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VOORWOORD
De PvdA Beekdaelen is een nieuwe plaatselijke partij, die zich – geïnspireerd
door het sociaal-democratische gedachtegoed – primair inzet voor de
inwoners, de dorpen, het landschap, de verenigingen en instellingen van Nuth,
Onderbanken en Schinnen in hun eenheid, maar ook in hun verscheidenheid:
de gemeente Beekdaelen.
De komende tijd zal de afronding van het proces van gemeentelijke
herindeling en de daarbij behorende reorganisatie veel tijd en energie vergen.
Dat geldt niet alleen voor onze ambtenaren en bestuurders, maar ook voor
onze inwoners, die moeten wennen aan het nieuwe gemeentelijke verband.
Aan discussies over gemeentelijke herindeling op de schaal van Zuid-Limburg
hebben wij daarom voorlopig geen behoefte.
Naast individuele vrijheid en individuele ontplooiing, hechten wij bijzondere
waarde aan kwaliteiten van mensen, hun talenten en vaardigheden beter tot
hun recht komen in gemeenschappen waar onderlinge samenwerking,
solidariteit, wederzijdse ondersteuning en
Nog altijd geldt dat sterkere schouders zwaardere lasten moeten dragen. Bij
beleidsvorming en uitvoering is het belangrijk dat de mens als maat genomen
wordt. Daar staan wij voor. Deze uitgangspunten moeten ook in het
gemeentelijke beleid tot uitdrukking komen.
De PvdA streeft naar nieuwe politiek. Dit betekent dat bij projecten er meer inen samenspraak met burgers en organisaties wordt gevoerd. Dit moet leiden
naar betere en snellere besluitvorming. Het gemeentebestuur moet in gesprek
gaan met inwoners. Het zou goed zijn om besluiten over de inrichting van dorp
en buurt bij burgers zelf te leggen, uiteraard met inachtneming van de regels
voor democratische besluitvorming en het algemeen belang.
Maar er is meer. Beekdaelen is onderdeel van
een regio, van Parkstad, van Limburg en
Nederland, Europa. Beekdaelen moet daarom
in onze visie open staan voor Europese
waarden en verworvenheden, voor
grensoverschrijdende samenwerking met
buurgemeenten en andere overheden.
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Bestuurlijk betekent dat voor de PvdA Beekdaelen, dat
- de samenwerking op de schaal van Zuid-Limburg voortgezet moet
worden ten aanzien van de Antidiscriminatievoorziening Limburg, de
Veiligheidsregio Zuid-Limburg, de GGD Zuid-Limburg, de Regionale
Uitvoeringsdienst, de Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen, het Gegevenshuis, de Inkoopregeling Jeugdzorg Regio
Zuid-Limburg, het Vervoer Doelgroepen/Omnibuzz en economische
samenwerking
- gekozen wordt voor de schaal Oostelijk Zuid-Limburg: Parkstad
Limburg, Reinigingsdienst Rd4, Werkvoorzieningschap Oostelijk ZuidLimburg en WSP Parkstad. Denkbaar is dat overgangsregelingen
noodzakelijk zijn.
- inzake de sociale zorg valt voor ons de keuze op Kompas.

Onze kernthema’s:
• DIENSTVERLENING
Het niveau van dienstverlening door de gemeente speelt daarbij een
grote rol. Dat niveau kan veel beter: vrije inloop bij het gemeente loket,
bereikbaarheid van de gemeente bij klachten, achterstalling onderhoud
van het groen en losliggende stoeptegels.
De gemeente, ambtenaren en bestuurders, moeten de burger als hun
klant zien en behandelen. Digitalisering biedt nieuwe kansen voor
eigentijdse dienstverlening Maar ook
‘papieren’ informatie, huisbezoeken in plaats
van afspraken in het gemeentehuis, ook
vergaderingen in de dorpen, inloop zonder
afspraak voor ID-kaart of paspoort, moeten
mogelijk zijn. Het gemeentehuis is het huis
voor de burgers.
Die werkwijze heeft uiteraard ook gevolgen
voor de omvang van kantoor- en
vergaderruimten. Daarom kiest de PvdA Beekdaelen voor benutting van
bestaande gebouwen.
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Wat willen wij concreet bereiken:
- Bij planvorming dient betrokkenheid van buurt of straat door overleg
en informatieverstrekking vast onderdeel te zijn. Niet alleen inspraak,
maar vooral ook samenspraak.
- Het niveau van onderhoud van het openbaar groen moet verbeteren,
ook al zijn daarvoor extra middelen nodig.
