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5 €Financieel fundament

Beter Beekdaelen 1

Onze kansenwijzer is de inzet voor een . Dat is een BeekdaelenBeter Beekdaelen
waar het  leven en werken is. Dat is ook een prettig, veilig en betaalbaar
Beekdaelen waarin de betrokkenheid van inwoners en ondernemers centraal staat.

in onze 

wijzer

kansen
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Met de nieuwe gemeente ontstaat een nieuw startpunt voor de hele gemeenschap. 
Dat schept nieuwe kansen. Dat zijn kansen die wij samen met de inwoners en 
ondernemers willen oppakken. Daarom hebben wij geen verkiezingsprogramma 
maar een . Wij kennen geen breekpunten maar speerpunten. OokKansenwijzer
geen dichtgetimmerd programma maar een handreiking voor dialoog.

De VVD heeft de fusie van Nuth, Schinnen en Onderbanken gesteund, haar rug 
steeds recht gehouden en verantwoordelijkheid genomen. Ook de komende 4 jaar 
kiest VVD Beekdaelen voor inhoud en argument om een goede balans tussen 
behoud en verandering te bereiken. Dat is een balans die resulteert in 
vooruitgang waarbij iedereen meetelt en meedeelt.

Daarom VVD Beekdaelen ... voor een . Beter Beekdaelen



onze visie

Het zijn onze inwoners en ondernemers die onze koers bepalen. Het zijn de liberale 
beginselen die ons kompas vormen. is onmisbaar voor ieder individu als Vrijheid 
voorwaarde voor ontplooiing zonder discriminatie of uitsluiting. De grens van vrijheid 
van het individu is waar de vrijheid van de ander wordt belemmerd.
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Beter Beekdaelen … Dat is onze inzet. We richten onze blik op de toekomst en 
bouwen samen aan een nieuwe gemeente. Een gemeente die past bij de uitdagingen 
van morgen en respect heeft voor de keuzes uit het verleden. Een gemeente die de
mensen in de gemeenschap centraal stelt en niet zichzelf. Een gemeente die onze 
liberale beginselen van vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid centraal stelt.

We gaan uit van ieders waarmee ieder zelf de gevolgen van zijn verantwoordelijkheid 
of haar daden draagt. Kan iemand zichzelf niet redden, dan helpen we zolang het besef 
van verantwoordelijkheid niet verdwijnt. Daarmee bewaken we de verdraagzaamheid. 
Want iemand die zich vrij voelt laat ook anderen vrij. Een (beperkte) vorm van gebonden-
heid is nodig om in gemeenschapsverband samen te leven. Dat doen we op basis van 
afspraken met elkaar.

En we zijn alert op  Want iedereen heeft recht op gelijke sociale rechtvaardigheid.
ontwikkellings- en ontplooiingskansen. Dus heffen we ongelijkheid op.

En tenslotte gaan we uit van Mensen zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardigheid. 
gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid.

1
Beter Beekdaelen



Met de fusie ontstaat een nieuwe én grotere gemeente. Maar haar past vooral 
bescheidenheid. Ze moet nu zeker geen grote broek aantrekken. Dat begint met 
een spaarzaam financieel beleid met waar mogelijk een . De verlaging van lasten
gemeente moet ook doelmatig werken. Dan moet ze durven bouwen op de kracht en 
innovativiteit en ondernemers. Dat moet de gemeente faciliteren. Ze van inwoners 
moet zich ook . Dat levert veel meer op en bespaart een boel. Wij minder bemoeien
zullen daarom bureaucratie bestrijden. Maar regels moeten er natuurlijk zijn.

 Ondernemers zorgen voor banen en Banen zijn de motor van onze economie.
werk komt uit handen van mensen. Wij willen dat zoveel mogelijk mensen meedoen. 
Dan moet werk wél lonen. Ook moet het aantrekkelijk zijn om in Beekdaelen te wonen, 
leven en recreëren. Want een prettig woon- & leefklimaat trekt ook nieuwe bedrijven. 
De VVD wil daarin investeren net als in het behoud van onze  en de Limburgse cultuur
bescherming van het cultureel erfgoed in onze dorpen. Ook staan wij voor een strenge 
handhaving van de openbare orde. En zonder Want zonder veiligheid geen vrijheid. 
vrijheid geen welvaart.
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>> onze visie

Wij zijn ontzettend trots op het  van onze groene en historische karakter
gemeente met al haar beekdalen en dorpen. Dat vinden wij heel bijzonder en 
waardevol. Het vormt ook een belangrijk deel van onze identiteit. Dat willen wij 
behouden en beschermen.

