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Voorwoord
De Vernieuwingsgroep luistert naar wat ú belangrijk vindt in onze
gemeente. We gaan daarom geregeld de kernen in om aan burgers te
vragen wat er beter kan in Beekdaelen. Onze koers wordt bepaald door
de plaatselijke situering en door de behoeften van de lokale 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 voor de gehele gemeente
Beekdaelen.
De agenda van de meeste gemeenten staat ver van de landelijke politiek
af. De plaatselijke belangen worden mede daardoor maar al te snel naar het tweede plan geschoven. Een
lokale partij, zoals de Vernieuwingsgroep, is een autonome partij die alleen in de gemeente Beekdaelen
actief is. Lokale partijen krijgen nogal eens het verwijt dat men niet over een ideologie beschikt. Dat klopt:
het hechten aan een ideologie kan de aandacht afleiden van wat er werkelijk toe doet in onze gemeente!
Het gaat in de gemeentelijke politiek altijd om zaken die de eigen burgers direct aangaan. Het gaat lokaal
niet om landelijke ideologieën van welke aard dan ook. Zaken waarbij de burgers dicht betrokken zijn daar
staan wij voor. Het vergroten van de burgerparticipatie; een gezonde huizenmarkt; het behoud van de
groene omgeving en het ondersteunen van de sociaal zwakkeren zijn hierin belangrijke thema’s.

1. Onze missie en visie
1.1 Missie
De Vernieuwingsgroep wil haar doel bereiken door het op democratische wijze realiseren van de volgende
doelstellingen:
- Heldere en controleerbare afspraken maken 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 voor zijn taken binnen de gemeente Beekdaelen;
- De betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers alsook die van onze burgers
vergroten.
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 burgers 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 burgers, verenigingen en ondernemers
en nodigen hen uit om de dialoog met ons aan te gaan. Politiek bedrijven is mee doen en anticiperen, zonder
in beton gegoten ideologieën. Op basis hiervan willen we ons blijven inzetten voor de lokale belangen.
In onderstaande hoofdstukken kunt u lezen hoe we dit vorm willen geven. Onze kernpunten vormen de
basis van onze politieke agenda die we in dit programma graag met u willen delen.
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2. Onze kernpunten
Vanuit onze Kernpunten werken wij als de Vernieuwingsgroep voor u als burger van Beekdaelen. Hier staan
wij voor en dit mag u van ons verwachten.

Kernpunt 1:

De burger en zijn vraag centraal

Goede digitale dienstverlening is 24/7 voor u beschikbaar. Elke kern krijgt een inlooppunt. U hebt recht op
laagdrempelige dienstverlening op maat. Desgewenst komt een ambtenaar naar u toe, ook in de avonduren.
Paspoort, rijbewijs of documenten worden voor u thuisbezorgd. Bij klachten krijgt u snel antwoord.

Kernpunt 2:

Een leefbare en veilige omgeving

Samen met U, Boa’s, dorpscoördinatoren werken we aan een veilige, leefbare woonomgeving in alle kernen.
Meer snelheidsbeperkingen vergroten de verkeersveiligheid, evenals betere fietspaden en ruimte voor
voetgangers. De basisvoorzieningen en winkels in de kernen blijven zoveel mogelijk behouden. Wij blijven
strijden voor sluiting van de AWACS-basis. Bomenkap is onbespreekbaar.

Kernpunt 3:

U mag meedenken en meebeslissen

Wij maken meer gebruik van de kennis en kracht van alle burgers en verenigingen die midden in de
samenleving staan. Bij inspraakavonden, dorpsgesprekken en burgerinitiatieftafels kan iedereen
meebepalen hoe de processen gaan verlopen en welke besluiten worden genomen. De gemeente zal meer
vertrouwen op haar burgers en biedt ondersteuning met geld en menskracht.
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Kernpunt 4:

Een duurzamere samenleving

Wij stimuleren goede initiatieven voor meer duurzaamheid. Met meer groene energie, opgewekt door
zonnepanelen en waterstof. We gaan voor energiebesparende maatregelen en minder afval en verspilling.
De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie.

Kernpunt 5:

Leven in en met de natuur

We zetten in op hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap omdat Beekdaelen de groene long is
tussen twee stedelijke gebieden. We willen meer en goed onderhouden wandel- en fietspaden en beter
toezicht op het schoonhouden van de natuur, zowel binnen de kernen als in het buitengebied.

Kernpunt 6:

Sociale en maatschappelijke verbondenheid

Armoede, eenzaamheid, discriminatie en pesten gaan we sneller signaleren en aanpakken. Maatschappelijke
voorzieningen en het verenigingsleven moeten voor iedereen laagdrempelig en ook financieel toegankelijk
zijn.

Kernpunt 7:

We zijn er voor jong en oud

Met voldoende levensloopbestendige zorgwoningen in de kernen, kunnen ouderen blijven wonen in hum
eigen kern. Ook voor jongeren en gezinnen moet betaalbaar wonen mogelijk blijven. We helpen mensen in
dreigende armoede actief met alle beschikbare voorzieningen. We zetten maximaal in op jeugdzorg, om
jongeren een kansrijke toekomst te geven.

Kernpunt 8:

Ondersteuning voor verenigingen

Verenigingen en hun leden en vrijwilligers vormen het cement van onze samenleving en krijgen daarom alle
ondersteuning en voldoende aandacht. Regels rond verenigingsactiviteiten worden tot een minimum
beperkt. Het verenigingsleven heeft behoefte aan toekomstbestendige accommodaties.

Kernpunt 9:

Goede zorg voor iedereen

Ouderen, chronisch zieken en mindervaliden mogen rekenen op betaalbare noodzakelijke zorg. We willen
hoeskamers in elke kern om zo sociaal isolement te voorkomen. Openbaar vervoer en openbare gebouwen
worden beter toegankelijk voor mindervaliden. Maximale inzet op jeugdzorg is noodzakelijk om jongeren
een kansrijke toekomst te geven.
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3. Lokaal bestuur en gemeentefinanciën
3.1 Een goede relatie tussen gemeente en gemeenschap
In de Ontwikkelagenda ‘Leven en werken in het landschap’
is aangegeven dat de gemeente Beekdaelen kiest voor een
positie “als partner te midden van vele maatschappelijke
netwerken.” De gemeente en haar burgers (inclusief
bedrijven en organisaties) zullen samen een
(ver)nieuw(end)e relatie met elkaar gaan ontwikkelen. In
de afgelopen jaren hebben we hard gewerkt om de relatie
samen te verbeteren en de afstand tussen bestuurders en burgers te verkleinen. Op een aantal terreinen na
zijn er goede vorderingen gemaakt, maar we zijn er nog lang niet. We gaan in ons verkiezingsprogramma in
op de verschillende rollen die de gemeente en de bewoners vervullen.

