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Voorwoord 
 

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Beekdaelen. Wij zullen dit programma 
gebruiken als ons richtsnoer voor de eerste raadsperiode van uw nieuwe gemeente. Deze 
korte raadsperiode zal duren van 1 januari 2019 tot maart 2022 en zal in ieder geval voor 
een belangrijk deel in het teken staan om de fusie van drie gemeenten tot een nieuwe 
slagvaardige organisatie tot stand te brengen. Het doel van deze herindeling was immers 
om de kwetsbaarheid en ontbrekende kwaliteiten in de achterblijvende gemeenten te 
kunnen opvangen door het samenvoegen van Onderbanken, Nuth en Schinnen. De 
gemeente Beekdaelen moet haar bestaansrecht bewijzen door een slagvaardige, kundige 
organisatie te bouwen die de burgers en bedrijven moet kunnen bedienen, door te laten 
zien dat zij een serieuze sparringpartner is voor de talloze maatschappelijke organisaties 
en door een College dat de vaardigheid heeft om de onderscheidende kwaliteiten van de 
dorpen en het landschap samen met burgers, bedrijven en maatschappelijke partners 
zodanig in te zetten dat er welvaart en welzijn zal zijn in Beekdaelen. 
 
Wij zitten midden in de aanpak van een aantal grote opgaven. De omvangrijke 
migratiestromen als gevolg van onrust in delen van de wereld, een noodzakelijke 
transformatie van de energievoorziening en een toenemend onbehagen bij burgers als 
gevolg van het ontbreken van oude vertrouwde zekerheden, vragen om een antwoord. Dat 
antwoord is dermate complex dat dit alleen samen met de andere overheden in Nederland 
in een internationale context kan worden gegeven. D66 zal ook in Beekdaelen die 
samenhang met Provinciaal, Nederlands en Europees beleid zoeken via onze goede 
contacten op die niveaus. Want wij zijn er van overtuigd dat de genoemde grote opgaven 
weliswaar in (inter)nationaal verband worden aangepakt maar dat die opgaven niet aan 
onze dorpen voorbijgaan en dat een deel van het antwoord op gemeentelijk niveau ligt. 
Integratie van onze nieuwe medelanders begint immers bij u en mij in de straat, nieuwe 
energievoorziening heeft een ruimtelijke impact op onze dorpen en oprechte 
burgerparticipatie en het instellen van een jongerenraad moet onze 15 samenlevingen 
aangehaakt houden bij het openbaar bestuur. 
 
Wij staan primair voor een duurzame inclusieve samenleving; een samenleving waar 
iedereen meetelt en meedoet en waar we er samen voor zorgen dat we de aarde waarop 
we leven niet tijdens de huidige generaties dermate uitputten dat deze voor toekomstige 
generaties onbewoonbaar wordt. 
 
Wij zien de toekomst met optimisme tegemoet. Nederland is een fijn land en Beekdaelen 
heeft 15 mooie dorpen die in een fantastisch landschap liggen. Laten we samen er voor 
zorgen dat deze 15 unieke dorpen en ons arcadische landschap niet verloren gaan, dat 
we het gebied krachtiger en prachtiger maken. Maar laten we daarbij niet vergeten dat het 
Leven in het Landschap van Beekdaelen alleen maar goed zal zijn indien we samen met 
onze mede-overheden er voor zorgen dat de wereld buiten Beekdaelen óók goed is. 
 
Beste lezer, dát zijn de opgaves waar we voor staan en die we 
vertaald hebben naar een aantal concretere actiepunten. Ik 
wens u veel leesplezier bij ons verkiezingsprogramma en roep 
u allen op om uw stem te laten horen op 21 november. 
 