Groot in

bescheidenheid



Te heet ?

vlamdossiers

Beekdaelen is rijk aan beekdalen en dorpen. Gedurende de vele generaties heeft elk dorp
zijn eigen unieke karakter ontwikkeld. Dat willen wij behouden en beschermen. Beekdaelen
is nu één gemeente voor een krachtiger bestuur. Maar haar verscheidenheid blijft haar ware
kracht. Dat maakt dat mensen in Beekdaelen blijven of komen wonen, werken en ondernemen.

Wie werkt, heeft wat te besteden. Dat is goed voor onze lokale economie. En wie verdient, 
betaalt belasting. Daar moet wat tegenover staan. Als je in een winkel veel koopt, wil je ook 
wel eens een extra mazzel. Wie bijdraagt aan de gemeenschap moet kunnen rekenen op een 
gemeente die haar betalers met alle egards tegemoet treedt.

Ondernemers maken de economie. Ze scheppen banen. Ze zorgen ervoor dat je in je eigen
dorp kan inkopen of uitgaan. Daar mogen ze best wel wat voor terug krijgen. Beekdaelen moet
een gemeente zijn waar ondernemers zich welkom voelen. Een gemeente die ondernemerschap 
ondersteunt en makkelijker maakt.

Peper 1  Eén Beekdaelen... maar geen eenheidsworst

Peper 3  Wie hard werkt verdient beter

Peper 2  De rode loper voor de kleine ondernemer
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hot topics top 6
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Ga snel naar onze facebook en koel wat af  : facebook.com/vvdbeekdaelen



vlamdossiers

Beekdaelen is het groene hart van Zuid-Limburg. Dat hebben we te danken aan onze boeren
en hun voorouders. Zij hebben onze prachtige beekdalen gecultiveerd en gevormd. Dat is
actueler dan ooit gezien de hoosbuien als gevolg van de klimaatverandering. De beekdalen
beschermen onze woongebieden. Met en dankzij de boeren wonen we mooi en veilig.

In Beekdaelen moet zorg terecht komen bij wie het werkelijk nodig heeft. Goede zorg is echte 
zorg waar mensen mee geholpen zijn. En wie de zorg niet meer nodig heeft, mag geen 
onnodig beslag leggen op de schaarse zorgcapaciteit. Onze zorg is een zorg voor echte zorg 
voor wie het echt nodig heeft.

Peper 4  Meer boer voor een groen Beekdaelen

Peper 5  Zorg voor (ter)echte zorg
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top 6

Het beste idee wint een kadobon van € 50. Dat idee gaat op 
onze agenda. Jouw kans op een beter Beekdaelen.

Wat kan je winnen? Voor de vrouwen een verleidelijk parfummetje. 
De Beekdaeler bikkel mag shoppen bij de bouwmarkt. Of vice 
versa. Want bij de VVD weten de vrouwen ook stevig te hameren.
Uiteraard steunen we met de kadobon onze lokale winkeliers.

Zo bouwen we samen aan een Beter Beekdaelen.
Ga naar vvdbeekdaelen.nl om mee te doen. Daar staan ook de 
deelnamevoorwaarden.
 

Wat is jouw peper ... ?

Prijsvraag
win € 506 



onze Limburgse tradities
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Wij zijn trots op onze Limburgse cultuur ... Onze streektaal, onze 
bourgondische levensstijl, onze gastvrijheid, onze tradities. De ene keer zijn we meer 
Belg dan Nederlander. De andere keer meer Duitser dan Belg. Een Franse slag is ons 
ook niet vreemd zo nu en dan. Maar aan het einde van de dag zijn we weer allemaal 
Nederlander, trots op onze Oranjes. Voor velen van buiten de provincie zijn we maar een 
apart volkje. Vaak hoor je ze zeggen: "het is hier net alsof we in het buitenland zijn." Maar 
toch voelt iedereen zich welkom. Iedereen is welkom ! Want in Limburg staat de achter-
deur altijd open… voor de koffie en de vlaai.

