep is er voor jong en oud!
We streven naar “huiskamervoorzieningen“ en voorziening speciaal voor de jeugd liefst in elke
KERN. Levensloopbestendige woningen, starterswoningen en zorgwoningen moeten hoog op de
agenda komen. Een goede toegankelijkheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer en
openbare gebouwen krijgen prioriteit. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers en
mantelzorgers is een must (b.v. respijtzorg, mantelzorgcompliment en inlooppunt mantelzorg).
Sport en bewegen worden voor iedereen bevorderd en ondersteund. Vereenzaming wordt actief
tegengegaan, iedereen doet mee.
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2. Een nieuwe relatie tussen gemeente en
gemeenschap (een andere governance)
2.0 Algemeen
Tijdens de dorpsbijeenkomsten in 2018 hebben de gemeenteraden van Onderbanken, Nuth en
Schinnen geluisterd naar de bewoners. Vanuit hun ervaring met en kennis van het dagelijks leven
in de dorpen boden de bewoners een inkijk in de onderwerpen die er voor hen toe doen. De
verhalen uit de dorpen hebben de Vernieuwingsgroep geïnspireerd om na te denken over wat een
en ander betekent voor de nieuwe gemeente Beekdaelen. In de Ontwikkelagenda ‘Leven en
werken in het landschap’ is daarnaast aangegeven dat de gemeente Beekdaelen kiest voor een
positie “als partner te midden van vele maatschappelijke netwerken.” De gemeente en haar
inwoners (inclusief bedrijven en organisaties) zullen een (ver)nieuw(end)e relatie met elkaar gaan
ontwikkelen. We gaan als Vernieuwingsgroep in ons verkiezingsprogramma in op de verschillende
rollen die de gemeente en de bewoners vervullen, samenhangend met de taken en
verantwoordelijkheden die aan de orde zijn.
2.1 Dienstverlening
In vrijwel alle dorpen kwam het thema ‘dienstverlening door de gemeente’ aan bod. Daarbij gaat
het voornamelijk om de bereikbaarheid van het gemeentehuis en gemeentelijke diensten,
proactieve dienstverlening door de gemeente en (digitale) ondersteuning van bewoners. Men
verwacht een luisterend oor van de gemeente bij de afhandeling van klachten, dat er
terugkoppeling plaatsvindt en dat afspraken tijdig nagekomen worden. Het gaat de bewoners er
vooral om dat de gemeentelijke diensten voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente, in haar
dienstverlenende rol, dient zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor bewoners en de
ambtelijke organisatie moet eenvoudig en goed bereikbaar zijn. Het accent van de
dienstverlening ligt nu vooral op het zorgvuldig uitvoeren van regels en wetten en het zorgen voor
allerlei voorzieningen in de gemeente. In de huidige tijd past meer een gemeente die gaat
ontmoeten. De beleefwereld van inwoners moet meer centraal komen te staan. De huidige
systeemwereld van de overheid met zijn procedures, regels en beleidsinstrumenten moet minder
gewicht krijgen.
2.2 Burgerparticipatie
Inspraak is deels wettelijk geregeld en dus verplicht. De nieuwe Omgevingswet, die naar
verwachting in werking treedt op 1 januari 2021, gaat daarin nog een stap verder dan de huidige
wetten en regels. In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor
snellere en betere plan- en besluitvorming. Overheden moeten eerst gezamenlijk met bewoners
naar kansrijke oplossingen zoeken en pas dan gedetailleerd onderzoek naar het gekozen
alternatief doen. Maar ook nu al is het wenselijk om bewoners en betrokkenen in een vroegtijdig
stadium bij beleidsvorming te betrekken: om het draagvlak voor beleid te vergroten en om de
kennis in de samenleving te benutten. Tijdens de dorpsgesprekken is naar voren gekomen dat
mensen vroegtijdig meegenomen willen worden in de besluitvorming die hun KERN aangaat. Dat
vraagt om een (pro-)actieve informatieverstrekking door de gemeente, in een vroeg stadium, en
een luisterende houding van de gemeente tijdens de voorbereiding van de besluitvorming. Nu
voelen bewoners zich regelmatig geconfronteerd met voldongen feiten waarbij geen weg terug
meer mogelijk is.
Onze burgers gaan we nog meer bij de besluitvorming van het gemeentelijk beleid betrekken.
Daarvoor moeten zij allereerst weten waar de politiek mee bezig is. Openbaarheid en voorlichting
zijn hiervoor van groot belang. De vergaderingen en bijeenkomsten zijn voor iedereen openbaar.
De voorlichting moet niet alleen gaan over eenmaal genomen beslissingen en de uitvoering
daarvan. Van groot belang is dat onze burgers van tevoren weten wat de gemeente van plan is te
doen. We willen dat ze erover meepraten en erop reageren. Ze zullen zich meer betrokken
moeten gaan voelen bij wat er in de gemeente gebeurt. Er zijn hiervoor veel manieren om
invloed uit te oefenen of om te laten weten wat men van iets vindt. De vernieuwingsgroep staat
open voor vernieuwing. Onze naam zegt het al.
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2.3 Overheidsparticipatie
Als burgers mogen we, en doen we, veel meer (zelf) dan voorheen. Daarom zien wij graag een
gemeentebestuur dat naast onze burgers staat. Wij willen dat onze burgers meer invloed krijgen
op de wereld om ons heen, dus ook in de politiek. Wij willen samenwerken met de burgers,
verenigingen en organisaties op basis van vrijwilligheid, om de KERN centraal te laten staan.
Zelfredzaamheid is hierbij essentieel met een belangrijke faciliterende rol van de overheid. Bij
de creatie van een nieuwe gemeente ligt er een ideale kans om een nieuwe besturingsfilosofie te
realiseren. We willen een overheid die laagdrempelig, open en betrouwbaar is. Door hun niet
meer haar wil op elk terrein op te leggen, zullen burgers meer vrijheid voelen en kunnen ze zelf
ook meer oplossen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor haar wettelijke taken, zoals inzake
de woon- en leefomgeving, maar ook op andere terreinen zijn onze burgers verstandig genoeg.
Een goede dienstverlening is hiervoor wel een belangrijke vereiste en dit vraagt om een
professionele, klantgerichte organisatie. De Vernieuwingsgroep ziet de gemeente als
netwerkorganisatie in een faciliterende rol die naast de burgers staat in plaats van ertegenover.
Wij willen een samenleving, waar we samen met onze burgers werken aan de toekomst van
Beekdaelen, waarbij de KERN centraal staat. Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn de basis,
waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt, al dan niet met financiële middelen. De
Vernieuwingsgroep is van mening dat we meer moeten loslaten in vertrouwen, om zo aan de
transitie van de ‘verzorgingsstaat’ naar een participatiesamenleving te voldoen, maar ook om
meer maatwerk te leveren in de zich ontwikkelende 24/7-samenleving in relatie tot
technologische ontwikkelingen en de veranderende bevolking.
Tijdens dorpsgesprekken die gevoerd zijn is naar voren gekomen dat de eigen rol van bewoners en
verenigingen m.b.t. de levendigheid en leefbaarheid van de KERN in drie hoofdlijnen te
onderscheiden zijn:
1. Samenwerken in het dorp (de KERN)
Volgens de deelnemers aan de dorpsavonden steunt de identiteit en de leefbaarheid van de
dorpen sterk op het gemeenschaps- en verenigingsleven. Activiteiten die worden geïnitieerd of
ondersteund door verenigingen zorgen voor veel levendigheid in de dorpen. Behalve dat de kracht
van de verenigingen gewaardeerd en gekoesterd wordt, zijn er ook zorgen. De verenigingen
worden kleiner, het aantal vrijwilligers loopt terug. Met als resultaat dat samenwerking tussen
verenigingen in de dorpen, en samenwerking binnen het grotere geheel van Beekdaelen,
noodzakelijk is. Door samenwerking blijven zij in staat om activiteiten en evenementen te
organiseren. Het initiatief tot samenwerken moet wel bij de verenigingen zelf liggen. De
gemeente kan een ondersteunende rol spelen, door bijvoorbeeld verenigingen met elkaar in
contact te brengen of door in de subsidieverlening samenwerking als aandachtspunt mee te
nemen.
2. Ruimte voor (nieuwe) initiatieven
Naast de ‘klassieke’ voorbeelden van activiteiten en initiatieven in de dorpen, waarbij de
verenigingen een belangrijke rol spelen, vinden de bewoners dat bewonersinitiatieven de ruimte
moeten krijgen en eventueel ondersteund moeten worden. De gemeente zou hierin een rol
kunnen spelen door initiatieven te stimuleren, ondersteunen, meedenken en begeleiden.
3. Dorpsdemocratie en zelfsturing
Dorpsdemocratie gaat over de eigen identiteit van de dorpen, over wat er voor nodig is om die in
het “grote” Beekdaelen overeind te houden. De bewoners willen graag zeggenschap over hun
eigen KERN. Dat betekent dat zij zelf een inspanning moeten leveren, maar daar ook de ruimte
voor moeten krijgen. De identiteit van de dorpen kan blijven bestaan en versterkt worden als
bewoners en verenigingen op dorpsniveau blijven (en gaan) samenwerken en initiatieven
ontplooien. Per dorp (KERN) moet maatwerk komen, dus zeker geen integrale benadering.
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2.4 Speerpunten
De Vernieuwingsgroep zal inzetten op:
-

Het regelmatig organiseren van bewonersavonden, zoals de dorpsbijeenkomsten;

-

Burgerparticipatie in aanmerking komt als een beleidsvraagstuk de burger raakt;

-

Actief informatie delen door de gemeente over beleid en besluitvorming;

-

Bewoners vroegtijdig betrekken bij specifieke projecten en ontwikkelingen;