Rodney Swelsen 
Lijsttrekker D66 Beekdaelen  
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1 Wonen 
 

1.1 Leefbaarheid 
 
Gemeente Beekdaelen is een centraal binnen Zuid-Limburg gelegen plattelandsgemeente 
met een diversiteit aan geschiedenis en samensteling. De fusie van drie gemeentes tot 
gemeente Beekdaelen laat deze diversiteit niet verdwijnen. Alle dorpen en kernen van 
Beekdaelen zijn juist verbonden door diversiteit en eigenheid van de dorpen wel met als 
centrale thema en kernkwaliteit het omliggende landschap. Gemeente Beekdaelen vormt 
eenheid door verscheidenheid. Daarnaast moet de gemeente aantrekkelijk zijn en blijven. 
D66 Beekdaelen wil daarom zorgen voor een gemeenschap waar het aantrekkelijk is om 
te wonen of te werken, voor zowel jong als minder jong. 
 
Wij zien aan de noordkant van Beekdaelen grote overlast optreden voor de lokale 
bevolking afkomstig van de Awacs vliegtuigen. Binnen het wettelijk kader zullen wij er alles 
aan doen om die overlast terug te dringen. Vooral in het zuidwesten vormt de luchtvaart 
vanaf Maastricht Aachen Airport (MAA) een bedreiging voor het wooncomfort. Uitbreiding 
van de vluchten mag wat ons betreft uitsluitend plaats vinden binnen de kaders van het 
luchthavenbesluit. De ruimte die dat Besluit biedt is overigens beperkter dan in het 
verleden en we kunnen er hierbij niet aan voorbij gaan dat de vraag naar 
(vracht)vliegverkeer nog altijd toeneemt en dat MAA bijdraagt aan het goede 
vestigingsklimaat in Zuid Limburg. Verhoging van de prijzen van deze vervuilende vorm 
van transport zien wij als een middel om andere schonere vormen van transport 
interessanter te maken. 
 
Doelstellingen 
 

 Basisvoorzieningen voor iedere inwoner van Beekdaelen. 

 Behoud van kwaliteit van publieke voorzieningen en de kwaliteit van de openbare 
ruimte. 

 Veilige omgeving in Beekdaelen waarborgen. 

 Levendigheid in de dorpen ondersteunen. 

 Overlast afkomstig van de Awacs vliegtuigen en van MAA terugdringen. 
 

1.2 Duurzaam wonen 
 
D66 staat voor een duurzame samenleving. Samen op weg naar een duurzame 
samenleving waarbij het welzijn van de burger en zijn of haar omgeving voorop staat. Een 
duurzame economie is het middel om dit te bereiken. Wij willen daarom het milieu zo min 
mogelijk belasten en zuinig omgaan met de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. D66 
Beekdaelen is trots op de groene ruimte en wil die behouden. 
 
Doelstellingen 
 

 Krachten van mensen en organisaties binnen én buiten Beekdaelen verbinden. 

 Initiatieven van burgers, professionals en organisaties die bijdragen aan een 
duurzamere samenleving aan elkaar koppelen. 

 D66 Beekdaelen is voorstander van zoveel mogelijk afval scheiden en grondstoffen 
recyclen. 

 Toegankelijkheid tot duurzame initiatieven voor de burger vergroten. 
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D66 Beekdaelen vindt dat er meer rekening moet worden gehouden met het veranderde 
klimaat. Als we dat niet doen krijgen we allen te maken met hoge maatschappelijke 
kosten. Samenwerken is hierbij van groot belang. Wij willen gezamenlijk werken aan een 
klimaatbestendige gemeente. Nog niet iedereen ziet deze noodzaak, maar 
klimaatadaptatie is van groot belang. 
 
Doelstellingen 
 

 Biologische landbouw stimuleren. 

 Zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame energiebronnen. 

 Schoon vervoer stimuleren. 

 Duurzame, eigen initiatieven van burgers of organisaties ondersteunen. 
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2 Onderwijs 
 

2.1 Kwaliteit en bereikbaarheid 
 
Onderwijs is de sleutel voor succes en persoonlijke groei. D66 knokt voor het beste 
onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen; met extra aandacht voor ontdekkend leren, 
techniek, cultuureducatie, sport, buurtalen en grensoverschrijdende samenwerking. Voor 
D66 Beekdaelen staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. 
 