- Goede service, open loketten (ook op zaterdag) en het leveren van
maatwerk.
- Wij zijn van oordeel dat burgerinitiatieven van gemeentewege
ambtelijke en financiële ondersteuning moeten krijgen.
- Qua huisvesting opteren wij voor onderbrenging van het
Bestuurscentrum in het gemeentehuis van Nuth. Voor Kompas is
daar ook nog ruimte.
- De ambtelijke diensten worden zo veel mogelijk in het gemeentehuis
van Schinnen worden ondergebracht.
- In Onderbanken moet in elk geval een gemeentelijke loketfunctie
worden gerealiseerd.
• VOORZIENINGEN
De leefbaarheid van dorpen staat of valt met de omvang en kwaliteit van
het voorzieningenniveau. Beekdaelen kent kleine gehuchten, dorpjes,
dorpen en iets grotere en bijna verstedelijkte gebieden. Deze spreiding
maakt het noodzakelijk een functioneel voorzieningenbeleid te
ontwikkelen, liefst in alle 15 dorpskernen.
Met twee treinstations, de lijnbus en de buurtbus beschikt Beekdaelen
over een redelijke voorziening in het openbaar vervoer. Het
gemeentelijk beleid moet gericht zijn op bescherming van dat
voorzieningenniveau en kwaliteitsverbetering ervan door fijnmazigheid.
Wat willen wij concreet bereiken:
- Iedere gemeenschapsvoorziening moet de
ruimte bieden waar ouderen, jongeren en
verenigingen gebruik kunnen maken. Om
elkaar te ontmoeten en activiteiten te
organiseren. De PvdA Beekdaelen maakt
zich hard om ervoor te zorgen dat deze
voorzieningen overeind blijven.
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De wensbus een doorslaand succes gebleken, met name voor
senioren. Wij zijn van mening dat deze wensbus beschikbaar moet
komen voor de gehele nieuwe gemeente Beekdaelen.

• VEILIGHEID
Het gevoel veilig te kunnen leven is voor veel mensen belangrijk.
Daarom moet de gemeente Beekdaelen bij planning, aanleg en
onderhoud van woonstraten, kinderspeelplekken, schoolroutes en
verkeersknooppunten een veiligheidsnorm voor gebruikers hanteren en
uitvoeren.
Buiten de bebouwde kom scheiden wij langzaam van snelverkeer.
Veiligheid geldt ook voor de bestrijding van overlast en criminaliteit,
waarbij van de burgemeester een actieve participatie in de
veiligheidregio – politie, brandweer, GGD – verwacht wordt.
Wat willen wij concreet bereiken:
- De wijkagent moet zichtbaar in de
dorpen aanwezig zijn en
benaderbaar voor de inwoners.
- Drugscriminaliteit moet harder en
steviger worden aangepakt.
- Ambulance en brandweer dienen in
de hele gemeente de aanrijtijden te
halen. Mocht dit in het geding komen, dan zetten wij ons in voor een
extra ambulancepost.
- Veiligheid is niet in cijfers te beschrijven. De mensen moeten zich
veilig voelen.
- Inrichting van straten en buurten moet in samenspraak met de
bewoners tot stand komen.
- De straatverlichting dient tijdig aan te gaan en te reageren op
aanwezigheid van mensen, daar waar vervanging aan de orde is.
- Regels moeten ook gehandhaafd worden, mede door hantering van
moderne technieken.
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HET SOCIALE DOMEIN / ZORG
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is
onontbeerlijk voor het welbevinden en voor een verbonden
samenleving. Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan doen en
niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan, dat er altijd iemand is, die met
je mee kan denken als dat voor korte duur of langer nodig is.
De Nederlander wordt ouder, vaak in goede gezondheid. Ouderen zijn
in toenemende mate gesteld op hun zelfstandigheid. De PvdA is van
oordeel dat die ontwikkeling ondersteuning verdient. Voor ouderen
vereist dat voldoende geschikte woonruimte en veilige toegankelijkheid
van het openbare domein. Dat neemt niet weg, dat ouderenzorg, dicht
bij de mensen en op de persoon gericht, georganiseerd moet zijn, zodat
vanuit de gemeente zorg op maat geleverd kan worden.
Armoedebestrijding verdient een hoge prioriteit. In onze samenleving
bestaan in toenemende mate verschillen in inkomen, vermogen,
opleidingskansen, arbeidsonzekerheid, gezondheid en toegang tot de
woningmarkt. Het gaat niet alleen om inkomen, maar ook om voldoende
sociale contacten, gezondheid en het voorkomen van schulden. De
PvdA staat voor solidariteit.