-

Het makkelijk volgen van gemeenteraadsvergaderingen (ook via interactieve tv);

-

Een andere manier inrichten van het vergader- en besluitvormingsproces van gemeente/raad;

-

Het ondersteunen en stimuleren van burgerinitiatief voorstellen en stimuleren;

-

Het laagdrempelig maken van verkrijgen van vergunning voor initiatief of evenement;

-

Het afschaffen van legeskosten voor bewonersinitiatieven en (verenigings-) evenementen;

-

Het instellen van een contactambtenaar die initiatieven ondersteunt met kennis en kunde;

-

Het ontwikkelen van een dorpsvisie, met/door de bewoners, die ook ingaat op de wijze
waarop de dorpsdemocratie is georganiseerd;

-

Het instellen van dorpsraden die door de bewoners zelf opgericht worden;

-

Het oprichten van een jeugdgemeenteraad, of een andere vorm van jongerenbetrokkenheid;

-

Het instellen van burgerinitiatieftafels;
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3. Excellent wonen en vitale kernen(leefbaarheid)
3.0 Algemeen
De nieuwe gemeente Beekdaelen streeft ernaar om een aantrekkelijke groene long in de regio te
zijn. Dat betekent ook dat wij een mooie, leefbare en goed bereikbare gemeente moeten zijn
met voldoende voorzieningen voor iedereen. Het begrip leefbaarheid geeft aan in hoeverre een
bepaald gebied of een gemeenschap aantrekkelijk is om in te wonen en in te werken.
Leefbaarheid is geen vast gegeven, niet iedereen heeft dezelfde woon- en werkwensen. Wat
onder leefbaarheid wordt verstaan is in sterke mate afhankelijk van de normen en waarden
waarmee iemand een buurt beoordeelt. Daarom vindt de Vernieuwingsgroep het contact met de
burgers in iedere KERN belangrijk. Op die manier hopen we maatwerk per KERN te kunnen
leveren.
3.1 De noodzaak van ontmoetingsplekken en voorzieningen in de dorpskernen
3.1.1 Ontmoetingsplekken zijn onmisbaar in de dorpen
In vrijwel alle dorpen is er vanwege de levendigheid en leefbaarheid een grote behoefte aan een
of meer plekken waar mensen, van alle leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten: individueel of in
verenigingsverband. Deze voorzieningen zijn er niet in alle dorpen. De Vernieuwingsgroep wil
burgers ondersteunen deze voorzieningen mogelijk te maken. Er is overal behoefte aan een
centraal gelegen dorpsvoorziening (bijvoorbeeld een ‘huiskamer’) waar ouderen en jeugd elkaar
kunnen ontmoeten, met elkaar in gesprek kunnen gaan en waar diverse activiteiten voor
verschillende leeftijden worden georganiseerd. Aanvullend zouden daar maatschappelijke
voorzieningen als: de wijkagent, de wijkverpleegkundige, het gemeenteloket of de bibliotheek
terecht moeten kunnen. Bij verenigingen en individuele bewoners van de dorpen bestaat een
grote bereidheid om samen de schouders eronder te zetten. Dergelijke voorzieningen werken
verbindend in de dorpsKERN, zeker wanneer men samen iets op kan bouwen, geïnitieerd door de
burger en ondersteund door de gemeente waar nodig.
3.1.2 Voorzieningen en activiteiten houden de KERN levendig
Ten gevolge van de vergrijzing is er een grotere behoefte aan voorzieningen dichtbij huis. Het
gaat dan om maatschappelijke voorzieningen zoals een medische post, een zorgpunt en een
seniorenloket, al dan niet in combinatie met de hierboven genoemde ontmoetingsplekken. Ook de
beschikbaarheid van een geldautomaat, een kookservice en een winkel met levensmiddelen
worden van belang geacht. Het in stand houden van dergelijke voorzieningen is voor de
leefbaarheid en levendigheid van het dorp van essentieel belang. Voldoende voorzieningen voor
jeugd, zoals (natuur)speelplaatsen, trapveldjes, hangplekken, plekken waar zij samen kunnen
komen voor buitenschoolse activiteiten en een school met kinderopvang in het dorp dragen ook
bij aan de leefbaarheid. Al deze voorzieningen voor iedere dorp in stand houden is echter een
onmogelijke opgave. De Vernieuwingsgroep zet in op een zo breed mogelijk voorzieningenaanbod
per dorp en, daar waar nodig, concentratie van (brede) voorzieningen in de grotere KERNen.
3.2 Variatie in het woningaanbod houdt onze dorpskernen vitaal
3.2.1 Thema Wonen
In de dorpen van Beekdaelen is het woningaanbod een punt van zorg. De bevolkingskrimp,
vergrijzing en ontgroening veroorzaken een veranderende behoefte aan woningen in de dorpen.
De groeiende groep ouderen wil graag in hun eigen dorp (KERN) blijven wonen, maar er zijn nu
onvoldoende woningen beschikbaar waar men zelfstandig kan blijven wonen (levensloop
bestendige woningen, seniorenwoningen). Daarnaast zijn er onvoldoende zorgwoningen en –
tehuizen beschikbaar. Verder is voor de vitaliteit van de dorpen van belang dat ook jongeren en
jonge gezinnen er een woning kunnen vinden. Dat betekent dat er voor starters betaalbare huuren koopwoningen beschikbaar moeten zijn en dat het aanbod van gezinswoningen op orde is.
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De gemeente zal de komende jaren geconfronteerd worden met de gevolgen van de
bevolkingsdaling. In de regio hebben de gemeenten harde afspraken gemaakt om hun
woningvoorraad af te stemmen op de bevolkingsdaling. Onderzocht moet worden of in
samenwerking met corporaties en marktpartijen koopwoningen omgezet kunnen worden in
huurwoningen. Zo worden eigenaren van koopwoningen, die (op termijn) hun woning willen
verkopen geholpen en wordt tegemoetgekomen aan de toenemende vraag naar huurwoningen.
Daarmee samenhangend zal het beleid verlegd moeten worden van denken in groei naar het
bevorderen van de kwaliteit van de leefomgeving. Om het wonen zo aangenaam mogelijk te
maken is het belangrijk dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt bij de ontwikkeling
van de ruimte. De gemeente is de aangewezen partij om ervoor te zorgen dat nieuwe plannen en
projecten op een zo goed mogelijke manier worden ingepast. Binnen die nieuwe plannen moet
plaats zijn voor het investeren in de ontwikkeling van bijzondere en hoogwaardige
woonomgevingen. Voor de Vernieuwingsgroep staat de term kwaliteit daarbij centraal.De
Vernieuwingsgroep wil dat de gemeente Beekdaelen zo snel als mogelijk de nieuwe ASO-wet in de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) opneemt. Tevens moeten er beleidsregels geschreven
worden. Daarin wordt weergegeven wat het beleid is van de gemeente op de aanpak van
woonoverlast en hoe deze nieuwe wet toegepast gaat worden. De wet moet ervoor zorgen dat
woonoverlast, door bijvoorbeeld asociale buren, kan worden beboet. Nu zijn de mogelijkheden
om 'aso-buren' aan te pakken te beperkt.
3.2.2 Ruimtelijk beleid
In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) is aangegeven dat vanwege demografische
ontwikkelingen (terugloop van het aantal inwoners) alleen gebouwd mag worden als er ook
evenredig sloop plaatsvindt. Hiermee wordt voorkomen dat op den duur een overaanbod van
woningen ontstaat. Een overschot aan woningen leidt tot leegstand, waardedaling van de
woningen en bij concentratie van leegstand leidt het mogelijk tot verloedering. Naast
bevolkingsdaling is huishoudensdaling ook een belangrijk fenomeen. Door een krimpende
bevolking ontstaat ook een afnemend draagvlak voor lokale voorzieningen. Dit heeft als gevolg
een groot risico op leegstand van maatschappelijk vastgoed. In de structuurvisie Wonen ZuidLimburg hebben de 18 gemeenten het POL verder uitgewerkt en is een instrumentarium
ontwikkeld waarmee per sub regio gewerkt kan worden aan een programmering van de
woningvoorraad. In het instrumentarium kan gebruik gemaakt worden van bestaande bouwtitels
en is verbouw van Rijksmonumenten vrij van contingenten. Het is landelijk beleid dat ouderen zo
lang mogelijk in hun (eigen) woning blijven wonen. De noodzakelijke zorgverlening zal dan aan
huis plaatsvinden. De oorspronkelijke opvang in een bejaardentehuis is komen te vervallen.
De gemeente Beekdaelen heeft een zeer onevenwichtige verhouding tussen koop- en
huurwoningen. Ongeveer 17% van de woningen in Beekdaelen zijn sociale huurwoningen. Ook is
het aantal goedkope huurwoningen 50% minder dan het gemiddelde van de Zuid-Limburgse
gemeenten. De bestaande huurwoningen zijn relatief groot en duur en passen niet in de behoefte
van de toekomst, die gericht is op goedkope en kleinere woningen. Volgens de Vernieuwingsgroep
is de opgave voor de komende tijd dan ook om het woningbestand in die richting aan te passen.
3.2.3 Ruimtelijke Ontwikkeling
Ruimtelijk beleid vraagt zorgvuldige afstemming op de behoefte aan ruimte voor wonen, werken
en recreëren. Voor de aantrekkelijkheid van de gemeente Beekdaelen is het van belang om de
bijzondere waarden en onderscheidende kwaliteiten te koesteren en te versterken. Dat vraagt om
borging van natuurwaarden en biodiversiteit. De unieke cultuurhistorische waarden moeten in
stand gehouden worden en er moet gezorgd worden voor een goede milieukwaliteit.
3.3 Bereikbaarheid voor iedereen
Als we over bereikbaarheid spreken, dan bedoelen we de ontsluiting via de weg en de
beschikbaarheid van openbaar vervoer. Vooral het bereikbaar houden van voorzieningen binnen en
buiten de gemeente voor ouderen is een terugkerend punt van aandacht.
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3.3.1 Openbaar vervoer
De bereikbaarheid van de dorpen met het openbaar vervoer is belangrijk voor met name ouderen,
maar ook voor de schoolgaande jeugd. Het aanbod van het openbaar vervoer wordt echter veelal
te beperkt gevonden. Vaak zijn er te weinig goed bereikbare bushaltes in de diverse kernen, is de
frequentie te laag en ontbreken nachtbussen. Bovendien is het vanuit verschillende dorpen niet
mogelijk om zonder overstap in de nabijgelegen steden te komen. De Wensbus en Belbus zijn een
goede aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, maar deze voorzien nu nog niet in de
vervoersbehoefte van de volledige toekomstige gemeente. De Vernieuwingsgroep wil dat de