Als deze kwaliteit in het geding komt als gevolg van een te ver afgenomen 
leerlingenaantal, vinden wij dat we samen met de schoolbesturen, schoolleiding en 
inspraakorganen van de school tot de beste oplossing moeten komen om de kwaliteit van 
het onderwijs te waarborgen. Fusie van scholen kan daarbij noodzakelijk zijn. Ook vindt 
D66 Beekdaelen de bereikbaarheid van de scholen belangrijk, met name voor fietsende 
kinderen. Wij vinden het van groot belang dat kinderen veilig met de fiets naar school 
kunnen blijven gaan. Buiten dat kinderen zo in beweging zijn, krijgen zij meer 
verkeerservaring en voorkomen we verkeersinfarcten in straten en parkeerplaatsen 
rondom scholen. 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor het aanbod van openbaar onderwijs, op dit moment 
zijn er in Beekdaelen geen scholen voor Openbaar onderwijs. D66 wil dat de gemeente 
met schoolbesturen in gesprek gaat over de mogelijkheden met betrekking tot het aanbod 
van openbaar onderwijs 
 
D66 vindt dat de gemeente Beekdaelen ook open moet staan voor innovatieve aanpakken 
samen met onderwijs en ketenpartners. De problematiek van thuiszitters moet aangepakt 
worden. De inzet van de leerplichtambtenaren moet gericht zijn op preventie, snelle 
signalering en handhaving. Jongeren mogen niet langs de kant komen te staan. D66 
Beekdaelen zet in op gezonde en veilige scholen. Dit betekent onder andere dat aandacht 
moet worden besteed aan gezonde voeding, een gezonde leefstijl, respect, tolerantie en 
het voorkomen van radicalisering. We willen scholen als partners betrekken zodat 
effectiever kan worden ingezet op gedragsbeïnvloeding die past bij deze uitgangspunten. 
 
Doelstellingen 
 

 Veilige fietsroutes creëren en onderhouden. 

 Brede scholen stimuleren. 

 Samen met scholen inzetten op een effectieve gedragsbeïnvloeding. 
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2.2 (Eu)regionale focus 
 
D66 Beekdaelen wil het onderwijs beter aansluiten op de behoefte van de (eu)regionale 
arbeidsmarkt. Gemeente Beekdaelen ligt nabij buurlanden België en Duitsland. Wij vinden 
het daarom belangrijk dat in het onderwijs meer aandacht wordt besteed aan de 
bevordering van de kennis van de taal en cultuur van onze buurlanden.  
 
Doelstellingen 
 

 Grensoverschrijdende samenwerking van scholen en leerlingen stimuleren. 

 Aansluiting zoeken bij het actieprogramma Grensoverschrijdend Leren en Werken 
van de Provincie Limburg. 

 Stimuleren van scholen om meer aandacht te besteden aan Euregionale taal en 
cultuur. 

 

2.3 Samenwerkingen 
 
D66 Beekdaelen hecht aan een intensieve samenwerking tussen gemeente, 
onderwijsinstellingen en bibliotheken, voornamelijk wat betreft basisvaardigheden 
waaronder lezen en schrijven. De bibliotheek maakt een ‘leven lang leren’ aantrekkelijk. 
Ook zorgt de bibliotheek ervoor dat mensen mee kunnen doen in de maatschappij en zich 
kunnen blijven ontwikkelen. Mensen kunnen zich goed informeren om zo volledig deel te 
kunnen nemen aan onze democratische samenleving.  
 
Doelstellingen 
 

 Samenwerking tussen gemeente, scholen en bibliotheken stimuleren. 

 Het gebruik van bibliotheken promoten. 
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3 Recreëren en ontspannen 
 

3.1 Landschap 
 
Landschap is de onderscheidende kwaliteit van de gemeente Beekdaelen. Zo beschikt de 
gemeente over diverse natuurgebieden, elk met een eigen kwaliteit en karakteristiek. D66 
Beekdaelen wil deze karakteristieken graag behouden en versterken. De natuurgebieden, 
of identiteitsdragers, dienen gezien te worden als zelfstandige recreatieve gebieden, niet 
als één samenhangend gebied. Cittaslow als overkoepelend keurmerk voor ons 
onderscheidende landschap en de wijze waarop wij in dat landschap leven kan ons helpen 
dit te bewerkstelligen. 
 