Bij toepassing van de sociale wetgeving inzake uitkeringen en
zorgmiddelen moet de behoefte prevaleren boven de beschikbaarheid.
Anderzijds moet het gemeentelijk beleid erop gericht zijn het aantal
uitkeringsgerechtigden zo beperkt mogelijk te houden door bevordering
van arbeidsparticipatie in overleg met het lokale bedrijfsleven. Dat geldt
ook voor bevordering van de arbeidsparticipatie voor statushouders na
inburgeringsprocedure, voor mensen met een beperking, voor
laaggeschoolde en kansarme mensen op de arbeidsmarkt.
De PvdA Beekdaelen maakt zich sterk voor het heroprichten van de
sociale werkvoorziening.
De zorg voor ouderen, voor mensen met een beperking en de jeugdzorg
steunt in grote mate op mantelzorg en participatie door familie, buren en
andere vrijwilligers.
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Het voorkomen en bestrijden van probleemgedrag door jongeren vinden
wij ook een taak van de gemeente. Preventie vinden wij belangrijker dan
repressie.
De gemeentelijke overheid moet vrijwilligerswerk en mantelzorg niet
alleen waarderen in woord, maar ook in daad. Tevens gebiedt de
realiteit te onderkennen dat er zowel kwalitatief als kwantitatief grenzen
zijn aan dit vrijwilligerswerk.
Wat willen wij concreet bereiken:
- Wij bepleiten betere
doorstroming naar betaald werk
en zekerheid in plaats van
flexibilisering.
- Activering van het minimabeleid
en preventie inzake de
schuldenproblematiek moeten
armoede terugdringen.
- Door krachtenbundeling in het
regionaal arbeidsplatform, samen met het bedrijfsleven, moeten er
voldoende stage- en leerwerkplekken beschikbaar komen voor mboleerlingen. De gemeente moet het goede voorbeeld geven.
- Wij vinden dat ouderen een volwaardige plaats moeten hebben in
onze samenleving. In samenwerking met de ouderen platforms moet
de gemeente alle kansen daartoe ondersteunen.
- De PvdA Beekdaelen bepleit een gemeentelijk vrijwilligersbeleid
waarin mantelzorg en andere vrijwilligerswerk ondersteuning en
waardering verdient.
• VORMING EN CULTUUR
Mensen mogelijkheden en kansen bieden om zich via onderwijs en
cultuurbeleving verder te ontwikkelen, is van oudsher een van de
belangrijkste idealen van de sociaal-democratie. Voor gemeenten als
kleinste vorm van het openbaar bestuur liggen hier grote kansen en
mogelijkheden.
Onderwijs vormt de belangrijkste randvoorwaarde om mensen in hun
levensloop kansrijk te maken. Daarom is het de plicht van lokale
overheden onderwijs- en vormingsinstellingen waar nodig te
ondersteunen. Vooral moet daarbij aandacht worden besteed aan
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kansarmere groepen in de samenleving, zoals kinderen met
leermoeilijkheden, onderwijs voor mensen met een beperking en
taalonderwijs voor integrerende asielzoekers.
Sport dient integraal onderdeel uit te maken van het onderwijs. Daarin
ligt de basis niet alleen voor een gezonde ontwikkeling van mensen,
maar ook voor een bloeiend bestaan van sportverenigingen.
De PvdA Beekdaelen wil via het subsidiebeleid het rijke
verenigingsleven op sportief en cultureel gebied ondersteunen, zeker in
een periode waarin overlevingskansen van verenigingen in hoge mate
onder druk staan. Verenigingen – onze schutterijen, fanfares,
harmonieën, zangkoren, het volkstoneel, sportclubs, enz. – zijn de
dragers van rijke tradities en spannende vernieuwingen. Zij zorgen voor
saamhorigheid en leefbaarheid binnen de dorpen, vooral dankzij de
inzet van gemotiveerde vrijwilligers.
Dat betekent niet alleen grote aandacht voor onze verenigingen zelf,
maar ook voor het muziekonderwijs via de verenigingen en via de
scholen. In het volkstoneel kunnen volwassenen maar ook jeugdigen
taalvaardigheid ontwikkelen.
De bibliotheek is een belangrijke voorziening.
De gemeente kan kunstenaars stimuleren beeldende kunst korter bij de
mensen te brengen.
Gericht cultuurbeleid schept ook mogelijkheden voor bevordering van de
inburgering van asielzoekers.