3.2 Dienstverlening en klachtenafhandeling
De fysieke en digitale bereikbaarheid van het gemeentehuis en de gemeentelijke diensten moet optimaal
zijn. Hier is nog werk te verzetten voor de toekomst. De burger mag een proactieve dienstverlening
verwachten en een optimale (digitale) ondersteuning. Dit geldt ook voor de afhandeling van klachten,
waarbij een snelle en gemotiveerde terugkoppeling van groot belang is. De gemeente, in haar
dienstverlenende rol, dient daarnaast zoveel mogelijk drempels weg te nemen voor burgers en de
ambtelijke organisatie moet eenvoudig en goed bereikbaar zijn. De ambtenaar gaat dan ook steeds meer
naar de burgers toe. Het aan de deur afleveren van belangrijke documenten is inmiddels in werking gezet en
kan verder uitgebouwd worden. Korte lijnen en een goede sociale interactie zijn van groot belang voor het
aansturen van onze gemeente. De FIXI-app is op zich een goed digitaal instrument, maar de tijdige
afhandeling van de meldingen en de motivering in de beantwoording kan nog beter. Om de dienstverlening
optimaal te kunnen verlenen is het noodzakelijk dat het ambtelijk apparaat wordt gehuisvest in één gebouw.
3.3 Burgerparticipatie
Het is wenselijk om bewoners en betrokkenen in een vroeg stadium bij beleidsvorming te betrekken en wel
om het draagvlak voor beleid te vergroten en om de kennis in de samenleving te benutten. Dat begint met
duidelijke communicatie en informatievoorziening over wat er speelt. Hierbij hoort ook het actief benaderen
van onze inwoners met een luisterende houding. Het eindigt met terugkoppeling over wat er is gebeurd met
de ingewonnen informatie bij het formuleren van het definitieve beleid. Er is al een aantal formele manieren
waarop burgerparticipatie vorm krijgt zoals het Adviesorgaan Sociaal Domein, de dorpscoördinator, de
cliëntenraad van ISD-Kompas, de burgerinitiatieftafel, de duurzaamheidstafel en de begeleidingscommissie
cultuur. Vanwege de corona-pandemie en de opstart van de nieuwe gemeente is de burgerparticipatie iets
op de achtergrond geraakt. De Vernieuwingsgroep benadrukt het blijvende belang van burgerparticipatie en
denkt ook aan mogelijkheden als het houden van dorpsgesprekken, inspraakavonden en het instellen van
dorpsraden. Met dorpsraden willen we bevoegdheden en mogelijk ook budgetten deels uit handen geven. 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.
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3.4 Zelfsturing
Zelfsturing is een vorm van burgerparticipatie om samen met inwoners de leefbaarheid en vitaliteit in de
kernen te verhogen. Dat doen we door inwoners die zich willen inzetten voor de gemeenschappen in de
dorpskernen te ondersteunen. Beekdaelen maken we samen is een belangrijk uitgangspunt van onze
gemeente. Want de kracht van Beekdaelen ligt onder andere bij de inwoners zelf, de verenigingen,
stichtingen en vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een leefbare- en veilige omgeving. Deze groepen
mensen zijn vaak sociaal actief en hechten waarde aan een eigen identiteit. Om voor jong en oud een fijne
leefomgeving te creëren en behouden zullen gemeente, inwoners en maatschappelijk betrokken partijen de
handen ineen moeten slaan. Inwoners moeten in staat worden gesteld om vanuit de bij hen aanwezige
capaciteit en potenties het voortouw te nemen. Het is aan de gemeente en andere betrokken partijen om
inwoners hiervoor het vertrouwen, de ruimte en zo nodig de handvatten aan te reiken om deze taak
optimaal te kunnen vervullen.
3.5 Zelfredzaamheid
De kracht, energie en kennis die beschikbaar is in onze samenleving kunnen optimaler gebruikt worden. Het
belang van de verenigingen is bekend, zowel voor het individu (zelfontplooiing) als de samenleving (culturele
levendigheid en sociale binding). Er bestaan echter ook zorgen op dit terrein. De verenigingen worden
kleiner, het aantal vrijwilligers loopt terug. De corona-pandemie heeft dit nog eens versterkt. Met als
resultaat dat samenwerking tussen verenigingen in de kernen, en samenwerking binnen het grotere geheel
van Beekdaelen noodzakelijk zijn. Door samenwerking blijven verenigingen in staat om activiteiten en
evenementen te organiseren. Het initiatief tot samenwerken moet zoveel mogelijk bij de verenigingen zelf
liggen. De gemeente heeft daarbij een ondersteunende en faciliterende rol door bijvoorbeeld verenigingen
met elkaar in contact te brengen. Naast de ‘klassieke’ voorbeelden van activiteiten en initiatieven in de
kernen, waarbij de verenigingen een belangrijke rol spelen, zullen ook nieuwe bewonersinitiatieven de
ruimte moeten krijgen en eventueel ondersteund worden. De bewoners willen vooral zeggenschap over hun
eigen kern of buurt. Dat betekent dat zij zelf ook een inspanning moeten leveren en daar dan ook de ruimte
voor moeten krijgen. Samengevat: Burgerparticipatie en zelfredzaamheid zijn een belangrijk fundament van
de samenleving, waarbij de gemeente faciliteert en ondersteunt met menskracht en financiële middelen. De
Vernieuwingsgroep is van mening dat we meer mogen loslaten in vertrouwen, om zo aan de transitie van de
‘verzorgingsstaat’ naar een participatiesamenleving bij te dragen.
3.6 Regionale verbanden
Om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven bestaan is het aangaan van regionale
samenwerkingsverbanden onvermijdelijk. De belangrijkste vorm daarvan is de gemeenschappelijke regeling
(GR). Op die manier ontstaat er meer slagkracht, kan kennis breder gedeeld worden en kan er efficiënter
gewerkt worden. Toch moeten we waakzaam zijn. Zo’n samenwerking kan te zelfstandig gaan functioneren,
waardoor de gemeenten hun invloed kwijtraken. Daarom moet de raad al in de kaderstellende fase via haar
wethouder invloed proberen uit te oefenen voordat er definitief beleid wordt vastgesteld. Dit betekent ook
coalities vormen met andere gemeenteraden. In de controlerende fase moeten gemeenteraden de taken
onderling verdelen, zodat het wiel niet telkens opnieuw wordt uitgevonden. We ondersteunen
samenwerking op Zuid-Limburgse schaal waar nog stappen flinke stappen te zetten zijn door de partners. De
samenwerking in Parkstad-verband is een verstandige en veilige manier om houvast te hebben bij het
werken aan de sociaaleconomische structuurversterking van de regio. Beekdaelen is verder de inspirator
inzake de samenwerking in het landelijke middengebied, de groene long tussen de drie stedelijke
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agglomeraties (Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen). Er zal geëvalueerd moeten worden of de energie,
menskracht en middelen die we erin steken voldoende concrete resultaten opleveren. We zullen dan ook de
kosten in samenwerkingsverbanden nauwlettend in de gaten houden.
3.7 Grensoverschrijdende samenwerking
Wat werken, wonen, onderwijs, recreëren en winkelen betreft is de grens tussen Beekdaelen en Duitsland
weliswaar fysiek open, maar toch ook weer deels een belemmering in verband met wet- en regelgeving. De
kansen voor deze samenwerking kunnen beter benut worden. Daarom juicht de Vernieuwingsgroep de
grensoverschrijdende samenwerking in Parkstad-verband en de toetreding tot de samenwerking met de
Euregio Rhein Maas Noord toe, evenals initiatieven om het Duits weer een plaats te geven in het
Nederlandse onderwijs. Inzet moet zijn de (door)ontwikkeling van één gezamenlijke economische ruimte
met als voornaamste thema’s van samenwerking: arbeidsmarkt/onderwijs, economie, en
infrastructuur/mobiliteit. De contacten met de buurgemeenten Gangelt en Selfkant en de grensregio’s zullen
verder opgepakt en geoptimaliseerd moeten worden.
3.8 Integriteit bestuurders
De noodzakelijke vertrouwensband tussen burger en bestuur staat of valt met de integriteit van het college
en de raad. De lijnen in een gemeente Beekdaelen zijn vaak zo kort dat eventuele schendingen van
integriteit welhaast meteen in het oog lopen. Toch moeten we waakzaam blijven. Instrumenten als een
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en het melden van alle nevenfuncties blijven daarom een must. De raad
mag het college daarnaast controleren met artikel 32-vragen en ambtelijke vragen. Ook het in stand houden
van een onafhankelijke lokale journalistiek (de vierde macht) draagt bij aan een gezonde controle van de