mogelijkheden van uitbreiding van de Wensbus en Belbus nader onderzocht worden. De gemeente
moet ook overwegen om de bewoners van de dorpen te betrekken bij oplossingen op maat. Wij
vinden dat de gemeente met de provincie in gesprek moet gaan om het aanbod van het openbaar
vervoer (aantal haltes, frequentie enzovoort) te verbeteren.
3.3.2 Auto
De bereikbaarheid per auto van meerdere dorpen hangt samen met de aanleg van de Buitenring
Parkstad Limburg. Hoe de Buitenring de bereikbaarheid daadwerkelijk gaat beïnvloeden is nog
niet met zekerheid te zeggen. In sommige dorpen verwacht men een verbeterde bereikbaarheid
met de auto, in andere verwacht men een verslechtering. Een gedeelde zorg is het ontstaan van
nieuwe sluiproutes door de dorpen ten gevolge van de Buitenring. De nieuwe gemeente zal hier
blijvend aandacht aan moeten besteden.
3.3.3 Fiets
Met name voor de schoolgaande jeugd is de aanwezigheid van veilige en bereikbare
fietsverbindingen binnen de gemeente en naar de regio van belang. Ook vanuit toeristisch en
recreatief oogpunt zijn veilige fietsverbindingen belangrijk.
3.4 Verkeer en verkeersveiligheid
De Vernieuwingsgroep constateert dat ten aanzien van de fusiegemeente in voorgaande jaren
steeds gedacht is vanuit de bereikbaarheid voor het gemotoriseerde verkeer. In de nieuwe
planvorming moet de leefbaarheid in de woonkernen voorop worden gesteld. Naast de
leefbaarheid is verkeersveiligheid een belangrijk beleidsdoel.
Beekdaelen ligt in twee regio’s, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Vanuit Duitsland en vanuit
de aangrenzende Parkstad gemeenten komt veel doorgaand verkeer door onze kernen. Iedereen,
ook onze inwoners, willen zich zo snel en veilig mogelijk verplaatsen tussen woon- en werkplek.
Daardoor wringt zich dagelijks nogal wat verkeer door de kernen. De gemeente Beekdaelen wordt
als gevolg daarvan geconfronteerd met diverse “infarcten” op haar wegennet. Er is dus werk aan
de winkel. De functionaliteit van wegen, dat wil zeggen de verdeling in stroomwegen,
gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen moet goed onder de loep worden genomen. Ook
moet gestreefd worden naar een herkenbaar wegbeeld en goede markering. Daarnaast moet er in
de woonKERNen een maximumsnelheid van 30 km/uur worden aangehouden. In het buitengebied
moet toegewerkt worden naar een maximumsnelheid van 60 km/uur. In de huidige situatie liggen
veel doorgaande fietspaden langs de gebiedsontsluitingswegen. Door het vaak smalle wegprofiel
levert dit onveilige situaties op voor de fietser. Vooral voor ouderen is dit een onwenselijke
situatie. Er moet gewerkt worden aan een nieuwe structuur voor fietspaden, zodat die zoveel
mogelijk vrij liggen en de fietser een veiliger gevoel geven. Beter onderhoud en toegankelijkheid
van stoepen, vanwege de verkeersveiligheid van ouderen en mindervaliden, is noodzakelijk in de
gehele gemeente Beekdaelen. Zeker gezien het feit dat onze bevolking vergrijst en voortbewegen
van ouderen nu eenmaal moeilijker gaat dan bij jongeren (rollators en rolstoelen). In het
verlengde daarvan is een betere gladheidsbestrijding ook noodzakelijk.
De Vernieuwingsgroep is voorstander van het combineren van langzaam verkeer en autoverkeer in
de vorm van een zogenaamde fietsstraat. Dit is een straat waarbij de fietser de prioriteit heeft
en de automobilist te gast is. Dit is ook een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van recreatie
en toerisme. Op veel plaatsen binnen de gemeente Beekdaelen is sprake van
verkeersproblematiek. Dit draagt niet bij aan de verkeersveiligheid. Daar waar mogelijk moeten
er oplossingen worden gezocht.
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3.4.1 Jeugd en verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid voor jeugd moet hoge prioriteit hebben. Alle thuis/schoolroutes, routes naar
sportaccommodaties, dienen zodanig beschermd te zijn dat de jeugd veilig aan het verkeer kan
deelnemen. Er moet ook aandacht zijn voor veilig spelen in de buurten (30km zones). Er moet zo
vroeg mogelijk aandacht aan verkeersonderwijs voor de jeugd besteed worden. Gevaarlijke
verkeerssituaties rond schoolroutes worden vermeden of aangepast. Druk gebruikte routes
worden in het straatbeeld zichtbaar gemaakt voor alle weggebruikers. Snelheidscontroles binnen
de bebouwde kom worden indien nodig gericht ingezet. Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat
de gemeente alles in het werk stelt om de kinderen veilig naar school te laten gaan. Het
realiseren van veilige school-, fiets- en wandelroutes voor alle jeugdigen (basisschool en
voortgezet onderwijs) heeft prioriteit. Het door de kinderen zelf naar school fietsen of lopen
heeft de voorkeur boven het halen en brengen.
3.5 Zorg en welzijn
3.5.1 Algemeen
Welzijn is een veelomvattend begrip en betreft veel onderwerpen. Het gaat daarbij om zorg,
onderwijs, scholen, bibliotheken, dorpsgebouwen, winkels, sociale zaken, volksgezondheid,
verenigingsleven en nog allerlei andere voorzieningen. Het betreft alle inwoners, van jong tot
oud. De Vernieuwingsgroep zet zich op al deze terreinen in, waarbij onze aandacht uiteraard
uitgaat naar alle groepen burgers: vrijwilligers, mantelzorgers, het verenigingsleven en burgers
aangewezen op allerlei voorzieningen voor het sociale leven in de kernen. Maar de
demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun gevolgen. Zo
neemt het aantal vrijwilligers en mantelzorgers af. Ook wordt het draagvlak voor het
verenigingsleven en het voorzieningenniveau in de kleinere kernen minder. De Vernieuwingsgroep
wil via burgerparticipatie de maatschappelijke bewustwording van burgers, de zelfredzaamheid
en de sociale samenhang op kernniveau vergroten.
3.5.2 Het verenigingsleven is essentieel voor de vitaliteit van de dorpskernen
In tijden van globalisering, individualisering en economische op- en neergang komt de solidariteit
tussen mensen onder druk te staan. De Vernieuwingsgroep staat juist in deze tijden voor een
solidaire samenleving. Het verenigingsleven wordt in de dorpen van Beekdaelen gezien als een
onlosmakelijk onderdeel van de eigen identiteit van de dorpen en een motor voor de
saamhorigheid. Het in stand houden van tradities en evenementen die (mede) door verenigingen
worden georganiseerd wordt van groot belang geacht voor de verbondenheid in het dorp. In
algemene zin zou het vergroten van de gemeente niet moeten leiden tot (gedwongen) opschaling
van verenigingen. Er zijn grote verschillen in de mate waarin verenigingen actief zijn.
De meeste bewoners zijn zich ervan bewust dat het vitaal houden van het verenigingsleven geen
vanzelfsprekend gegeven is. De bevolkingskrimp, vergrijzing en gebrek aan jonge aanwas, leiden
ertoe dat het voor verenigingen lastig kan zijn om een evenwichtige leeftijdsopbouw te
behouden, genoeg vrijwilligers op de been te brengen en (extra) activiteiten te blijven
ontplooien. Om aantrekkelijk te blijven voor leden moeten de verenigingen ook betaalbaar
blijven. Samenwerking tussen de verenigingen kan helpen om het verenigingsleven in stand te
houden. Ook de gemeente kan ondersteuning bieden, op verschillende manieren: financieel, door
verenigingen te ontzorgen en door hen te helpen met deskundigheid. Een verdere basis voor een
leefbare dorp is dat de buren er voor elkaar zijn. (Buurt)verenigingen kunnen hierin een rol
spelen. De gemeente moet verenigingen blijven subsidiëren. Eventueel zouden in de
subsidiegrondslag extra stimulerende prikkels ingebouwd kunnen worden. Bijvoorbeeld door
inspanningen om jeugd aan te trekken extra te belonen of leden van buiten de gemeente mee te
tellen. De gemeente moet serieus bezien of verenigingen financieel ondersteund kunnen worden
door legeskosten, voor activiteiten en evenementen die bijdragen aan de vitaliteit van een dorp,
te laten vervallen. Ontzorg de verenigingen door de regels rond activiteiten en evenementen tot
een minimum te beperken. Dat betekent bijvoorbeeld dat het vergunningenbeleid en de regels
rondom beveiliging en verkeersregelaars vergemakkelijkt moeten worden en dat de gemeente
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actief meedenkt hoe aan voorwaarden kan worden voldaan. De gemeente kan ondersteuning
bieden door de verenigingen te faciliteren met deskundigheid, meedenken, kennis, contacten
met andere verenigingen en overleg tussen de gemeente en de verenigingen te initiëren.
3.5.3 Vrijwilligers en mantelzorg
Vrijwilligers zijn zeer waardevol voor de samenleving. De Vernieuwingsgroep vindt het belangrijk
dat er optimaal aandacht blijft voor het vrijwilligerswerk. De gemeente heeft een
verantwoordelijkheid in het scheppen van voorwaarden, waarbinnen de vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties optimaal hun werk kunnen doen. De Vernieuwingsgroep gaat voor
speciale aandacht en ondersteuning voor welzijn, cultuur en verenigingsleven. Vrijwilligers
bevorderen de sociale cohesie en de participatie alsook de emancipatie van burgers. Wij willen
dat er actief wordt gekeken naar manieren waarop meer mensen binnen de gemeente worden
gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. In dit verband pleiten wij ervoor dat er bij alle
burgers in de gemeente bekendheid komt over het belang van het vrijwilligerswerk. De
gemeentelijke organisatie moet de vrijwilligers op de juiste manier waarderen. Wij pleiten voor
een betere afstemming van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Hierin is onzes inziens een
belangrijke rol weggelegd voor de mantelzorgers, zij nemen de zorg voor een naaste op zich. Zij
zijn van onschatbare waarde voor onze samenleving. Het is van groot belang dat deze groep
mensen, naast emotionele en praktische ondersteuning, voldoende waardering krijgt. Mantelzorg