Doelstellingen 
 

 Kwaliteit en identiteit van de identiteitsdragers in Beekdaelen promoten. 

 Karakteristieken van ieder natuurgebied behouden en versterken. 

 Cittaslow als keurmerk verkrijgen. 
 

3.2 Bereikbaarheid en aantrekkelijkheid 
 
D66 Beekdaelen vindt het van belang dat de natuurgebieden goed bereikbaar zijn. Hierbij 
zijn goede wandel-, fiets- en ruiterpaden belangrijk. Buiten de kwaliteit van deze routes is 
de aansluiting van de routes van groot belang. Een goede aansluiting zorgt voor een 
betere verbinding tussen de verschillende natuurgebieden in Beekdaelen. Buiten de 
kwaliteit van de natuurgebieden willen wij ook de aantrekkelijkheid van de natuurgebieden 
vergroten door natuureducatie op scholen te promoten. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen de natuur bezoeken, zodat zij een kant van de gemeente zien die zij wellicht 
anders niet zouden ontdekken. 
 
Doelstellingen 
 

 Kwaliteit van de routes door natuurgebieden verhogen. 

 Verbindingen tussen natuurgebieden creëren. 

 Natuureducatie op scholen promoten. 
 
 

3.3 Recreatie 
 
D66 Beekdaelen wil zich inzetten voor het promoten van ondernemerschap dat zich richt 
op recreatie en toerisme. Denk daarbij aan ondernemers die de lokale cultuurhistorie 
onderhouden. Daarnaast willen wij zorgen voor het behoud van een levendige gemeente 
door recreatieve evenementen of voorzieningen sterk te promoten en de ondernemers van 
die evenementen te ondersteunen. Hierbij is van belang dat ondernemers die bijdragen 
aan voorzieningen voor recreanten, toeristen én eigen inwoners worden aangemoedigd 
om samen te werken. Samenwerking tussen losse onderdelen leidt tot een sterk resultaat. 
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Doelstellingen 
 

 Ondernemers die bijdragen aan het behoud van de lokale cultuurhistorie 
ondersteunen. 

 Ondernemers die zorgen voor het voorzieningenniveau voor recreanten en voor 
levendigheid zorgen in Beekdaelen promoten en ondersteunen. 

 Samenwerking tussen ondernemers stimuleren. 

 Een sterk totaal plaatje realiseren, zodat de euregionale bekendheid van de diverse 
natuurgebieden en cultuurhistorische parels in de Gemeente Beekdaelen als 
recreatiegebied groeit. 
 

3.4 Verenigingen: sport, muziek en cultuur 
 
D66 Beekdaelen vindt het belangrijk dat de burger toegang heeft tot een gezonde en 
recreatieve levensstijl. Hierbij is de kwaliteit van verenigingen van groot belang. Om deze 
kwaliteit te waarborgen is een goede samenwerking tussen verenigingen en financiële 
ondersteuning noodzakelijk. D66 Beekdaelen vindt dat verenigingen niet uit een bepaalde 
kern moeten worden gehaald indien de continuïteit van die verenigingen niet in gevaar is. 
Verenigingen moeten wel aangemoedigd worden om in een dorp samen te werken daar 
waar die samenwerking nog niet zo goed van de grond is gekomen. Verenigingen zijn 
cruciaal voor de leefbaarheid en levendigheid van een dorp. Wij vinden het ook van belang 
dat ieder kind zou moeten kunnen sporten, musiceren en deelnemen aan culturele 
activiteiten, ook kinderen waarvoor de kosten van die deelname een te hoge drempel zijn. 
D66 Beekdaelen wil deze groep kinderen krachtig financieel ondersteunen en we willen 
onderzoeken of we gratis sportbeoefening en deelname aan muziek- en culturele 
verenigingen kunnen faciliteren. Tenslotte kunnen dorps-overstijgende activiteiten leiden 
tot een sterkere band tussen de kernen van de nieuwe gemeente. 
 