macht.
3.9 Financiën
De gemeente Beekdaelen heeft zowel de oude beleidsvoorstellen van de drie voormalige gemeenten alsook
haar eigen nieuw beleid uitgevoerd. Hierdoor heeft dit beleid zijn financiële grenzen bereikt, terwijl de
ambtelijke capaciteit ook niet meer toereikend is. De Vernieuwingsgroep heeft altijd als visie gehad een
gezonde financiële gemeente ook in de toekomst. Daarom zoeken we de balans tussen willen en kunnen.
Om dit te bereiken zullen we mogelijke projecten die gepland staan en beleidsuitgangspunten moeten herprioriteren. De beschikbare financiële middelen en de ambtelijke personele capaciteit zullen naast
inhoudelijke keuzes criteria zijn voor de bepaling van deze her-prioritering. Niet alles kan en zeker niet alles
tegelijk. De afwegingen worden bekeken van uit de diverse kernen op basis van een open en transparante
onderbouwing.
Ten aanzien van de lokale belastingen wil de Vernieuwingsgroep slechts in uiterste nood de verhoging van
de OZB-belasting bespreekbaar maken, buiten de jaarlijkse indexeringen. Bij de rioolbelasting kan het
principe ‘de vervuiler betaalt’ meer gewicht krijgen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor een
duurzamere verdeling op basis van een andere staffel voor zowel het vuilwater als het regenwater. De
afvalstoffenheffing die kostendekkend moet zijn, wordt voor een groot deel bepaald door de
verbrandingsbelasting door de rijksoverheid. Hier zal nog beter scheidingsgedrag mogelijk enig soelaas
bieden. De toeristenbelasting willen we in principe niet verhogen. Alleen in samenwerking en met
goedkeuring van de branche staan wij hiervoor open, omdat we de recreatieve sector essentieel vinden voor
Beekdaelen.
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4. Openbare orde en veiligheid
4.1 Veilige woon- en leefomgeving
Woonoverlast, drugsoverlast, woninginbraken, straatroof en
overvallen ondermijnen het subjectieve veiligheidsgevoel van de
burgers. Gelukkig vallen de objectieve cijfers voor Beekdaelen
enigszins mee. Woninginbraken scoren echter relatief hoog in
Beekdaelen. Extra aandacht hiervoor (preventie en opsporing) is nodig.
4.2 Lokale handhaving
De politiecapaciteit staat onder druk en is in Zuid-Limburg onder de norm. Gemeentelijke Bijzondere
Opsporingsambtenaren (BOA’s) zouden steeds meer lichtere handhaving voor hun rekening kunnen nemen
om zo de druk te kunnen opvangen. De Vernieuwingsgroep vindt dat de recente uitbreiding van de formatie
BOA’s in stand moet blijven. Verder moet er druk uitgeoefend worden om de formatie van de politie weer
op peil te krijgen. We zien dat bewoners zich willen inspannen voor de veiligheid in de eigen wijk. De
Vernieuwingsgroep ondersteunt buurtpreventie en denkt dat ook dorpscoördinatoren kunnen bijdragen aan
het vergroten van de verantwoordelijkheid van de burgers inzake de veiligheid van hun omgeving.
4.3 Ondermijning
Ondermijnende criminaliteit is een fors probleem en niet het minst voor gemeenten. Het doordringen van
de onderwereld in de bovenwereld ondermijnt onze democratie. De aanpak ervan is complex en vergt inzet
van vele bestuurslagen op diverse terreinen. Daarnaast moet er onverminderd aandacht blijven voor de
weerbaarheid en integriteit van volksvertegenwoordigers, bestuurders en het gehele ambtelijke apparaat.
4.4 Verkeersveiligheid
In nieuwe planvorming moet de leefbaarheid en veiligheid in de woonkernen voorop staan. Op veel plaatsen
in onze kernen is sprake van verkeersproblematiek. Mede door de realisatie van de Buitenring komt er nu
extra doorgaand verkeer door onze kernen. Samen met de provincie zullen er de nodige maatregelen
genomen moeten worden. Het mobiliteitsplan gaat uit van een maximumsnelheid van 30 km per uur in de
kern. In het buitengebied wordt daar waar nodig toegewerkt naar een maximumsnelheid van 60 km per uur.
Inzake het toenemende fietsgebruik en ter stimulering hiervan zal er ingezet worden op het aanleggen van
brede fietsstroken en daar waar mogelijk vrij liggende fietspaden. Daar waar fietsers gebruikmaken van
wegen en of fietspaden zal het onderhoud geoptimaliseerd worden. Oneffenheden en gevaarlijke obstakels
zullen tot een minimum beperkt worden. Dit is ook van toepassing voor die delen van de openbare ruimte
waar voetgangers gebruik van maken. Verkeersveiligheid voor de jeugd heeft voor de Vernieuwingsgroep
hoge prioriteit in alle kernen van Beekdaelen. Alle thuis/schoolroutes en routes naar sportaccommodaties
dienen zodanig ingericht te zijn dat de jeugd veilig aan het verkeer kan deelnemen. Aandacht voor veilig
spelen in de buurten (30km zones) en voor verkeersonderwijs voor de jeugd zijn essentieel. Meer en
geregelde snelheidscontroles kunnen leiden tot een aangepast rijgedrag bij velen. Het blijft echter ook
belangrijk dat de burger zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen verkeersgedrag.
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5. Participatie, schuldhulpverlening
en armoedebestrijding
5.1 Participatie
De Participatiewet wil bestaanszekerheid bieden aan
mensen, met name aan degenen die flink tegenwind
ondervinden. Hierbij gaat het om burgers met een
laag inkomen in combinatie met andere sociale
factoren die het lastig maken om zelfstandig in de
maatschappij mee te komen.
Als mensen het uiteindelijk niet op eigen kracht redden, dan is de gemeente het laatste vangnet. Denk
hierbij aan instrumenten zoals een bijstandsuitkering, crisisopvang of schuldhulpverlening. Er is een
groeiende groep burgers die de huishoudbegroting niet meer sluitend krijgt. Naast mensen met een
minimum inkomen komen steeds vaker mensen met een (laag) midden inkomen in de problemen. De
oorzaak is meestal te vinden in onzekere en wisselvallige inkomsten. Een integrale aanpak om de positie van
laagbetaalde werkenden te verbeteren is noodzakelijk waarbij het uitgangspunt moet zijn: werken naar
vermogen. De menselijke maat moet centraal staan in Beekdaelen. De gemeente vormt een schil om de
kwetsbare mensen, er komt ruimte voor barmhartigheid en we leveren maatwerk in schrijnende gevallen.
5.2 Schuldhulpverlening
Het is tijd voor een alternatief dat uitgaat van vertrouwen in plaats van wantrouwen. Er zal meer ingezet
moeten worden op vroegtijdige signalering om zo te vermijden dat men diep in de schulden geraakt. Het
bieden van perspectief en ruimte biedt mensen in armoede de grootste kans om samen met anderen tot de
beste oplossing te komen. Dan pas is echte vooruitgang mogelijk, ook als je in de schulden zit. Men verdient
een integere, betrouwbare en vertrouwelijke arm om de schouder in plaats van een trap na.
5.3 Armoedebestrijding
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 gaat niet alleen om het financieel rond kunnen komen van een beperkt
inkomen, voldoende sociale contacten, een goede gezondheid en het voorkómen 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 bijvoorbeeld 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 mensen 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 burgers met een gering inkomen kunnen mee doen en
deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De voedselbank dient optimale aandacht en ondersteuning
van de gemeente te hebben.
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6. Jeugd, vergrijzing en kwetsbare personen
6.1 Jeugd
De jeugd en jongeren uit alle maatschappelijke lagen van de bevolking hebben recht op een zodanige
ontwikkeling dat zij optimaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten. Instrumenten hiervoor zijn: vooren vroegschoolse opvang, basisonderwijs, buitenschoolse opvang, jeugdverenigingen en jeugd- en
jongerenwerk.
De Vernieuwingsgroep wil blijven investeren in deze instrumenten. Mocht deze ontwikkeling stagneren dan
is een goed aanbod van laagdrempelige jeugdzorg van belang. In een vroeg stadium dient bij problemen
specialistische hulp te worden aangeboden. Hierdoor wordt voorkomen dat deze jongeren gebruik moeten
maken van zwaardere zorg. Een zeer belangrijke taak in het kader van het jeugdbeleid is het bewaken,
beschermen en bevorderen van de gezondheid. We sluiten aan bij het in Limburg omarmde positieve
gezondheidsmodel van Huber. In onderlinge wisselwerking staan lichamelijke, psychische, sociale en
existentiële (bestaans) aspecten.
-