is géén vrijwilligerswerk, mantelzorg overkomt je meestal. ‘Nieuwe’ mantelzorgers moeten via
het Steunpunt Mantelzorg goed geïnformeerd worden over de vormen van mantelzorg
ondersteuning en hoe men deze - waar nodig - snel en efficiënt kan inzetten. Ook willen wij dat
de mantelzorger meepraat bij het bepalen van de zorg en dat de mantelzorger beschouwd wordt
als een volwaardig partner voor professionele zorgpartijen. Door de zwaarte van de zorg en soms
de lange duur waarin deze wordt verricht staat de mantelzorger onder psychische en fysieke
druk. Respijtzorg is in dit verband een goede vorm van ondersteuning en een manier om de
mantelzorger te ontlasten. Respijtzorg wordt verleend door personen die, meestal vrijwillig en
eventueel beroepsmatig, voor een tijdje de mantelzorg overnemen. Respijtzorg kan niet direct
gestimuleerd worden door de overheid. Een manier waarmee de gemeente mantelzorgers kan
ondersteunen is door hen tegemoet te komen in de kosten voor bijv. kinderopvang. Respijtzorg
moet volgens de Vernieuwingsgroep in het gemeentelijk beleid goed geregeld zijn. Daarnaast is
het voortzetten van jaarlijks een mantelzorgcompliment in de vorm van een financiële bijdrage
uiteraard vanzelfsprekend.
3.5.4 WMO
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen in de
samenleving, jong en oud. En dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. De
WMO zorgt er ook voor dat iedereen de hulp en ondersteuning krijgt die hij/zij daarbij nodig
heeft. Onze nieuwe gemeente bestaat uit een groot aantal kernen. Beekdaelen heeft een sterke
sociale cohesie, waardoor het leven op het platteland totaal anders is dan het leven in de stad.
Vanuit de diverse kernen wordt op allerlei natuurlijke vindplaatsen ondersteuning geboden aan
onze bewoners d.m.v. o.a. “hoeskamers”, burgerinitiatiefprojecten, vrijwilligersorganisaties etc.
Er liggen kansen in vernieuwende oplossingen voor toekomstbestendige zorg die aansluiten bij de
behoefte in de kleine kern. De gemeente blijft samen met de inwoners en participanten
optrekken om te bezien welke voorzieningen en faciliteiten er beschikbaar zijn of moeten komen.
De gemeente staat open voor nieuwe ideeën met betrekking tot welzijn en zorg en de relatie
tussen vrijwilligerswerk en professionele ondersteuning. De behoefte aan ondersteuning bij
welzijn en zorg zal de komende jaren nog sterker stijgen doordat de vergrijzing snel toeneemt.
Om de actieve deelname en betrokkenheid van kwetsbare burgers te bevorderen pleit de
Vernieuwingsgroep voor een inloopruimte per kern. Op die manier kan er, naar ons idee, extra
aandacht en ondersteuning worden gegeven om een sociaal isolement te voorkomen. De
keukentafelgesprekken zijn een positieve ontwikkeling. Het is echter van groot belang dat de
vrager als volwaardig gesprekspartner de kans krijgt te participeren. De gemeente moet er
nauwlettend op toezien dat niemand tussen wal en schip valt. Er zal een steeds groter beroep
worden gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers, waarbij hun grenzen van zelfredzaamheid
bewaakt moeten worden. Passende ondersteuning van professionals blijft hierbij noodzakelijk.
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3.5.5 Vereenzaming van ouderen en jongeren tegengaan
Vereenzaming leidt vaak tot gezondheidsproblemen. Steeds meer ouderen en jongeren wonen
alleen. Voor de zelfstandigheid van ouderen is dat in zijn algemeenheid een positieve
ontwikkeling. Echter, het risico van langer alleen zelfstandig wonen is vereenzaming. De
Vernieuwingsgroep vindt het daarom belangrijk dat deze groep eenzame ouderen onder de
aandacht blijft. Ouderenbonden, kerken, buurtgenoten, vrijwilligers en mantelzorgers spelen
hierbij een grote rol. Het is daarbij belangrijk, dat ouderen op de hoogte gebracht worden van de
voorzieningen die er voor hen in de buurt zijn. Daar kunnen zij andere mensen ontmoeten,
meedoen aan activiteiten en daar kunnen zij informatie en advies krijgen. Die voorzieningen
moeten ook goed bereikbaar zijn voor ouderen. Jongere 18-plussers die zelfstandig wonen vormen
ook een risicogroep. De aanpak om eenzaamheid bij hen te voorkomen, in zowel preventieve als
repressieve zin, is van een andere orde dan bij ouderen. De initiatieven die inmiddels ontplooid
zijn in de gemeente Beekdaelen moeten voortgezet en uitgebreid worden.
3.5.6 Toegankelijkheid
Toegankelijkheid realiseren wij binnen de gemeente door openbare gelegenheden onder de loep
te nemen. Zijn de openbare gelegenheden ook toegankelijk voor mensen met een lichamelijke
beperking, zoals mindervaliden of blinden en slechtzienden? Toegankelijkheid beperkt zich niet
alleen tot gebouwen, want wandelroutes, trottoirs en fietspaden zijn voor de toegankelijkheid
net zo belangrijk. Daarnaast willen we toegankelijkheid ook onder de aandacht van de
ondernemers brengen, zodat de gemeente Beekdaelen binnen aanzienlijke tijd toegankelijk
wordt voor een grotere groep mensen. Dankzij toegankelijkheid kunnen meer mensen blijven
deelnemen aan de maatschappij.
3.5.7 Armoede
Armoede komt helaas nog te vaak voor en daar zijn kinderen dikwijls de dupe van. Vaak kunnen
ze, in tegenstelling tot leeftijdsgenootjes, niet meedoen aan allerlei activiteiten, bijvoorbeeld op
school, de sportclub of de vereniging. Het verdiepen van armoede is niet acceptabel. Het gaat
niet alleen om het financieel rond kunnen komen van een beperkt inkomen, voldoende sociale
contacten, een goede gezondheid en het voorkomen van schulden zijn ook van groot belang.
Tevens worden de grenzen opgezocht als het gaat om het in stand houden van de
zorgvoorzieningen en het armoedebeleid. De Vernieuwingsgroep vindt het belangrijk dat alle
kinderen kunnen meedoen en wij willen daarom de samenwerking met organisaties zoals bijv. de
Stichting Leergeld voortzetten. Armoedebeleid willen we uitvoeren in samenwerking met het
maatschappelijk middenveld. De Vernieuwingsgroep benadrukt dat het actief benaderen van
mensen, die op de armoedegrens leven, noodzakelijk is. Een gedeelte van deze groep is niet op
de hoogte van de voorzieningen waar zij recht op hebben. Deze groep mag niet de dupe worden
van de stapeling aan bezuinigingsmaatregelen door de landelijke overheid. Om tot efficiënt
beleid te komen kunnen ervaringsdeskundigen uit deze groep in het proces betrokken worden. Dit
moet er daadwerkelijk toe leiden, dat mensen met een laag inkomen niet in een sociaal
isolement terecht komen. Het armoedebeleid van de gemeente dient er op gericht te zijn, dat
ook inwoners met een gering inkomen kunnen participeren en deelnemen aan maatschappelijke
activiteiten. De voedselbank dient optimale aandacht en ondersteuning van de gemeente te
hebben. Echter het zou beter zijn als de gemeente weet om welke inwoners het gaat om
zodoende problemen rechtstreeks te kunnen oplossen.
3.6 Jeugd
De Vernieuwingsgroep vindt het familie- en gezinsleven van groot belang. In gezin- en
familieverband groeien kinderen op. De betrokkenheid van jeugd en jongeren in de gemeente is
belangrijk. Daarom stimuleren wij een gemeentelijk beleid ten bate van jeugd en jongeren. De
jeugd uit alle maatschappelijke lagen van de bevolking heeft recht op een zodanige ontwikkeling
dat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten. Dit geldt voor voor- en
vroegschoolse opvang en basisonderwijs, alsook daarbuiten. Buitenschoolse opvang en
jeugdbewegingen, zoals scouting of daaraan gerelateerde verenigingen, verdienen daarbij onze
aandacht.
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3.6.1 Jeugdzorg
Jongeren in Beekdalen zijn over het algemeen tevreden over hun ouders en de gezinssituatie.
Tegelijkertijd maakt 1 op de 5 jongeren ruim gebruik van een vorm van hulp, zorg of behandeling.
De gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk geworden voor de Jeugdzorg. Samen met 18
gemeenten in Zuid-Limburg werden de handen ineengeslagen, om de zorg zo goed mogelijk te
organiseren. De uitgangspunten van decentralisatie zijn dat er meer aandacht moet komen voor
het gewone opvoeden. Het gebruik van (dure) tweedelijnszorg moest worden teruggedrongen. Dit
vereiste een goed aanbod van een laagdrempelige ondersteuning in de eerste lijn. De
Vernieuwingsgroep vindt het belangrijk dat jongeren goed en veilig in het gezin opgroeien. In een
vroeg stadium dient bij problemen met deze jongeren, in het gezin, specialistische hulp te
worden aangeboden. Hierdoor wordt voorkomen dat deze jongeren gebruik moeten maken van
zwaardere zorg.
3.6.2 Jeugd en gezondheid
Een zeer belangrijke taak in het kader van het jeugdbeleid is het bewaken, beschermen en
bevorderen van de gezondheid. Gezondheid is meer dan de afwezigheid van ziekte. Gezondheid
heeft bijvoorbeeld te maken met: lichamelijke groei, een gezond gewicht, gezond gedrag, denk
aan roken, drinken en drugsgebruik, en psychische gezondheid. Gezond gedrag is belangrijk voor
de gezondheid van kinderen. Maar gezond gedrag bij de jeugd helpt ook problemen op volwassen
leeftijd te voorkomen. De Vernieuwingsgroep wil dit onderwerp hoog op de agenda plaatsen door
voornamelijk te investeren in de preventie inzake roken, jeugdalcoholgebruik, overgewicht en
gebrek aan gezond bewegen. Kortom het programma JOGG van de gemeente Beekdaelen
voortzetten.
3.6.3 Jeugd en jongerenwerk
De missie van het jongerenwerk is om een brug te vormen tussen jongeren en de samenleving en
om de positie van de jongeren die dat nodig hebben te verbeteren. De activiteiten van het
jongerenwerk moeten hierop gericht zijn, waarbij de invalshoeken participatie, preventie en
veiligheid leidend zijn. Om jongeren de juiste weg te wijzen dienen activiteiten in het jeugd- en
jongerenwerk ontwikkeld te worden, waar mogelijk in goede samenwerking en in samenspraak
met de jeugd zelf. Ontwikkeling van ontmoetingsruimten moet de jeugd kansen bieden om in