Dat moeten we koesteren … Niet alleen zijn wij trots op onze Limburgse 
cultuur. Onze cultuur is ook ontzettend belangrijk. Onze Limburgse tradities zijn hét 
bindmiddel in onze lokale gemeenschap. Het houdt ons allen bij elkaar. Het bindt 
en verbindt. Het geeft ons een gevoel van identiteit, saamhorigheid, veiligheid en 
bescherming. Het brengt mensen op de been en bij elkaar: in het café, in het buurt-
huis, bij de schutterij of fanfare, op de sportvelden … en natuurlijk niet te vergeten: 
met carnaval.

Daarom zeggen wij: onze Limburgse cultuur is een absolute prioriteit. Onze cultuur 
houdt onze dorpen levendig en energiek. Dat moeten we koesteren.

Beter Beekdaelen

op de foto

Niels Meijers

no.
7



>> onze Limburgse tradities
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Lokale verenigingen … Voor de VVD is het verenigingsleven in de dorpen 
ontzettend belangrijk. Het daarbij gaat om culturele activiteiten, gezelligheid, folklore, 
muziek en sport. Dat laten we aan de gemeenschap om te bepalen. Als het aan ons 
ligt, krijgen lokale verenigingen dan ook een voorkeursplaats in het cultuurbeleid. 
Daar hebben de mensen wat aan.

Beter Beekdaelen

Erfgoed & Landschap … Met al onze historische gebouwen en straten heeft 
Beekdaelen een rijke geschiedenis. Dat verbindt ons met de vele generaties voor ons. 
Dat geldt ook voor onze agrarische en natuurlandschappen. Daarom voelen wij ons 
sterk verbonden met de boeren. Niet alleen houden ze onze natuurlijke omgeving mooi, 
groen en gezond. Onze boeren spelen een cruciale rol in het landschappelijk beheer. 
Dat beschermt ons tegen de gevolgen van klimaatverandering. Daarom willen wij meer 
ruimte voor agrarisch ondernemerschap.

op de foto

Theo Houbiers

no.
6



bruisend en vitaal
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Beekdaelen zit in de krimp. Veel jongeren trekken weg en van buiten komen er steeds minder 
nieuwe mensen in onze gemeente wonen. Dat is ook slecht voor onze winkeliers en andere 
ondernemers. Gelijktijdig willen de meeste 40 en 50-plussers in Beekdaelen blijven. Dan moeten 
de schouders eronder. , dat is de uitdaging. Daar hebben we de lokale Van krimp naar groei
ondernemers keihard bij nodig. Want we hebben  in hand. De grote steden sterke troeven
slippen dicht. Wie kan, gaat groen wonen. Bij ons kan je aan de hektiek ontsnappen. De buren 
houden een oogje in het zeil wanneer je met vakantie bent. In Beekdaelen is dat nog allemaal 
mogelijk. Zo zetten we Beekdaelen op de kaart.

Beter Beekdaelen

Marco Sturmans

Beekdaelen op de kaart. Met onze dorpen en bedrijventerreinen
hebben we goud in handen. Daar is menig grote stad jaloers op. Daar 
willen mensen wonen. Het ’merk’ Beekdaelen, dat moeten we promoten.
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Beekdaelen promotie
in de regio

Onze sleutelpartners: 
verenigingen & ondernemers

Muziek- & cultuur-
evenementen

Jeugd & jongeren

Betaalbare woningen 
voor starters

Digitaal Beekdaelen

2
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Ons goud: onze dorpen & 
landschappen 1

 No.5



inspirerend & bemoedigend
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In Beekdaelen moet iedereen in alle vrijheid zijn talenten kunnen ontwikkelen om iets moois
van zijn leven te maken. Vaak zijn er obstakels, dus die ruimen we op. Wie iets wil bereiken, 
verdient een . Dan gaat het niet om de haves of have nots, man of vrouw, jong of eerlijke kans
oud. Het gaat om het individu. Dat heeft ook alles van doen met onze Limburgse cultuur en 

. Want wie zich deel voelt van de gemeenschap voelthet gevoel een gemeenschap te zijn
zich ook gewaardeerd en gesteund. Dat opent nieuwe deuren in beide richtingen. Het creëert 
ook een gevoel van richting en geborgenheid. Daarom zijn de tradities in onze dorpen zo 
belangrijk. Ze verbinden ons met elkaar. .Zo helpen we elkaar

Beter Beekdaelen

Pieternel Malherbe

Welkom ... dat geldt voor iedereen in Beekdaelen 
die wil meedoen in de gemeenschap. Obstakels zijn er om weg te nemen,
die zullen de pret niet bederven.
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Buurttaalonderwijs