Wat de lichamelijke dimensie betreft heeft gezondheid te maken met lichamelijke groei, een gezond
gewicht, gezond eetgedrag, geen middelengebruik (roken, drinken en drugsgebruik). De
Vernieuwingsgroep wil investeren in de preventie inzake roken, jeugdalcoholgebruik, overgewicht
en gebrek aan gezond bewegen. Het programma JOGG van de gemeente Beekdaelen willen we
voortzetten. Daarnaast is het stimuleren van sporten gewenst. 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
sport te participeren.

-

Wat de psychische dimensie betreft verwijzen we naar een goede inrichting van de jeugdzorg. Hier
zijn nog heel wat problemen op te lossen: financiële, wachtlijsten, abrupte overgang bij 18 jaar,
oppakken lichtere zorg ten koste van zwaardere zorg, controleren van de marktwerking etc.

-

Wat de sociale dimensie betreft is het jeugd- en jongerenwerk van belang. De missie hiervan 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 jeugd- 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, de weg naar
volwassenheid te ontdekken.

-

Wat de existentiële dimensie betreft moeten de jongeren de ruimte krijgen om na te denken over
welke waarden voor hun leven belangrijk zijn en de gelegenheid krijgen om in aanraking te komen
met levensbeschouwelijke kaders zoals aangeboden in maatschappelijke, filosofische en religieuze
stromingen evenals in de wereldliteratuur. In dit verband is een goede bibliotheekvoorziening een
must.
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6.2 Vergrijzing
Dicht het gapende gat tussen zelfstandig thuis en in een verpleeghuis wonen. Grote groepen ouderen, vooral
op het platteland, hebben behoefte aan een meer beschermde woonomgeving met zorg in de nabijheid.
Maak daarom zogenoemde tussenvoorzieningen mogelijk, het liefst kleinschalig. Op die manier maakt de
gemeente werk van sociale insluiting en wordt eenzaamheid onder ouderen bestreden. Ook
premantelzorgwoningen kunnen hieraan bijdragen. We ondersteunen dan ook de inspanningen van
Beekdaelen inzake het bestrijden van eenzaamheid.
De keukentafelgesprekken zijn een positieve ontwikkeling. Het is echter van groot belang dat de vrager als
volwaardig gesprekspartner de kans krijgt mee te doen. 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.
6.3 WMO
In 2015 hebben we als gemeente de
verantwoordelijkheid gekregen inzake de uitvoering van
de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). In kort bestek: de zorg voor
jongeren, ouderen en mensen met een beperking. Dit
om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de
samenleving, jong en oud en dat iedereen zo lang
mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Het uitvoeren
van die taken gaat met vallen en opstaan. De kunst is
om tot de juiste zorg op de juiste plek te komen,
waarbij de aandacht voor preventie voorop staat. Ook
in de gemeente Beekdaelen is gebleken dat de
uitvoering van deze wetten stuit op financiële
problemen en dat de resultaten inzake inzetten op
preventie nog niet zichtbaar zijn. Beekdaelen heeft een sterke sociale cohesie (betrokkenheid van mensen),
waardoor het leven op het platteland totaal anders is dan het leven in de stad. Vanuit de diverse kernen
wordt 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 burgers 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. Het abonnementstarief van 19 euro per maand is contraproductief
doordat de bijdrage niet inkomensafhankelijk is. Hierdoor wordt er veel meer een beroep gedaan op de
WMO. Het is nu goedkoper om een poetsvrouw via de WMO te nemen dan zelf een poetsvrouw te betalen.
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6.4 Kwetsbare personen
De decentralisatie van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) heeft als uitgangspunt dat je mensen met
geestelijke gezondheidsproblemen beter in een dorpskern kan huisvesten en begeleiden dan in een
inrichting. Verwant hieraan is de maatschappelijke opvang en beschermde huisvesting van mensen met
verward gedrag. Om de actieve deelname en betrokkenheid van kwetsbare burgers te bevorderen pleiten
wij voor een bespreekruimte per kern. Zo kan er extra aandacht en ondersteuning worden gegeven om een
sociaal isolement te voorkomen. We zullen ook aandacht moeten hebben voor burgers die andersoortige
problemen hebben zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden. Voor
laaggeletterden is de drempel om hulp te vragen vaak erg hoog. Het structureel herkennen en doorverwijzen
van laaggeletterden is daarom een taak van de gemeente. Het is belangrijk dat mensen die een aanvraag
doen bij de balies van de gemeente, het UWV en andere organisaties, worden gescreend op
laaggeletterdheid. Als iemand (mogelijk) laaggeletterd is, kan hij of zij worden doorverwezen naar hulp bij
scholing van de basisvaardigheden.