Doelstellingen 
 

 Verenigingen en het gebruik van verenigingen stimuleren. 

 Kwaliteit van verenigingen waarborgen. 

 Toegang tot sport, muziek en cultuur voor iedereen faciliteren. 

 Dorps-overstijgende activiteiten stimuleren en promoten. 
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4 Werken, ondernemen en meedoen 
 

4.1 Werken en ondernemen  
  
D66 Beekdaelen vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende 
mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in de 
vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. Bedrijvigheid 
stopt niet bij gemeentegrenzen. De gemeente moet zich sterk maken voor vergaande 
(eur)regionale samenwerking. We willen dat het voor bedrijven en instellingen 
aantrekkelijk is om zich in de gemeente te vestigen en dat ondernemers er kunnen starten 
en groeien.  
D66 Beekdaelen wil overbodige en knellende regeldruk wegnemen, zodat je inwoners en 
ondernemers meer ruimte biedt voor het maken van eigen keuzes. Hierdoor kunnen zulke 
ondernemers meer investeren in innovatie en in economische zelfredzaamheid. 
 
Verkeersefficiency, maatregelen en nieuwe technologieën spelen hierin een grote 
rol. Daarnaast willen wij dat de gemeente goede randvoorwaarden schept voor 
ondernemers, door een goede (digitale glasvezel-) infrastructuur, OV en kinderopvang. 
D66 Beekdaelen vindt dat gemeente van haar eigen opdrachtnemers een concrete 
inspanning mag eisen op het gebeid van MVO en Social Return en daarin zelf het goede 
voorbeeld moet geven. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en aanbestedingen 
verlopen transparant. Beekdaelen heeft recht op een duidelijk economisch profiel. We zien 
Beekdaelen als een gemeente met volop mogelijkheden voor innovatieve ontwikkelingen 
die bijdragen aan een circulaire economie.  
 
Doelstellingen  
 

 Zorgen dat er een duidelijk toekomstbestendig economisch profiel komt. 

 Innovatieve bedrijvigheid stimuleren. 

 De gemeente moet een voorbeeldrol vervullen inzake social return. 

 Lokale bedrijven moeten een eerlijke kans krijgen bij overheidsopdrachten. 
 

4.2 Meedoen  
 
We vragen extra aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en zijn groot 
voorstander van burgerinitiatieven die de samenhang in onze dorpen en wijken 
verbeteren. Daarbij denken we aan het inzetten van WMO gelden om activiteiten in 
buurthuizen en multifunctionele accommodaties te stimuleren. Hiermee geef je gebruikers 
zelf meer verantwoordelijkheden en dat draagt bij aan de verbinding tussen mensen. 
Goede zorg voor iedereen, waaronder ook jeugdzorg, en de beschikbaarheid daarvan is 
een verantwoordelijkheid van de gemeente. Door een goede (regionale) samenwerking 
kun je deze zorg verbeteren. Bij een specifieke zorgvraag moet de gemeente hieraan 
tegemoetkomen en meevoelend moeten omgaan met noodzakelijke aanpassingen om 
zelfstandig te blijven wonen. 
 
Doelstellingen 
 

 Vereenvoudig de procedures voor zorgverlening. 

 Stimuleer zelfbeheer van buurthuizen en brede maatschappelijke voorzieningen. 
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 Besteed in het armoedebeleid van de gemeente extra aandacht aan gezinnen met 
kinderen. 

 De gemeente moet maatwerk bieden in het begeleiden naar werk en de 
arbeidsparticipatie verhogen.  
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5 Veiligheid, Mobiliteit en Verkeer 
 

5.1 Veiligheid in de buurt en op straat 
 
Voor zowel jong als oud is het van groot belang dat men zich veilig voelt in de omgeving 
waar men woont, werkt en vertoeft. Dat geldt ook in het verkeer: Kinderen moeten veilig 
naar school of naar de sportvereniging kunnen gaan en ouderen zonder problemen naar 
de winkel of het gemeenschapshuis. Daarbij dient er ook aandacht te zijn voor de 
belangen van mindervaliden. 
 