gezamenlijkheid, met ondersteuning, hun weg naar volwassenheid te ontdekken. In dit traject is
een duidelijke rol weggelegd voor de jongerenwerkers in samenhang met de bestaande
jeugdorganisaties, ouders en vrijwilligers. Hierdoor is het mogelijk jongeren te ondersteunen en
begeleiden bij hun ontwikkeling naar volwassenheid.
3.6.4 Jeugd en ontspanning/sport
Aansluiting houden bij nieuwe trends en nieuwe initiatieven is noodzakelijk wil sport op langere
termijn ook aantrekkelijk blijven. De gemeente moet hierin een sturende rol vervullen. Ruimte
bieden voor sportclinics verdient aanbeveling. Wij juichen het zeer toe dat via het minimabeleid
de jeugd de kans geboden krijgt in de sport te participeren. De uitvoering en continuering
daarvan zullen wij goed blijven bewaken.
3.6.5 Jeugd en onderwijs
Behoud van kwalitatief goed onderwijs is het uitgangspunt. De basisschool is een essentieel
onderdeel van de leefbaarheid van onze kernen. Scholen worden echter in hun bestaan bedreigd,
omdat het aantal kinderen al sterk gedaald is. De komende jaren zullen alle partners zich samen
met de bewoners in moeten zetten om een goede spreiding van basisscholen met kwaliteit in
stand te houden. Ouders en dorpsbewoners moeten betrokken worden bij de discussie over de
toekomst van de basisscholen, waarbij onderwijskwaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid de
uitgangspunten zijn. De kosten van het leerlingenvervoer zijn hoog. Om deze kosten te
beteugelen zijn creatieve maatregelen nodig.
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3.7 Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur zijn van grote maatschappelijke waarde. Een open samenleving vereist een
cultuur van debat. Daarin vervullen kunstenaars, artiesten en journalisten een belangrijke rol. De
Vernieuwingsgroep wil de bezuinigingen op kunst en cultuur terugdraaien en investeren in kunst
en behoud van ons erfgoed. Op plaatsen waar de kunst en cultuur bloeit, willen mensen graag
wonen en werken. De laatste jaren is er in veel gemeenten bezuinigd op kunst en cultuur. In de
ONS-gemeenten was er weinig of geen geld beschikbaar voor deze portefeuille en was er
daardoor ook geen up to date beleid. De verfraaiing van de openbare ruimte met kwalitatief
goede kunst draagt bij aan de verlevendiging en verbetering van onze gemeente. Het aanleggen
van een breed georiënteerde kunstcollectie moet, als de financiële omstandigheden dat toelaten,
bevorderd worden. Onder het begrip cultuur dient ook aandacht te zijn voor een goed
voorzieningenniveau op het gebied van het bibliotheekwerk. Het aanbod moet voldoen aan de
behoefte van onze burgers. Investeren in cultuur vinden we belangrijk. De vele evenementen in
onze dorpen, schutterijen, fanfares, muziekverenigingen etc. verdienen daarom speciale
aandacht. Kunst en cultuur in de gemeente Beekdaelen moet voor iedereen toegankelijk zijn.
Jonge kinderen moeten al op school in aanraking komen met kunst en cultuur. In overleg met de
schoolbesturen zou kunst en cultuur een prominente plek moeten innemen in de lesprogramma’s
van de basisscholen. Zo geven we jonge mensen de mogelijkheid om hun eigen smaak en visie te
ontwikkelen en krijgen kunst en cultuur een breed en divers publiek voor de toekomst. Het
cultuurhistorisch erfgoed van de lokale gemeenschap in de breedste zin moet zoveel mogelijk
worden beschermd. Initiatieven op het gebied van cultuur, die leiden tot het stimuleren van
ontmoeting, binding en verbinding tussen bevolkingsgroepen moeten worden ondersteund.
Cultureel erfgoed moet breed toegankelijk zijn en verdient het om in stand te worden gehouden.
Onderhoud en restauratie van monumenten vragen daarom aandacht. Speciale aandacht vergt de
instandhouding van lokale historisch waardevolle gebouwen en landschappen. Wijzigingen van
welke aard ook, dienen met het nodige voorbehoud te worden beoordeeld. Ook het
archeologische erfgoed moet zo goed mogelijk in kaart gebracht worden en dient beschermd te
worden. Immers de vondsten in de bodem, van welk tijdperk dan ook, leren ons de geschiedenis
van ons huidige bestaan beter te begrijpen en die in de context te plaatsen van de
maatschappelijke ontwikkeling. Kunst in de openbare ruimte wordt gestimuleerd, waar mogelijk
in samenwerking met het bedrijfsleven en/of het particuliere initiatief.
3.8 Sport en bewegen
De sportvereniging van de toekomst binnen de gemeente Beekdaelen vraagt zowel kwalitatieve
als kwantitatieve aandacht voor de accommodaties. Wat behoort tot een basissportvoorziening en
wat niet? Welke verantwoordelijkheid draagt de gemeente en welke de vereniging? Een optimale
inzet van accommodaties is het uitgangspunt van de Vernieuwingsgroep. In de gemeente
Onderbanken, Nuth en Schinnen is er sprake van verschillend beleid. Het is dus heel belangrijk
dat dit beleid geharmoniseerd wordt en er ook goed naar de huidige accommodaties gekeken
wordt qua behoefte, financiën, kwantiteit en kwaliteit. De ‘vereniging van de toekomst’ kijkt
naar de ontwikkelingen en zorgt ervoor, dat zij zichzelf een rol toebedeelt die een bijdrage levert
aan de continuïteit. In onze ogen is zo’n vereniging een vereniging die verder kijkt dan de
traditionele vereniging. De ervaring leert echter dat sportverenigingen geneigd zijn om pas bij de
gemeente aan te kloppen wanneer het voortbestaan al in gevaar is. Vooruit denken is een taak
van de bestuurders van de diverse sportverenigingen. Dat klinkt logisch, maar ernaar handelen is
toch een ander verhaal. Sporten op flexibele tijden, nieuwe takken van sport, meerdere takken
van sport, sport als kinderopvang of sport voor ouderen zijn voorbeelden van vooruit denken.
E.e.a. kan bijdragen aan het voortbestaan van de sportvereniging en daarnaast een bredere
maatschappelijke functie dienen. Sport en bewegen zorgen niet alleen voor een gezonde leefstijl,
maar dragen in verenigingsverband bij aan versterking van de sociale samenhang binnen de lokale
gemeenschap. Bij een sportvereniging zijn ook veel niet spelende leden betrokken, zoals ouders,
vrijwilligers, trainers/coaches en bestuurders. Hierdoor is dit de plek, waar de sociale samenhang
in de KERN wordt versterkt. Het gemeentelijk sportbeleid dient gericht te zijn op het beoefenen
van breedtesport voor alle inwoners.
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Het basisuitgangspunt voor sportaccommodaties en sportcomplexen is de invloed op de
leefbaarheid in de kernen en de levensvatbaarheid van de betreffende vereniging nu en in de
toekomst. De gemeenten moet aan het begin van de nieuwe bestuursperiode in gesprek gaan met
de sportverenigingen. Op basis van feiten, onderzoeken en de realiteit gaan gemeente, burgers
en verenigingen met elkaar in gesprek. De huidige tijd vraagt om discussie en overleg met de
burger. Plannen en besluiten over sportaccommodaties worden dan ook in gezamenlijkheid
genomen. Een gedragen voorstel kan immers rekenen op brede steun van de burger. Duidelijk
moet zijn dat de totale kosten van onze sportcomplexen omlaag moeten. Door de geleidelijke
transformatie naar bijv. kunstgrasvelden zal het aantal grasvelden afnemen. Wanneer een
vereniging wil fuseren en/of samenwerken, moet de gemeente dit proces ondersteunen. Een
breder gebruik van sportparken, sportvoorzieningen en sportkantines voor maatschappelijke
doeleinden streven wij na. Ook omdat de verenigingen daardoor meer in staat worden gesteld om
eigen inkomsten te verwerven. Een brede maatschappelijke voorziening met sportmogelijkheden
die toekomstbestendig is, is ideaal op die locaties waar nieuwbouw, innovatie en fusies aan de
orde zijn.
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4. Landschappelijke ontwikkeling als kans voor
lokale en regionale opgaven (ruimte, toerisme,
recreatie en milieu)
4.0 Algemeen
Met het motto ‘leven en werken in het landschap’ legt Beekdaelen een sterke nadruk op de
landschappelijke kwaliteit en het groene karakter van de gemeente. Om kwaliteit te kunnen
bieden vraagt dat landschap om onderhoud. “Beekdaelen is en blijft een groene long in de regio”
en “Beekdaelen is een klimaat adaptieve gemeente”. Het ruimtelijk beleid van de gemeente
Beekdaelen ligt grotendeels vast in de bestemmingsplannen kernen en Buitengebied. In een
bestemmingsplan worden de bestemmingen van gronden en percelen aangegeven. Aan deze
bestemmingen zijn regels verbonden, over de mogelijke inrichting van het perceel en het gebruik
van de grond en de gebouwen die zich daarop bevinden. Aan deze regels dienen zich zowel de
overheid als de burger te houden. Het verleent de burger rechten en ze vormen een
toetsingskader voor de overheid. De verschillende belangen, zoals wonen, werken, recreatie,
verkeer, milieu en leefklimaat zijn in deze plannen op elkaar afgestemd.
4.1 Zuinig zijn op onze ruimte
Bij het aspect “zuinig zijn op onze ruimte” zijn de volgende punten belangrijk. Er moet
duurzaamheid in de bedrijfsvoering zijn. Een zo gunstig mogelijke energiebalans is van belang,
waarbij zoveel mogelijk energie wordt teruggewonnen. De gemeente moet daarbij faciliterend en
stimulerend optreden. Er moet een balans zijn tussen bouwen en groen. Ruimte voor bouwen kan
op gespannen voet staan met ambities ten aanzien van groen en economie. De Vernieuwingsgroep
zoekt naar een goede balans.
4.1.1 Zorg voor de openbare ruimte
De karakteristieke uitstraling van de dorpen is voor vele bewoners een reden om trots op de KERN
te zijn. Een goede verzorging van de openbare ruimte is essentieel voor de uitstraling. Dat is
deels een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Het onderhoud van het openbaar groen,
vijvers en onkruidbestrijding moet in de hele gemeente van hoge kwaliteit zijn. De
Vernieuwingsgroep vindt dat dit vaker in overleg met de bewoners en agrariërs moet