6.5 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. Wij vinden het daarom belangrijk dat deze groep onder de
aandacht blijft. Ouderenbonden, kerken, buurtgenoten, vrijwilligers en mantelzorgers spelen hierbij een
grote rol. Het is 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. Jongere 18-plussers die zelfstandig wonen vormen ook een risicogroep.
De aanpak om eenzaamheid bij hen te voorkomen is van een andere orde dan bij ouderen. De initiatieven
die inmiddels ontplooid zijn in de gemeente Beekdaelen moeten voortgezet en uitgebreid worden.
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7. Economie, klimaat, energie en
milieu
7.1 Economie
Een samenleving waarin iedereen erbij hoort is
gebaat bij 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. De kleine
detailhandel, met name zelfstandigen, staat onder
grote druk. Ze bepaalt echter wel het succes van
het dorpshart.
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.
Grootschalige bedrijven en bedrijven die belastend zijn voor de leefomgeving horen niet thuis binnen onze
woonkernen. Zij zullen zich bij voorkeur moeten vestigen op onze bedrijventerreinen. De agrarische sector is een
belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu
randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector. Ondernemers die circulariteit en biodiversiteit hoog in
het vaandel hebben staan verdienen onze ondersteuning. Daarom wil de Vernieuwingsgroep het gebruik van
biologische en lokale producten stimuleren en zelf hierin het goede voorbeeld geven.
In het aanbestedingsbeleid wordt ruimte gegeven aan kleine zelfstandigen om mee te dingen naar opdrachten. 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.
7.2 Extensieve recreatie
Ook de extensieve recreatie is een belangrijke pijler van ons economisch potentieel. Hiermee wordt bedoeld
dagrecreatie die niet zo verstorend is voor natuur en bewoners van het gebied. Wandelen en fietsen vormen de
hoofdmoot. Een goede marketing van ons unieke buitengebied is gestart met het raadsvoorstel ‘destinatie
marketing’ en vraagt om continue aanpassing aan de veranderende behoeften van de recreanten. Het niet
verhogen van de toeristenbelasting kan hier ondersteunend werken. 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.
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7.3 Klimaat
De invloed van de klimaatveranderingen is ook merkbaar in Beekdaelen. Met name wateroverlast is tastbaar in
onze gemeente, veroorzaakt door piekbuien en langdurige regen. Om deze negatieve invloeden van het klimaat
het hoofd te bieden zijn drastische maatregelen nodig binnen de watersystemen in ons heuvelland, dus ook in
Beekdaelen. Maatregelen die alleen genomen kunnen worden in samenwerking met andere partners in de
waterketen zoals: rijk, provincie, waterschap, andere gemeente, landeigenaren en burgers. Samen moeten we
komen tot innovatieve oplossingen, de gemeente kan dit niet alleen! Er is gelukkig al veel gebeurd om de
problematiek het hoofd te bieden en het besluit om aan een blauwe ader te werken binnen Beekdaelen zal op de
lange termijn zijn vruchten afwerpen. Echter de snelheid waarmee de klimaatveranderingen plaatsvinden en de
op stapel staande projecten in dat kader lopen uit de pas. Een versnelling van de projecten en de benodigde
andere aanpassingen in ons watersysteem kosten veel geld en menskracht. Aan beide is een gebrek. Het oplossen
van de waterproblematiek wordt bekostigd uit de rioolheffing. Als we als gemeente zelfstandig de
waterproblematiek moeten oplossen zal deze heffing exorbitant moeten stijgen. De Vernieuwingsgroep vindt dat
met name rijk, waterschap en provincie een hele stevige bijdrage moeten leveren aan het oplossen van het
waterprobleem. Naast wateroverlast is er ook steeds meer sprake van watergebrek en hittestress (hinder van
periodes met extreme hitte vooral in gebieden met veel bebouwing en wegen). Al deze factoren hebben grote
invloed op mens, dier en plant. Deze klimaatproblematiek moet integraal opgepakt worden. Daarnaast moet zo
snel als mogelijk regelgeving komen t.a.v. het afkoppelen van regenwater, het bufferen van water op eigen
terrein (particulier en bedrijven), het verminderen en verwijderen van verhard oppervlak en het aanbrengen van
groene zones en waterpartijen in het verstedelijkte gebied voor de bestrijding van hittestress.
7.4 Circulaire economie
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 burgers 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 energieneutraal 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 en fossiele brandstoffen. 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.
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7.5 Energietransitie
Nederland heeft na het Klimaatakkoord van 2015 gekozen voor een energietransitie die het gebruik van gas
uitsluit. Nederland wil graag stoppen met het winnen van gas in Groningen om de schadelijke gevolgen voor deze
provincie te beperken en te stoppen. Om toch een energietransitie te kunnen bewerkstelligen is er in 30 regio’s
een Regionale Energie Transitie (RES) opgesteld die veelal uitgaat van windenergie, zonnepanelen, restwarmte en
isolatie van woningen. In het Limburgse heuvelland en dus ook in onze gemeente is het behalen van de doelen
een bijna onhaalbare opgave. Landschappelijk gezien, maar ook qua opbrengst zijn grote parken voor
windenergie en zonnepanelen niet uitvoerbaar en ook niet gewenst. De Vernieuwinsgroep is voorstander van
zonnepanelen op bestaande bebouwing en verharde oppervlaktes. Windenergie kan wat ons betreft het beste
opgewekt worden waar de opbrengst het hoogst is en dat is niet in Zuid-Limburg. De ontwikkeling van het gebruik
van waterstof blijven we op de voet volgen. Wanneer dit verder ontwikkeld is willen wij ruimte maken in de
infrastructuur voor het transport van waterstof op het grondgebied van Beekdaelen om ook zo snel mogelijk te
kunnen aansluiten op deze bron van groene energie. De Vernieuwingsgroep wil dat bedrijven en burgers (bv.
coöperaties) door de gemeente worden gestimuleerd en ondersteund bij het nemen van maatregelen die deze
doelen dichterbij brengen. Het plaatsen van meer laadpalen van auto’s zullen we ondersteunen.
7.6 AWACS en vliegverkeer
Ons kernstandpunt t.a.v. de AWACS-basis is: De geluidsoverlast en de kerosine-uitstoot van de AWACS-vliegtuigen
worden niet getolereerd. Alleen door sluiting van de basis kunnen de belastende gezondheids- en
veiligheidsrisco’s tot nul gereduceerd worden. Wij zijn ons er echter van bewust dat het besluit, om de AWACStoestellen 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. Daarom blijven we binnen en buiten de raad van Beekdaelen
onverkort pleiten voor sluiting van de AWACS-basis. Na sluiting van de basis kan er het best nieuwe vervangende
werkgelegenheid in de recreatiesector worden gezocht. In de tussentijd moeten we 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) hoort daar ook bij.
De Vernieuwingsgroep ziet ook wel het belang van de NAVO voor onze veiligheid en erkent het belang van de
basis in het kader van de werkgelegenheid, maar meer nog telt voor ons de veiligheidsdreiging van de basis, haar
geluidsoverlast en de beperking van onze verdere toeristisch-recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien
wonen we hier in een van de meest dichtbevolkte gebieden van Nederland en ligt de AWACS-basis nabij 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. Om de jarenlange overlast te verzachten vinden wij dat het Rijk
onze gemeente moet faciliteren met een Leefbaarheidsfonds.
De gemeente Beekdaelen wil een landelijke gemeente blijven die een oase van rust vormt voor de verstedelijkte
gebieden om ons heen. Het uitbreiden van vrachtvluchten en burgerluchtvaart in onze regio is onwenselijk. Dit
betekent het milieu te veel belasten voor een 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.
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8. Ruimte, wonen en mobiliteit
8.1 Kernen
De karakteristieke uitstraling van onze kernen is voor veel bewoners
een reden om trots op te zijn. Een goede verzorging van de
openbare ruimte is essentieel voor de uitstraling. Dat is deels een
verantwoordelijkheid van de bewoners zelf. Er zijn veel klachten
over de kwaliteit van de bestrating en het groen. Met name trottoirs
en fietspaden zijn aan een opknapbeurt toe. Nog belangrijker is het toezicht op het onderhoud van de
uitvoerende bedrijven en het actualiseren van de onderhoudsbestekken. 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 moeilijker
gaat dan bij jongeren (rollators en rolstoelen). De Omgevingswet gaat er met enige vertraging toch komen.
Daarmee wordt ook het fysieke domein gedecentraliseerd naar gemeenten. Twee belangrijke doelen van deze
wet zijn een juridisch antwoord bieden aan de energietransitie en de woningbouwopgave aanpakken. De
omgevingswet biedt kansen voor eenvoudigere regelgeving en meer inspraak van de burgers. In dit verband blijft
het openstellen van de Naanhofsweg in Vaesrade onze aandacht behouden. De Vernieuwingsgroep wil deze
kansen grijpen, maar pleit voor een gefaseerde invoering van de omgevingswet, daarbij lerend van ervaringen
elders.
8.2 Buitengebied