We leven nu eenmaal in een "haast-maatschappij" waarin alles snel moet. Hierdoor is er 
minder aandacht voor de medemens. Het is niet alleen van belang om ervoor te zorgen 
dat de infrastructuur dusdanig is dat veilig verkeer afgedwongen wordt, maar ook een taak 
om de inwoners er zich bewust van te maken.  
 
De tijd dat men de achterdeur kon open laten en voor een bakje koffie naar de buren ging 
‘met het touwtje uit de brievenbus’ is voorbij. Voorlichting is erg belangrijk en daarin kan de 
politiek haar bijdrage leveren. Maar de burger kan zelf ook veel doen denk hierbij aan de 
buurtapp waarin vaak ook de wijkagent participeert. Dit kan de overheid ook stimuleren en 
faciliteren. Politie en BOA’s moeten goed samenwerken en controles moeten ook in de 
avonden en weekenden plaatsvinden. 
 
Wonen doe je samen. Als buren hou je rekening met elkaar desondanks komt 
woonoverlast voor. Gemeenten en hun partners hebben daarin een grote rol. In de huidige 
maatschappij wordt er steeds meer op aangedrongen dat ouderen zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen. De overheid kan faciliteren in de controle op de veiligheid van de woning 
bijvoorbeeld het aanpassen van de woning met veilige sloten, en deurblokkers. Ook een 
gemeentelijk meldpunt voor ouderen die zich in een onveilige situatie bevinden kan een 
positieve bijdrage leveren.  
 
Doelstellingen 
 

 Creëer een veilige woonomgeving voor alle bewoners met extra aandacht voor de 
ouderen onder ons. 

 Openbaar vervoer en nieuwe vormen van mobiliteit zoals e-bike en elektrische 
deelauto’s stimuleren, verbeteren en moderniseren. 

 Maak van Beekdaelen een fietsgemeente. 

 Meer controles van BOA en politie ook in de avonden en weekenden en bij scholen. 

 Voldoende voorlichting over veiligheid en bewustwording. 

 Faciliteer buurt initiatieven zoals de buurtapp. 

 Ontwikkelen en inzetten van buurtbemiddeling bij overlast. 
 

5.2 Digitale dienstverlening versus veiligheid 
 
In de laatste jaren is de digitale dienstverlening enorm gegroeid. Steeds meer producten 
worden via internet aangeboden. Steeds meer overheidsinstanties sluiten aan op de mijn 
overheid berichtenbox en ook steeds meer burgers sluiten een abonnement af op deze 
digitale brievenbus. Ook de gemeentelijke dienstverlening timmert aan de digitale 
snelweg. Steeds meer producten zijn digitaal te verkrijgen. De overheid en de leveranciers 
van digitale producten doen er alles aan om het gebruik zo veilig mogelijk te maken 
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Aan de andere kant lezen we nog regelmatig dat er persoonsgegevens lekken en op straat 
komen te liggen. Naast goed beveiligen is goed voorlichten zeker zo belangrijk. Er moet 
ook altijd aandacht zijn voor mensen die niet zo bedreven zijn in het rijden op de digitale 
snelweg. We verwachten als overheid steeds meer van de burger maar is dit wel reëel ? 
Niet alleen ouderen, maar ook een grote groep jongeren en mensen van middelbare 
leeftijd heeft moeite met het digitaal aanvragen van producten of diensten. 
 
Digibetisme komt voor in diverse groepen, vooral bij mensen die niet actief zijn op de 
arbeidsmarkt, maar ook bij mensen met een migrantenachtergrond en laagopgeleiden. 
Veelal mensen boven de vijftig. Een grote groep die we niet mogen vergeten als we 
steeds verder digitaal producten gaan aanbieden en de kans in de toekomst bestaat dat 
een persoonlijk contact niet meer mogelijk is. 
 