plaatsvinden. Er zijn in diverse dorpen klachten over de kwaliteit van de bestrating. Met name
trottoirs in de kernen zijn aan een opknapbeurt toe, zeker gezien de toenemende vergrijzing van
Beekdaelen. De karakteristieke uitstraling van de dorpen kan verder versterkt worden door
bijvoorbeeld authentieke straatverlichting aan te brengen en bloembakken aan de lantaarnpalen
te plaatsen. Er moet beleid gemaakt worden om verval van oude woonhuizen en boerderijen
tegen te gaan. Zij bepalen in hoge mate de aantrekkelijkheid van onze dorpen.
4.1.2 Zorg voor het buitengebied
De kwaliteit van het buitengebied wordt in alle dorpen hooggewaardeerd. De kwaliteit kan verder
versterkt worden door te investeren in aanleg en onderhoud van (een netwerk van) wandel- en
fietspaden. Het onderhoud van het buitengebied aan wegen, paden en holle wegen vergt meer
aandacht. Bovendien is zwerfvuil en afval van wietplantages in het buitengebied een probleem.
Het opruimen van zwerfvuil moet gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
bewoners en gemeente.
4.2 Natuur en landschap
Alleen door onze natuur te ontzien zal iedereen tot in lengte der dagen kunnen blijven genieten
van onze natuur. Het landschap waarin wij wonen, bepaalt namelijk in hoge mate de kwaliteit
van onze woonomgeving en ons welbevinden. Ontwikkeling en onderhoud van natuur vergt veel
van een gemeente. Wij zullen er dan ook naar streven om in goed overleg met de agrarische
sector en natuurorganisaties deze opgave aan te pakken. In het bestemmingsplan buitengebied
zal de bescherming van de natuur en de natuurwaarden hoge prioriteit moeten hebben.
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De gemeente Beekdaelen bestaat uit 15 kerkdorpen welke deel uitmaken van het groene hart van
Zuid-Limburg en Beekdaelen maakt tevens deel uit van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg.
Het Nationaal Landschap Zuid-Limburg is één van de twintig nationale landschappen in
Nederland. Het is een gebied met een uniek karakter. Steile hellingen, afgewisseld met holle
wegen en plateaus in samenhang met dalen en beken. Groene heuvels, verfraaid door
hoogstamboomgaarden. Hoven, vakwerkboerderijen, kastelen, kapelletjes en kruisbeelden,
kortom het cultuurhistorisch erfgoed is uitzonderlijk gaaf. We herkennen de rijke grond, van
vruchtbare löss, silex en kalksteen en een bijzonder verenigingsleven, dat de mensen in dorpen
bindt. Het geheel zorgt ervoor dat recreëren, werken en wonen in Zuid-Limburg een rijk gevoel
geeft. Dit landschap heeft ook grote waarde voor de inwoners van onze gemeente. Het biedt een
vaste bron van dagelijkse recreatie, met een netwerk van vele fiets- en wandelpaden en
ruiterroutes. Het op een duurzame wijze behouden en met elkaar verbinden van historisch
waardevolle cultuurobjecten, landschappen en vergezichten vormt de uitdaging voor de verdere
vormgeving en inrichting van het buitengebied. De Vernieuwingsgroep heeft in de afgelopen
periode veel aandacht geschonken aan het herstel van het landelijk gebied en de
Vernieuwingsgroep wil in de hele gemeente Beekdaelen belangrijke projecten graag afronden. De
Vernieuwingsgroep ziet dat op diverse plekken in de nieuwe gemeente nog landschappelijke winst
kan worden behaald. Uiteraard zetten wij ook in op educatie en samenwerking met andere
partners zoals het IVN.
4.2.1 Laanbeplanting en hoogstambomen
Ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit zullen, waar mogelijk, (laan)beplantingen langs
veldwegen moeten worden aangebracht. Dit mag echter niet tot hinder leiden voor de agrarische
ondernemers. Het herstel van de oorspronkelijke zogenaamde gemengde Limburgse hagen langs
weidegebieden, heeft voor ons hoge prioriteit, evenals het opnieuw in het landschap opnemen
van hoogstamboomgaarden. Door dit herstel hebben we ook oog voor de insecten die wij zo hard
nodig hebben voor de bestuiving van de planten.
4.2.2 Herstel graften
Onderzoeksgegevens leren dat sedert 1990 een kleine 100 graften in het landschap zijn
verdwenen. De Vernieuwingsgroep streeft naar herstel van deze graften. De graften zullen door
natuurlijke herstelbegroeiingen, aangevuld met minimale voorzieningen, in de toekomst weer hun
functie kunnen vervullen qua vorm en aankleding van ons Beekdaelens landschap. Tevens hebben
zij een belangrijke functie bij de bestrijding van wateroverlast en erosie.
4.2.3 Robuuste ecologische verbinding
Provinciale Staten van Limburg hebben binnen het Provinciaal Ontwikkelingsplan Limburg (POL)
2006 zones opgenomen om te komen tot robuuste ecologische verbindingen. De
Vernieuwingsgroep vindt dergelijke verbindingen van hoge prioriteit voor mens en dier. Bij de
aanleg van de Buitenring is uitsluitend rekening gehouden met de Europese natuurnormen. De
veel geprezen landschappelijke omgeving kreeg bij de uitvoering weinig aandacht. Deze
landschappelijke kwaliteit willen we zoveel mogelijk herstellen.
4.2.4 Een gezonde agrarische sector
De leefbaarheid op het platteland heeft raakvlakken met een gezonde agrarische sector. De
Vernieuwingsgroep streeft naar een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatief toerisme.
Het buitengebied moet een gebied zijn met plaats voor de agrarische ondernemers, de inwoners
en de recreant. Om de agrarische ondernemers blijvend te betrekken bij het beheer van
terreinen zijn samenwerkingsverbanden nodig tussen natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten) en de agrarische sector. De vergroting van agrarische bedrijven betekent
veelal de komst van grotere stallen en grotere akkers. Het is een vereiste dat dit diervriendelijke
en duurzame stallen zijn, in overeenstemming met het provinciaal beleid, en ze dienen op een
kwalitatieve wijze te worden ingepast in het landschap. Biologische boeren moeten meer
ondersteund en gefaciliteerd worden. Voorkomen moet worden dat akkers te groot worden en dat
zo de mooie landschappelijke lappendeken verandert in grote velden met monocultuur.
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4.3 Recreatief toerisme
Beekdaelen is de groene long tussen de verstedelijkte gebieden de Westelijke Mijnstreek en
Parkstad Limburg. Beekdaelen koestert zijn landelijk karakter met veel groen en karakteristieke
KERNen en gaat deze kwaliteit verder versterken. Wij willen dat onze bewoners, maar ook de
bewoners van de omliggende steden, bij ons kunnen recreëren. Ons uitgangspunt is de combinatie
van wonen, werken, recreëren en onthaasten. Het gebied moet daarom aantrekkelijk blijven.
Echter het onderhouden van de groene tuin Beekdaelen wordt een steeds moeilijkere klus. De
agrariërs zijn eigenlijk grotendeels eigenaar van de tuin Beekdaelen. Er verdwijnen steeds meer
agrariërs en de bestaande bedrijven worden steeds groter. Het landschap kan daardoor drastisch
veranderen. Provinciaal en door de VVV wordt ingezet op spreiding van verblijfsaccommodaties
en kwaliteitsverbetering van campings, vakantieparken, B & B’s en hotels. Ook wil men het
recreëren spreiden om de druk op het heuvelland te verminderen. De Vernieuwingsgroep heeft in
de afgelopen periode veel bereikt in het herstel van de landelijke omgeving en de aanleg van
wandel- en fietspaden. Wij blijven ons sterk maken om wandel- en fietspaden te verbinden en
waar nodig uit te breiden zodat de dorpsKERNen verbonden worden met de buitengebieden en
aansluiten op de omringende gemeenten. Het uitbreiden van het aantal mogelijkheden tot
overnachting in de gemeente moet voornamelijk kleinschalig plaatsvinden door middel van B &
B’s of door kamperen bij de boer. Daarnaast is innovatie en renovatie van bestaande
accommodaties een must, dit om de sector gezond te houden.
4.3.1 Kansen voor toerisme en recreatie
De mooie, natuurlijke ligging van de dorpen van Beekdaelen zien wij als kans voor toeristische en
recreatieve ontwikkelingen. Met name het verbeteren, aanleggen en verbinden van wandel- en
fietsroutes zien wij als een nieuwe kans. De wandel- en fietsroutes moeten ook worden
gepromoot in de vorm van gratis folders en een website. Voor de aantrekkelijkheid moeten de
paden worden voorzien van bankjes en van vuilnisbakken langs de routes
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5. Duurzame economische ontwikkeling
5.0 Algemeen
Er moet een goed evenwicht komen tussen mens, milieu en een gezonde economie. Niet alleen
gebruiken, maar ook bewaren is het uitgangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel en afval
hebben een waarde. Als we dit belangrijk vinden, moeten we het echt anders gaan doen. De
Vernieuwingsgroep bevordert een leefmilieu waarin mensen, rust, ruimte, werken, natuur,
landschap elkaar vinden én waar het milieu duurzaam wordt beheerd. We betrekken lokale
bedrijven en vooral de inwoners bij de overgang naar een duurzaam ingerichte gemeente. We
nemen barrières weg bij initiatieven van buurten, verenigingen, corporaties en bedrijven. De
gemeente Beekdaelen moet daarnaast zoveel mogelijk energie neutraal worden. Dat is een
enorme opgave. Dit betekent aan de ene kant dat de gemeente Beekdaelen het gebruik van
alternatieve energiebronnen op allerlei manieren moet stimuleren. Aan de andere kant betekent
dit besparen op het gebruik van energie. Beekdaelen is een groene landelijke gemeente.
Aantasting van het veilige en gezonde woon- en leefgebied zal krachtig bestreden moeten
worden. Gewaakt moet worden dat, door toename van het verkeer op het onderliggend
wegennetwerk de uitstoot van uitlaatgassen binnen de woongebieden belastend wordt voor mens
en milieu. Met name door wijzigingen aan de A76 en de aanleg van de Buitenring Parkstad
Limburg kunnen ongewenste situaties ontstaan.
5.1 Een circulaire gemeenschap
Wij willen toegroeien naar een circulaire samenleving waarbij grondstoffen hergebruikt worden
en waar producten weer worden gemaakt om lang mee te gaan en waar energie duurzaam wordt