De gemeente Beekdaelen maakt deel uit van het groene hart van Zuid-Limburg en het Nationaal Landschap ZuidLimburg. Het is een gebied met een uniek karakter met cultuurhistorisch erfgoed. Steile hellingen, holle wegen en
plateaus in samenhang met dalen en beken. Groene heuvels, verfraaid door hoogstamboomgaarden, kastelen
vakwerkboerderijen, kapelletjes en kruisbeelden. 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 kwaliteit kan verder versterkt worden door te blijven
investeren in aanleg en onderhoud van (een netwerk van) wandel- en fietspaden. Het onderhoud aan wegen,
paden en holle wegen in het buitengebied vergt meer aandacht. Bovendien zijn zwerfvuil en afvaldumpingen in
het buitengebied een probleem. Het voorkómen en opruimen hiervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van bewoners en gemeente. Alleen door onze natuur te ontzien zal iedereen tot in lengte der dagen kunnen
blijven genieten van deze natuur. Het landschap waarin wij wonen bepaalt namelijk in hoge mate de kwaliteit van
onze woonomgeving en ons welbevinden. In het bestemmingsplan buitengebied/omgevingsvisie zal de
bescherming van de natuur en de natuurwaarden hoge prioriteit moeten hebben. Dit geldt ook voor de
ontwikkelingen en plannen in de groeves in Schinnen. Verder zullen we alle (rechts)middelen tegen de
voorgenomen ontgronding in Vaesrade in blijven zetten om te voorkomen dat hier wordt afgegraven.
Ontwikkeling en onderhoud van natuur vergt veel van een gemeente. Wij streven ernaar om in goed overleg met
de agrarische sector en natuurorganisaties deze opgave aan te pakken. Het terugbrengen van oorspronkelijke
elementen als laanbeplanting, hagen, graften en hoogstamboomgaarden verhoogt de authenticiteit van het
landschap. Bijkomende voordelen zijn het in stand houden van de insectenpopulatie en bestrijding van
wateroverlast en erosie. De landbouw moet zich vernieuwen richting diervriendelijkheid, een circulaire landbouw,
biologische landbouw met meer aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit. Om de agrarische
ondernemers blijvend te betrekken bij het beheer van hun terreinen zijn samenwerkingsverbanden nodig tussen
natuurbeheerders (o.a. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten) en de agrarische sector.
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8.3 Wonen
De woningbouwmarkt moet rekening houden met enerzijds een bevolkingsafname (weliswaar een minder snelle
afname dan verwacht, maar nog steeds een afname) en anderzijds de behoefte aan bepaalde type woningen.
Door de huidige krapte op de woningmarkt en de explosieve stijging van de waarde van de woningen is er een
groot tekort aan betaalbare woningen. Dit geldt ook voor de huurwoningen in onze gemeente. De groeiende
groep ouderen wil graag in hun eigen kern blijven wonen, maar er zijn nu onvoldoende woningen beschikbaar
waar men zelfstandig kan blijven wonen (levensloopbestendige woningen, seniorenwoningen). Daarnaast zijn er
onvoldoende zorgwoningen en zorghuizen beschikbaar. Verder is voor de vitaliteit van de dorpskernen van belang
dat ook jongeren en jonge gezinnen er een betaalbare woning kunnen vinden.
In de herziene structuurvisie Wonen Zuid-Limburg is een afwegingskader ontwikkeld waarmee per regio gewerkt
kan worden aan een programmering van de woningvoorraad. Binnen dit kader kan gebruik gemaakt worden van
bestaande bouwmogelijkheden en is er ruimte voor kwalitatief goede plannen, d.w.z. plannen die de doelgroepen
senioren, starters en sociale huurders bedienen. De Vernieuwingsgroep blijft deze koers ondersteunen. De
transformatieplannen voor de Nuinhofwijk zijn een goed voorbeeld dat navolging verdient. Bij nieuwbouw
houden we rekening met de gevolgen van wateroverlast, hitte en droogte. Naast nieuwbouw is het
verduurzamen van bestaande woningen een belangrijke opgave. Samen met partners en burgers zullen we
intensief en creatief op zoek gaan om te kijken op welke wijze we deze problematiek op korte en lange termijn
gaan aanpakken om zo invulling te geven aan datgene waar de demografische ontwikkelingen om vragen.
8.4 Mobiliteit
Lopen en fietsen is een gezonde en duurzame manier om mobiel te zijn. De Vernieuwingsgroep wil eerst inzetten
op lopen en fietsen als actieve en inclusieve mobiliteitsvormen (denk aan de Beekdaelenroute). Daarna komt het
openbaar vervoer en pas daarna de individuele auto (op termijn zonder emissie). 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. De
bereikbaarheid van de dorpskernen 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 kernen en is de frequentie te laag. Bovendien is het vanuit
verschillende dorpskernen niet mogelijk om zonder overstap in de nabijgelegen steden te komen. De Wensbus is
een goede aanvulling op het reguliere openbaar vervoer, maar deze voorziet nu nog niet in de vervoersbehoefte
van de volledige gemeente. De Vernieuwingsgroep wil dat de mogelijkheden van uitbreiding van de Wensbus
nader onderzocht worden. De gemeente moet ook overwegen om de bewoners te betrekken bij oplossingen op
maat. Wij vinden dat de buslijnen efficiënter kunnen waardoor snellere verbindingen tot stand komen. We zullen
daarbij ook aan de bereikbaarheid van de bushaltes en veilige fietsenstallingen aandacht blijven geven.
8.5 Toegankelijkheid
We gaan onze openbare gelegenheden onder de loep te nemen of ze ook goed toegankelijk zijn voor
mindervaliden. 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 afzienbare tijd toegankelijk wordt
voor een grotere groep mensen. Dankzij toegankelijkheid kunnen meer mensen blijven deelnemen aan de
maatschappij.
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9. Informatiesamenleving
9.1 Informatiesamenleving
Een veranderende samenleving vereist een gemeentelijke
organisatie die daarop inspeelt. Een van de speerpunten is
een goede informatievoorziening en een goede
informatiestructuur waardoor gemeenten de dienstverlening
aan burgers en bedrijven kunnen optimaliseren. Gemeenten
zijn vaak de meest nabije overheid daar waar het gaat om de
leefomgeving van mensen en daar waar het gaat om
benaderbaarheid en uitvoering van beleid dat direct de levens van burgers en ondernemers raakt.
De Vernieuwingsgroep wil deze belangrijke rol goed uitvoeren, daarin betrouwbaar zijn en continuïteit
bieden. Mensen staan centraal in alle dienstverlening van onze gemeente. Burgers en ondernemers worden
zo goed als mogelijk bediend via het kanaal dat zij kiezen, vanuit het principe ‘online waar het kan en
persoonlijk waar het moet’. We communiceren in Nederland steeds meer digitaal. Dat heeft een grote
invloed op het leven van mensen. De gemeente is er voor iedereen en hiervoor is het ook belangrijk dat de
dienstverlening voor iedereen (digitaal) toegankelijk is. Of je de gemeente nu benadert via de balie of via het
web, de gemeente moet off- en online beschikbaar zijn. Met technologie willen we klaar zijn voor de
toekomst. De ontwikkelingen gaan erg snel. We werken aan een inclusieve dienstverlening. De overheid en
dus ook gemeenten willen dat iedereen kan meedoen aan de digitale samenleving. Ook de mensen die extra
hulp nodig hebben. Rond de 2,5 miljoen Nederlanders vinden het moeilijk om te werken met digitale
apparaten, zoals een computer, smartphone of tablet. 1,2 miljoen Nederlanders hebben nog nooit internet
gebruikt. We willen als overheid bereikbaar en gastvrij zijn, zowel fysiek en digitaal. Om dit proces goed te
laten verlopen moeten bewoners betrokken worden bij het optimaliseren van de digitale dienstverlening.
Op die manier wordt de bruikbaarheid in de praktijk getest. Wel zullen we zorg moeten dragen voor de
continuïteit van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering (informatiebeveiliging).
9.2 Media
Een goede informatie- en nieuwsvoorziening over beleids- en besluitvorming en de prestaties van politici en
bestuurders is een randvoorwaarde voor een goed functionerende democratie. Traditioneel zijn de media
hierin een belangrijke intermediair, maar ook gemeenten hebben een belangrijke rol bij het informeren van
hun burgers. De Vernieuwingsgroep vindt de interactie tussen burger en bestuur van de gemeente, zowel
college- als raadsleden, erg belangrijk. De nu bestaande informatiemogelijkheden zijn talrijk en groeien nog
dagelijks. Onze doelgroepen moeten op alle mogelijke manieren voorzien worden van informatie en niet
alleen digitaal. Ondanks de verdergaande digitalisering vinden wij informatieverstrekking via een lokale
krant van essentieel belang voor een deel van onze burgers. Afhankelijk van de behoefte van de burgers
zullen we bekijken of live uitzendingen van de raadsvergaderingen in de toekomst gewenst zijn.
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10. Cultuur, kunst, sport en verenigingen
10.1 Cultuur en kunst
Cultuur en kunst zijn belangrijk voor de ontwikkeling en
participatie van mensen aan de samenleving. Onder de noemer
van cultuur dient ook er 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 dorpskernen, 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. De
Vernieuwingsgroep vindt dat qua beleid en financiële ondersteuning het accent moet liggen op evenementen en
muziekonderwijs. Met name muziekonderwijs voor jongeren moet toegankelijk zijn voor iedere beurs. Maar ook
kunst in de openbare ruimte wordt gestimuleerd, waar mogelijk in samenwerking met het bedrijfsleven en/of het
particuliere initiatief.