Digitalisering biedt echter ook mogelijkheden en kansen. Het aanvragen van documenten 
kan vanuit thuis gebeuren. Zo kan een ambtenaar bij een huisbezoek op die locatie een 
volledige procedure afronden. De dienstverlening verhuist van het gemeentehuis naar de 
burger thuis; samen met de ambtenaar wordt bijvoorbeeld het verhuisformulier bij de 
burger thuis op de computer ingevuld (het zogenaamde leren op locatie). Een win-win 
situatie waarmee de burger meteen geschoold wordt en het volgende digitale product zelf 
kan aanvragen. Het investeren in kennis draagt bij aan meer zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid.  
 
Doelstellingen 
 

 Investeer in slimme dienstverlening op locatie (thuis, buurthuis, winkelcentrum etc) 
en het delen van kennis. 

 Voldoende aandacht voor digibetisme. 
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6 Samenwerken en besturen 
 

6.1 Burgerparticipatie 
 
D66 Beekdaelen staat voor een transparant open bestuur op basis van kwaliteit.  
We kijken over grenzen heen. Daarbij vertrouwen we op de kracht van de mensen in 
Beekdaelen. Inwoners van Beekdaelen moeten tijdig worden betrokken bij de beleids- en 
besluitvorming Burgerparticipatie moet modern vorm worden gegeven. Het stimuleren en 
mogelijk maken van burgerinitiatieven helpt hierbij. 
 
Op die manier kan de burger ook mee bepalen wat er op de agenda van de gemeenteraad 
komt. De nieuwe gemeenteraad zal zich moeten buigen over de mogelijkheden om de 
betrokkenheid van inwoners te maximaliseren, ook het eigen vergaderstelsel moet daarbij 
worden bekeken. Daarnaast willen wij ook graag 'the right to challenge' in het leven 
roepen. Dit houdt in dat wanneer je als inwoner denkt dat je iets beter of goedkoper kunt 
dan de gemeenteraad, je de kans kunt krijgen dit ook te doen. Je daagt de gemeenteraad 
dus als het ware uit. 
 
Ook jongeren moeten de ruimte krijgen om mee te praten over hun belangen. Een 
jongerenraad als adviescommissie bestaande uit jongeren van Beekdaelen zou daaraan 
uitstekend kunnen bijdragen. 
 
Doelstellingen 
 

 De gemeente Beekdaelen moet staan voor een maximale openheid en 
transparantie. 

 Investeren in een moderne kwalitatief sterke ambtelijke organisatie. 
 Stel een jongerenraad samen die de gemeenteraad adviseert over thema’s die de 

jongeren van belang vinden. 
 

6.2 Beekdaelen ten opzichte van haar omgeving 
 
D66 ziet in Beekdaelen een krachtige nieuwe gemeente, met een verscheidenheid aan 
kernen, die allen hun eigen identiteit hebben. We willen de samenhang van de nieuwe 
gemeente versterken, maar bewaken daarbij de identiteit van de verschillende dorpen. 
Beekdaelen is de grootste plattelandsgemeente in Zuid-Limburg die werk maakt van een 
bijbehorend voorzieningenniveau en oog heeft voor de leefbaarheid in de kernen. Dat 
vraagt een krachtig gemeentebestuur en een gemeenteraad die verder kan kijken dan de 
eigen (deel)belangen. Beekdaelen moet inzetten op constructieve samenwerking met 
onze buurgemeenten (ook over de grens) en de centrumgemeenten in Zuid-Limburg. We 
houden een 360 graden blik vanuit Beekdaelen naar Zuid-Limburg en de Euregio en 
zoeken steeds de samenwerking daar waar deze voor onze inwoners het verschil kan 
maken. 
Zowel in het fysieke als in het sociale domein is een goede samenwerking van cruciaal 
belang. 
 