opgewerkt e.e.a. passend binnen het karakter van de omgeving. Maatregelen dienen vanuit de
samenleving gedragen te worden en niet van bovenaf opgelegd te worden. Duurzaamheid en
circulariteit vereisen draagvlak. De huidige economie is intensief en zwaar belastend voor mens
en omgeving. Dat vereist een transitie naar meer duurzaamheid, waarbij bedrijven, burgers en
milieu weer hand in hand gaan. Het programma ‘Nederland circulair in 2050’ en de daarin
benoemde prioriteiten is voor de Vernieuwingsgroep het uitgangspunt. In deze circulaire
economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is dé nieuwe grondstof. Vrijwel alles
wat we straks gebruiken, wordt steeds opnieuw gebruikt. In een circulaire economie stappen we
dus af van de lijn ‘produceren, consumeren en daarna weggooien’. We maken de cirkel rond. Zo
sparen we behalve onze grondstoffen ook het milieu, verminderen we onze CO2-uitstoot en
stimuleren we innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid. De economie is niet langer
allesbepalend maar zij staat in dienst van de samenleving en dient een duurzame omgeving niet
in de weg te staan. Er is meer van waarde dan alleen materiële zaken. Onze gemeenschappen, de
sociale verbanden en onze prachtige natuur dienen gekoesterd te worden.
5.2 Duurzame energie
Op milieugebied staat onze gemeente voor een grote uitdaging. De Vernieuwingsgroep wil de
uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, andere vervuiling en de overlast door verkeerslawaai fors
terugdringen. Om de doelen uit het Parijse klimaatakkoord te kunnen realiseren wil de
Vernieuwingsgroep als doel stellen dat Beekdaelen in 2040 volledig klimaatneutraal is. Ook
streven we ernaar om in de regio de benodigde eigen energie duurzaam op te wekken,
gebruikmakend van aanwezige subsidieregelingen. Dit doel vergt keuzes en inzet van iedereen.
De Vernieuwingsgroep wil dat bedrijven en burgers door de gemeente worden gestimuleerd en
ondersteund bij het nemen van maatregelen die deze doelen dichterbij brengen.
5.3 Duurzaam waterbeheer
(Afval)waterbeheer gaat een steeds belangrijkere positie innemen binnen het
duurzaamheidsbeleid. De klimaatsverandering en een steeds verdergaande toename van het
verhard oppervlak vragen ook om een andere aanpak. De wateroverlast in kwetsbare gebieden is
en wordt voor een groot gedeelte teruggedrongen. Dit is het resultaat van het opgestelde
waterplan waarin de nieuwe taken van de gemeente opgenomen zijn, waaronder het afkoppelen
van regenwater van het rioleringssysteem. Het is essentieel, dat bij nieuwbouwprojecten en/of
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renovatieprojecten een gescheiden afvoersysteem wordt ingevoerd. Op die wijze wordt op den
duur het hemelwater niet meer door de riolen afgevoerd, maar wordt het aan de natuur
teruggegeven. We streven naar een optimale samenwerking in de waterketen met WML en het
Waterschap. We stimuleren bewoners bij de toepassing van groene daken en de regenwaterafvoer
op eigen terrein. Ook moet het verder betegelen van tuinen worden ontmoedigd en het verharden
van meer gemeentelijke gronden en wegen worden vermeden. Waterbuffering vindt op
innovatieve wijze plaats, in samenwerking met andere verantwoordelijke overheden.
5.4 AWACS-problematiek en luchtvaart
5.4.1 AWACS-problematiek
De regio Zuid-Limburg kampt al ruim dertig jaar met (geluids)hinder van de AWACS-vliegtuigen
vanaf de NAVO-vliegbasis Geilenkirchen. Het provinciebestuur van Limburg en de besturen van de
gemeenten Onderbanken, Brunssum en Schinnen pleiten al geruime tijd voor vergaande
hinderreductie bij de nationale overheid en bij internationale instanties. Zij wijzen daarbij op de
noodzaak van een spoedige en structurele vermindering van de overlast van AWACS-toestellen. De
vliegbewegingen van de AWACS en de sluiting van de basis blijven onderwerpen die al jaren in de
diverse programma’s staan. Ook in deze periode zetten we de strijd voort tegen de overlast van
de basis die ons blijft bestoken met geluidsoverlast en kerosine-uitstoot met alle negatieve
gevolgen van dien. Alleen door sluiting van de basis kunnen de belastende gezondheids- en
veiligheidsrisco’s tot nul gereduceerd worden. Echter wij zijn ons ervan bewust dat het besluit,
om AWACS terug te trekken, op een veel hoger niveau wordt genomen. In samenwerking met
medestanders kunnen we wel druk uitoefenen op het landelijke beleid. Dit betekent lobbyen bij
allerlei organisaties en politieke geledingen die hierover meespreken en beslissen.
Concrete actiepunten:
- Binnen en buiten de raad van Beekdaelen onverkort blijven pleiten voor sluiting van de
AWACS-basis.
- Na sluiting van de basis nieuwe vervangende werkgelegenheid creëren.
- Vasthouden aan de continuering van de geluidsmetingen, gezondheidsonderzoeken en aan het
overleg met de vereniging Stop AWACS overlast. Actief blijven deelnemen aan de Commissie
AWACS Limburg (CAL).
De Vernieuwingsgroep ziet ook het belang van de NAVO voor onze veiligheid en erkent het belang
van de basis in het kader van de werkgelegenheid, maar we zien ook de bedreiging van de basis
en haar overlast inzake onze verdere toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden.
Bovendien wonen we hier in een van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland en ligt de
AWACS-basis in een zeer hoogwaardig natuurgebied. Daar moeten betere en geschiktere locaties
voor te vinden zijn. De Vernieuwingsgroep blijft zich daarom verzetten tegen de aanwezigheid
van de basis, blijft strijden voor vermindering van de overlast en blijft zich verzetten tegen alle
ontwikkelingen (bomenkap) die de operationele inzetbaarheid van de AWACS-basis vergroten.
5.4.2 Burgerluchtvaart en vrachtvliegtuigen
De gemeente Beekdaelen wil een landelijke gemeente blijven die een uitvalsbasis vormt voor de
verstedelijkte gebieden om ons heen. Het uitbreiden van vrachtvluchten en burgerluchtvaart in
onze regio is een onwenselijke situatie. Het zet qua milieu te veel druk op het gebied dat al
omringd is door autowegen en snelwegen, maar is zeker ook toeristisch gezien nadelig. Wij
roepen de provincie op om onze regio toeristisch en recreatief aantrekkelijk te houden en
uitbreiding van vliegveld Beek te stoppen.
5.5 Investeren in de dorpseconomie en het ondernemersklimaat
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort heeft behoefte aan een gezonde economie en goede
werkgelegenheid. Hoewel de gemeente slechts deels de economische ontwikkeling kan
beïnvloeden, is vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB) afhankelijk van lokale keuzes. Zonder
groei van de lokale economie komt er geen werkgelegenheid bij. De gemeente creëert
randvoorwaarden voor die noodzakelijke groei en ondersteunt bedrijven, maar zij gaat niet voor
de individuele ondernemer de keuzes maken. De kleine detailhandel, met name zelfstandigen,
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staat onder druk. Ze bepaalt echter wel het succes van het dorpshart. De gemeente probeert te
voorkomen dat er leegstand ontstaat. De gemeente stimuleert ambachtelijke bedrijven om zich
in de dorpskernen te vestigen. De gemeente faciliteert ondernemers om zich in Beekdaelen te
kunnen vestigen. Om startende bedrijven te ondersteunen organiseert de gemeente samen met
de ondernemersvereniging een uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers. De gemeente
gaat bij (ver)bouwplannen van bedrijven terughoudend om met welstandseisen. Als de plannen
van een bedrijf ergens niet binnen de regels passen laat de gemeente het daar niet bij, maar
zoekt ze met de ondernemer actief mee naar andere mogelijkheden. Grootschalige bedrijven en
bedrijven die belastend zijn voor de leefomgeving horen niet thuis binnen onze woonkernen. Zij
zullen zich moeten vestigen op onze bedrijventerreinen “De Breinder en de Horzel” of elders.
De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij
volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze
sector. We stimuleren het medegebruik van gebouwen en het beperken van overlast, lawaai en
vervuiling. Er moet een goede balans komen tussen wonen, werken en recreëren, waarbij onze
keuze uitgaat naar de versterking van de ruimtelijke kwaliteit door middel van ontwikkeling in
natuur en landschap. Lokale producten en diensten moeten een logische eerste keuze zijn voor
klanten in de kleine kern. De gemeente moet hierin de ruimte bieden en de gemeenschap moet
hierin investeren. Voor kleine ondernemers wordt het in de bestemmingsplannen makkelijker
gemaakt om een eigen bedrijf aan huis te vestigen. De hoofdfunctie van de woning moet altijd
bewoning zijn, de bedrijfsvoering is ondergeschikt (35%). In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte
gegeven aan kleine zelfstandigen om mee te dingen naar opdrachten. Bijvoorbeeld ook door het
opdelen van grotere opdrachten in deelopdrachten of percelen. Bij herbestemming van ruimten
en activiteiten in de agrarische sector zullen de betreffende bedrijven moeten worden
ondersteund. Voorop staat wel dat deze activiteiten niet milieubelastend zijn. Kleinschalige
bedrijfjes, die geen belasting vormen voor het milieu en/of de functie wonen, kunnen binnen de
woonomgeving gesitueerd worden. In het geval dat deze bedrijven extra verkeer aantrekken
zullen zij wel zelf moeten zorgen voor voldoende parkeervoorzieningen. In de grotere kernen
worden er winkelconcentratiegebieden aangewezen om zo de leefbaarheid en de lokale economie
te bevorderen. Voor de Vernieuwingsgroep is uitgangspunt dat de woonbuurten in onze gemeente
leefbaar zijn en blijven.
5.6 Speerpunten
- De Vernieuwingsgroep wil al in 2030 een CO2-reductie van 50% realiseren ten opzichte van het
huidige niveau en de energiebehoefte van dat moment voor 50% duurzaam opwekken;
-