10.2 Cultureel erfgoed
Cultureel erfgoed moet breed toegankelijk zijn en verdient het om in stand te worden gehouden. Onderhoud en
restauratie van monumenten vragen daarom om aandacht. Speciale inzet vergt de instandhouding van lokale
historisch waardevolle gebouwen en landschappen. 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. De Romeinen, de Kelten, de Bokkenrijders, de pottenbakkersindustrie in
Schinveld in de middeleeuwen, de vele kastelen, bierbrouwers, de watertoren in Schimmert (de Reus), de
Schepenbank, lokale producten etc. maken onderdeel uit van wie wij zijn en willen zijn. Zij geven uitstraling aan
onze gasten uit de regio en van verdere oorden, maar vooral ook aan onze eigen burgers. De gemeente zal deze
cultuurhistorie voor eenieder onder de aandacht blijven brengen. In de gemeente Beekdaelen staan vele
kunstwerken van diverse kunstenaars, grote landart projecten zoals het Boven Meer in Schinveld en de Piet
Oudolf-tuin in Etzenrade, vele (bronzen) beelden verdeeld over de 15 kernen. Kunst heeft een positieve
uitwerking op de mens volgens de WHO. Uit onderzoeken blijkt dat de kunsten op verschillende manieren effect
kunnen hebben op zowel de geestelijke als de lichamelijke gezondheid. Ze kunnen gezondheidsproblemen
voorkómen, ontwikkeling ondersteunen en leefstijl verbeteren en daarnaast ook een positief effect hebben op
het omgaan met ziekte en de behandeling van een ziekte.