De gemeentelijke organisatie moet modern, zichtbaar, toegankelijk en efficiënt zijn, de 
inwoner van Beekdaelen staat voor de organisatie centraal. Daarvoor is een 
klantvriendelijke, laagdrempelige en goed bereikbare gemeente nodig. Beekdaelen moet 
een betrouwbare partner zijn van inwoners, bedrijven en instellingen. Er moet worden 
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geïnvesteerd in de kwaliteit van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie om de 
uitdagingen van deze tijd aan te kunnen gaan. Innovatie van de dienstverlening door 
middel van ICT-oplossingen hoort daarbij. Meer en meer gemeentelijke diensten en taken 
kunnen digitaal worden behandeld en verwerkt, ook buiten kantooruren. Daarbij moet 
rekening worden gehouden met bescherming van de privacy en cyberveiligheid. 
 
Doelstellingen 
 

 (Eur)regionale samenwerking en besluitvorming stimuleren en hier de voordelen 
uithalen. 

 Lokale beslissingen plaatsen in de (eur)regionale context indien die nodig is in het 
belang van de (eur)regio. 
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Richtingwijzers D66  
 
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf 'richtingwijzers'. Deze geven richting aan 
het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van 
dogmatische waarheden. Deze uitgangspunten worden door ons ook op lokaal niveau 
toegepast, dus ook in Beekdaelen. 
 

Vertrouw op de eigen kracht van mensen 
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. Daarom zien we de 
toekomst met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief dat ze steeds opnieuw zelf 
oplossingen vinden. 
Wij willen dat de overheid deze kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen 
ondersteunt en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt bij mensen zelf en wij willen 
dat de overheid daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en anderen kunnen doen is 
veel belangrijker en effectiever dan wat de overheid kan doen. 
 

Harmonieuze samenleving 
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen. Dat geldt 
voor de mensen om ons heen en voor onze omgeving. 
De aarde is niet van ons en dus geen gebruiksartikel. We willen stoppen met het uitputten 
en vervuilen van onze leefomgeving. 
We willen dat in de discussie over natuur en milieu niet het behoud, maar de aantasting 
van natuur en milieu beargumenteerd wordt. 
 

Denk en handel internationaal 
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij 
staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. 
Bij alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke effecten dat heeft op anderen in 
deze wereld. Wij onderkennen dat Europa steeds meer ons binnenland wordt. 
Internationale samenwerking en economische vooruitgang zijn de sleutels naar een wereld 
met minder oorlog en conflicten. Daarbij handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op 
basis van feiten. 
 

Beloon prestatie en deel de welvaart 
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. 
  
Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en vinden dat 
mensen die uitmuntend presteren daarvoor een beloning verdienen. Wij willen 
een dynamische, open samenleving waarin iedereen de ruimte krijgt om zijn eigen 
beslissingen te nemen en iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwikkelen. 
Wij vinden het vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel 
mogelijk mensen meedoen in het maatschappelijk en economisch proces, want daar 
worden we allemaal beter van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden, dragen we 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
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Koester de grondrechten en gedeelde waarden 
De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid 
van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of 
herkomst. 
Lichamelijke integriteit, geweldloze oplossing van belangenconflicten en een respectvol 
gehanteerde vrijheid van meningsvorming en uiting, inclusief respect voor onze 
democratische rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. 
Die waarden zijn universeel en zonder meer bovengeschikt. Wij beschermen de 
grondrechten van onszelf en anderen. 
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Kandidatenlijst 
 
De volgende kandidaten vragen uw steun voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
21 november 2018. D66 neemt verantwoordelijkheid en is op basis van inhoudelijke 
overeenstemming bereid om samen te werken met constructieve partijen. 
 
 
1. Rodney Swelsen 

 
2. Aniek Reuling 

 
3. Jack Stevelmans 

 
4. Patricia Handels 

 
5. Sanne Dolstra 

 
6. Zus Sajovec-Jacobs 

 
7. Raymond Meijs 

 
8. Harald van Hooren 

 
9. Cliff Reijnders 

 
10. Danny Scheilen 

 
11. Jorn Meijers 

 
12. Naima Bouhamdi 

 
13. Roy Dassen 

 
14. Peter Otermans 

 
15. Eveline Engels 

 
16. Toon Pierik 

 
17. Leon Vaessen 
 
 
 

 