De komende raadsperiode wordt 10% bespaard op de energievraag in Beekdaelen en ook wordt
10% van de energiebehoefte binnen de gemeente duurzaam opgewekt. Dit gebeurt bij
bedrijven door energiebesparende verbeteringen aan woningen, plaatsing van nieuwe
zonnepanelen, aangevuld met duurzame energie uit andere lokale bronnen (wind, biogas,
duurzame warmte);

-

Nieuwbouwprojecten worden energieneutraal en zonder aansluiting op aardgas gerealiseerd;

-

De gebouwen en voertuigen van de gemeente moeten in 2022 volledig klimaatneutraal zijn;

-

Gasnetten worden liefst niet meer vervangen. In samenspraak met bewoners worden locaties
bepaald waar gasloze woningen kansrijk zijn;

-

Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt om bestaande huurwoningen te isoleren,
zodat ze uiterlijk in 2025 allemaal een energielabel A hebben of energieneutraal zijn;

-

Om bronnen voor duurzame warmte te ontwikkelen neemt de gemeente actief deel aan
onderzoeksprojecten naar lokale geothermie, biogas, warmte-koude opslag (WKO),
restwarmte, riothermie (warmte terugwinnen uit rioolwater), groen gas en elektriciteit;

-

Net als in Schinnen wordt ook in Nuth en Onderbanken de openbare verlichting uitgerust met
LED verlichting die gedimd kan worden;
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-

Alle gemeentelijke aansluitingen krijgen een slimme meter. Enexis laten we deze plaatsen bij
openbare verlichting, verkeersregelinstallaties, riolering en waterhuishouding, kunstwerken,
beregeningsinstallaties en gebouwen. Daarmee hebben we een online energie
monitoringsprogramma waarmee het dagelijks gebruik kan worden gevolgd;

-

Aanleg van een aantal zonneweiden in onze gemeente bij voorkeur in samenwerking met
bewoner coöperaties is noodzakelijk;

-

Autonome installaties in de openbare ruimte, zoals verkeersregelinstallaties en pompgemalen
worden zoveel mogelijk energieneutraal gemaakt door gebruik te maken van windenergie
d.m.v. het plaatsen van kleine windmolens;

-

Het aantal elektrische auto's groeit, waardoor een dekkend, decentraal netwerk van
laadpalen nodig is;

-

Om aan de groeiende behoefte te voldoen, plaatsen we gebiedsgericht - in afstemming met
dorps- en wijkraden - nieuwe laadpalen en herplaatsen we palen die niet of nauwelijks
worden gebruikt;

-

We leggen voorzieningen aan die (elektrisch) fietsgebruik stimuleren, tevens solarbanken en
fietsoplaadpunten;

-

De rook van houtkachels en open haarden is schadelijk voor de gezondheid en met name voor
kwetsbare groepen. Het Longfonds pleit daarom voor ”stookalarm” bij mist en windstil weer.
De Vernieuwingsgroep wil in de woonkernen een verbod invoeren op stoken van hout als er
een stookalarm is afgegeven;
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6. RESUMÉ
De Vernieuwingsgroep is op weg naar haar 50 jarig bestaan. Veel burgerleden, raadsleden en
wethouders hebben zich in die jaren, op bevlogen wijze, ingezet voor het welbevinden van een
prachtige gemeente. Bij de voorbehandeling in de diverse commissies geven deskundige leden van
de Vernieuwingsgroep, uit eigen kennis of gebaseerd op overleg met andere partijen, zo goed
mogelijke adviezen. In de raad nemen de raadsleden van de Vernieuwingsgroep, gesteund door
die adviezen, onderbouwde besluiten. Onze koers wordt bepaald door de plaatselijke situering en
bevolking en wordt ons nooit opgelegd door boven ons staande regionale of landelijke
partijstromingen. Wij willen eerlijk, oprecht, open en betrouwbaar werken aan een optimaal
leefklimaat binnen de gehele gemeente Beekdaelen, waarbij het algemeen belang telkens voorop
staat.
De Vernieuwingsgroep neemt haar verantwoordelijkheid en streeft ernaar om een optimale
politiek te voeren door zich, als een onafhankelijke plaatselijke partij, in te zetten voor alle
inwoners van de nieuwe gemeente Beekdaelen. Een goed leefklimaat wordt niet alleen gemaakt
door de omgeving en de natuurlijke gesteldheid van de gemeente. De basis wordt gevormd door
de integriteit van de gemeenteraad, het College van Burgemeester en Wethouders en de
ambtenaren. Solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid zullen de grondbeginselen moeten zijn en
blijven. De aanspreekbaarheid, de communicatie en de bereidheid tot overeenstemming en/of
een compromis te komen zal de toekomst van onze gemeente schitterend inhoud geven. De
bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, de schouders niet op te halen of de
verantwoording op de buren af te schuiven, zal de basis moeten vormen voor een goed
leefklimaat.
Heeft u vragen of opmerkingen over ons programma of wilt u graag met ons van gedachten
wisselen? Bezoek dan onze website www.vernieuwingsgroep.nl, woon een fractievergadering bij
of neem vrijblijvend contact met ons op.

Wij staan u graag te woord!

Hugo Schaffrath
Lijsttrekker & fractievoorzitter
Vernieuwingsgroep
06-27821174
hugoschaffrath@home.nl
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