10.3 Sport en bewegen
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 burgers. 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. Het
basisuitgangspunt voor sportaccommodaties is de invloed op de leefbaarheid in de kern en de levensvatbaarheid
van de betreffende verenigingen nu en in de toekomst. De gemeente moet in gesprek gaan met de
sportverenigingen. De huidige tijd vraagt om discussie en overleg met de burger.
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Plannen en besluiten over sportaccommodaties worden dan ook in gezamenlijkheid genomen. Een gedragen
voorstel kan immers rekenen op brede steun van de burger. Wanneer een of meerdere verenigingen willen
fuseren en/of samenwerken, moet de gemeente dit proces ondersteunen. Een breder gebruik van sportparken,
sportvoorzieningen en sportkantines voor maatschappelijke doeleinden streven wij na. 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.
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 het heeft daarnaast een bredere maatschappelijke functie, het zorg
dragen voor sociale verbindingen.

10.4 Verenigingen en vrijwilligers
Het verenigingsleven wordt in de dorpskernen van Beekdaelen gezien als een onlosmakelijk onderdeel van de
eigen identiteit 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 de
kern. 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. (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 dorpskern, 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 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.
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.
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. De gemeentelijke organisatie moet de vrijwilligers op de juiste manier waarderen. Wij
pleiten voor een betere afstemming van vraag en aanbod van vrijwilligerswerk. Er moeten in de kernen
voldoende accommodaties aanwezig zijn om de verenigingen een onderdak te kunnen bieden.
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11. Slotwoord
De Vernieuwingsgroep is ruim 50 jaar politiek actief. 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. Wij blijven openstaan voor
uw suggesties, ideeën en inbreng op welke wijze dan ook. Indien gewenst komen we naar u toe.
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 de belangen van alle inwoners van de nieuwe
gemeente Beekdaelen. Elke kern verdient daarbij aandacht en samen met u willen wij die goed op de kaart van
Beekdaelen zetten. 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 bereidheid om de handen uit de mouwen te steken, de schouders niet
op te halen of de verantwoording op de buren af te schuiven, is de basis voor een goed leefklimaat.
Kunt u zich vinden in onze uitgangspunten of heeft u nog 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!
De vernieuwingsgroep uw trots voor Beekdaelen.
Hugo Schaffrath
Lijsttrekker & fractievoorzitter
Vernieuwingsgroep
06-27821174
hugoschaffrath@home.nl
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