Ondersteuning van werkende
vaders en moeders

Schoolzwemmen

Limburgs cultureel
erfgoed

Cultuur- & natuureducatie

Sport in het dorp 
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Emancipatie & participatie 1

 No.4



slim & doortastend
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Beleid en regelgeving moeten gebaseerd zijn op . Inwoners en ondernemers vertrouwen
zijn vaak ontzettend innovatief. De uitdaging voor de gemeente is om als hetondernemer 
ondernemerschap in de gemeenschap te stimuleren. Neem obstakels weg. Dan gaat het 
niet alleen om commercieel ondernemerschap. Het gaat ook om initiatieven in de dorpen, 
bijv. op het gebied van zorg, sport en welzijn. Spring daar als gemeente niet gelijk bovenop 
met een overdaad aan bemoei- en regelzucht. Vraag de mensen wat ze nodig hebben. 
Vertel wat er wel kan en niet wat er niet kan. Dat weten de mensen zelf heel goed. En zorg 
voor voldoende kwaliteit en veiligheid. Dan ben je als gemeente .slim bezig

Beter Beekdaelen

René Borger

Ondernemend Beekdaelen betekent een gemeente
die het potentieel in de gemeenschap weet aan te boren. Een gemeente 
die haar ondernemers en inwoners ziet als partner.
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Verenigingen zijn
sociaal ondernemers

Kleine ondernemers 
waarderen & ontzorgen

De dorpen centraal,
niet de gemeente

Een MKB-ambassadeur 

Stimuleer en benut talent 
in de gemeenschap

Meer mens, 
minder regel 

2

4

3

Ontwikkelen regiofunctie:
wonen en recreëren 1

 No.3



verbindend & samen
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In Beekdaelen telt iedereen mee en hebben we iedereen nodig. Met de jongeren houden we 
de gemeenschap fit en bij de tijd. En met de ouderen verzilveren we een schat aan kennis en 
ervaring. Het beste uit de beide werelden bij elkaar brengen, dat is de kunst. Daarin spelen 
de  een cruciale rol. Daar moet de gemeente veel meer gebruik van lokale verenigingen
maken. Via de verenigingen bereik je mensen en creëer je betrokkenheid. Samen met 
verenigingen en lokale ondernemers bereik je veel meer. Of het daarbij gaat om bijvoor-
beeld zorg, sport, cultuur en veiligheid, maak van de verenigingen en ondernemers je beste 
vriend. Dat betaalt zich dubbel en dwars terug.

Beter Beekdaelen

Bert Heggen

Met de gemeenschap, dat is de belangrijkste uitdaging. 
Want mensen maken de gemeenschap, niet de gemeente. Ga tussen de
mensen staan. De wijken en dorpen in. Dan doe je je werk goed.
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Zorg dichtbij de mensen
in het dorp

Raadleden de dorpen in... 
kom de raadszaal uit

Veiligheid voor onze
ouderen

Goede verbindingen
tussen de dorpen

Basisvoorzieningen
in elk dorp

Een kleurrijk 
verenigingsleven

2
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Behoud van de culturele identiteit
van onze dorpen 1

 No.2



bescheiden en krachtig
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Met de fusie van Onderbanken, Nuth en Schinnen krijgen we een grotere gemeente. 
Kortom, meer euro’s in kas. Maar ook meer inwoners. Haar past daarom vooral 

. Geen prestigeprojecten en dure hobby's waar de bescheidenheid en spaarzaamheid
mensen toch niks aan hebben. Draai elke euro drie keer om. Maak de lasten zo laag 
mogelijk. Houdt het . Dat stimuleert de lokale economie. En voor iedereen betaalbaar
schoenmaker, blijf bij je bij de leest. Ondersteun en jaag nieuwe ontwikkelingen aan
waar nodig. Maar ga geen ondernemertje spelen waar onze eigen ondernemers dat veel 
beter kunnen. En ga geen zaken opdringen waar de mensen geen behoefte aan hebben.

Beter Beekdaelen

Bart Suers

Een slanke overheid is fit en gezond. Dan presteer 
je ook meer. Dat is goed voor inwoners en ondernemers. De mensen 
houden meer geld over in de beurs. En dat sterkt onze lokale economie. 
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Duurzame technologieën 
voor lagere woonkosten

Focus op kerntaken

Dienstverlening: digitaal 
én menselijk

Minder regels: Ja mits,
en niet Nee omdat

Samenwerking tussen 
gemeente & ondernemers

Werk moet lonen 

2
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Belastingen zo laag mogelijk 1

 No.1



financieel fundament
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We werken keihard voor ons geld. Wij willen dat de gemeente verantwoord omgaat met 
onze belastingcenten. Tegenvallers worden binnen de begroting opgelost. Meevallers 
worden gebruikt om de belastingen te verlagen. Oppotten van geld houden we tegen. We 
willen een gemeente die zich concentreert op haar  en de kosten van het kerntaken
gemeentelijk apparaat stevig in de grip houdt. Onze opdracht aan de gemeente is simpel: 
blijf binnen het budget, kijk waar het goedkoper en slimmer kan en stel je tot doel de 
belastingen zo laag mogelijk te houden. Geld dat er niet is, kun je niet uitgeven. Zijn er 
extra uitgaven, bespaar dan op andere zaken. De belastingbetaler is geen pinautomaat.

Beter Beekdaelen

= Bingo: belastingen omlaag !

Meer bespaard dan extra uitgegevenB
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Extra investeringen
Besparingen
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Omarmen van verjonging:
hotspots in de dorpen

Verzilveren van vergrijzing:
comfort & veiligheid in de wijk

Een slimme en slanke 
gemeente

Meer belbus, fiets- &
wandelpaden

Bescherming unieke 
dorpskarakters

Samenwerking met bedrijven:
gedeelde lasten & lusten

Eigen verantwoordelijkheid: 
iedereen draagt zijn steentje bij

Minder regels, dus alleen dat wat 
nodig is

Burgerparticipatie: benut de
kennis van inwoners

Efficiënte en effectieve 
bedrijfsvoering



Beter Beekdaelen betekent voor mij . bescheiden
Met Beekdaelen krijgen we niet alleen een nieuwe 
maar ook een grotere gemeente. Dan moet zij zeker
geen grote broek aantrekken. Blijf bescheiden, let op 
de centen en houd het voor iedereen betaalbaar. Dat 
is ook goed voor onze economie. Dat is mijn missie.

Beter Beekdaelen betekent voor mij . Met de passie
inwoners en ondernemers maken we de gemeenschap. 
Alleen met ons allen, jong én oud samen, kunnen we 
het leuk houden. Voor meer woonplezier en meer 
veiligheid. Daarin spelen de lokale verenigingen een 
cruciale rol. Uit het hart, dat is mijn motto.

Beter Beekdaelen betekent voor mij . Doedaadkracht
wat je zegt. Het betekent ook  in onzemeer vertrouwen
inwoners en ondernemers. Ze zijn vaak innovatiever 
dan de overheid. Ondersteun dat. Dat laat onze 
gemeenschap groeien en bloeien: sociaal, cultureel en 
economisch. Dat is mijn inzet.

Bart Suers

Bert Heggen

René Borger
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onze kanjers top 6
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Beter Beekdaelen
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Beter Beekdaelen betekent voor mij  en meer vrouw
ook . Voor meer gevoel in de politiek enmeer bikkel
minder haantjesgedrag. Voor vrouwen die wat willen 
en échte bikkels die daarbij willen helpen. Ik sta voor 
een Beekdaelen waar vrouwen keuzes kunnen 
maken die ze willen. Daar knok ik voor.

Beter Beekdaelen betekent voor mij enspetterend 
knetterend. Beekdaelen zit in de krimp. Veel jongeren
gaan weg want de grote stad heeft meer te bieden.
Daar moeten we wat aan doen. Voor mij is Beekdaelen 
de leukste plek in Nederland. Die ambassadeursrol 
neem ik op me.

Beter Beekdaelen is voor mij . Onze prachtige groen
landschappen zijn uniek. Ze houden onze omgeving
mooi en gezond. Ze beschermen ons ook tegen het
veranderende klimaat. Dat hebben we te danken aan 
onze boeren. Daarom wil ik meer ruimte voor agrarisch
ondernemerschap. Daarvoor spring ik op de barricade.

Pieternel Malherbe

Marco Sturmans

Theo Houbiers

Beter Beekdaelen
onze kanjers top 6



Kunnen we 21 november   op je rekenen ?

vvdbeekdaelen.nl
beterbeekdaelen@vvdbeekdaelen.nl

© 2018 VVD Beekdaelen
Stockfoto’s met dank aan Unsplash.com
Portretfoto’s met dank aan Kim Vervuurt
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