Wat willen wij concreet bereiken:
- Wij erkennen het bestaansrecht van de dorpsschool als instituut voor
vorming op jonge leeftijd, maar ook als cement voor sociale
verbondenheid.
- Wij willen scholen, kinderopvang, huisartsen en de
jeugdgezondheidszorg betrekken bij het stimuleren van een gezonde
leefstijl van jongeren: gezonde voeding, alcoholgebruik, de gevaren
van roken en drugs, digitale verslaving.
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Wangedrag vraagt om handhaving en een stevige aanpak op school
en binnen verenigingen.
Fysieke veiligheid, persoonlijke veiligheid en sociaalmaatschappelijke veiligheid voor
kinderen zijn voor de PvdA
Beekdaelen strikte voorwaarden
in en rond de scholen, de
verenigingen en de woonwijken.
De PvdA hecht grote waarde aan
sportbeoefening, het meedoen en
het lidmaatschap van
sportverenigingen.
In gemeenschapsvoorzieningen en sportkantines moet
beschikbaarheid van gezonde voeding het uitgangspunt zijn. Ten
aanzien van alcoholgebruik door jeugd en het roken moet een zerotolerance beleid gevoerd worden.
Sportbeoefening is gezond, geestelijk en lichamelijk. Daarom moet In
overleg met de verenigingen gekomen worden tot verdere activering
van het verenigingsleven
Muziekonderwijs en sportbeoefening horen principieel thuis op de
Basisscholen, die hiervoor kunnen samenwerken met de betreffende
verenigingen.
Intensieve samenwerking tussen
bibliotheken en basisscholen achten
wij van groot belang voor de leesen taalvaardigheid. Daarnaast
initieert de bibliotheek een divers
cultureel aanbod.
Wij blijven ons inzetten voor behoud
van ons rijke culturele erfgoed,
zowel het materiële als het
immateriële (monumentale gebouwen, schutterijen, volkstoneel,
zangkoren, fanfares en harmonieën).
Tot ons erfgoed rekenen wij ook het landschap, dat in samenspraak
met agrariërs en natuurorganisaties (zoals Natuurmonumenten,
Limburgs Landschap, IKL en IVN) beschermd moet worden en
verschoond moet blijven van ongepaste bebouwing. Beekdaelen
houdt uw beekdalen in ere.
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• ONZE LEEFOMGEVING
Wij wonen in een groene gemeente, met een fraai landschap en een
grote variatie van cultuurgrond, landschapselementen, bos en beken.
Wij hebben veel bedrijvigheid, maar ook veel verkeersaders, die van
groot belang zijn voor ons levensonderhoud. Wij willen een goede
balans tussen wonen, recreëren, werken, omgeving en natuur, waarop
wij zuinig zijn. Verbetering van de leefomgeving is ons veel waard.
De woningmarkt en onze woonbehoeften zijn de afgelopen jaren
veranderd. Jonge gezinnen en starters zijn lang op zoek naar
betaalbare huur- of koopwoningen. Senioren zijn op zoek naar
betaalbare woonruimte in hun vertrouwde omgeving. In sommige
dorpen staan winkels en andere bedrijfspanden vaak heel lang leeg.
Wij pleiten daarom voor realisering van tijdelijke, duurzame en
betaalbare huur- en koopwoningen. Om dit te bewerkstelligen willen wij
dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt en het gesprek
aangaat met woningbouwcorporaties en bouwbedrijven. Want mensen
mogen niet de dupe worden van achterstallig onderhoud en het
opdrijven van koop- en huurprijzen.
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Bouwen voor leegstand en het daardoor opofferen van de groene
buitenomgeving is uit den boze.
Wij bepleiten maatwerk voor onze dorpen en keiharde afspraken
hierover met de bouwwereld.
Beekdaelen heeft veel monumentale gebouwen: kerken, kloosters,
boerderijen, woonpanden, herinneringen aan de mijnbouwperiode. Ook
archeologisch erfgoed. Een actief beleid moet er voor zorg dragen dat
dit culturele erfgoed bewaard blijft.
Wat willen wij concreet bereiken:
- Realisering van betaalbare huur- en koopwoningen.
- Afspraken maken met woningbouwcorporaties en bedrijfsleven om
de woningbehoeften goed op te vangen, zo nodig door middel van
tijdelijke woningen.
- Afspraken maken met woningbouwcorporaties over goed onderhoud
van hun woningbezit en het verduurzamen daarvan.
- Wij bepleiten meer aandacht voor het groenonderhoud.
- Wij bepleiten verbetering van ons landschap door bescherming en
uitbreiding van landschapselementen, het invoeren van
hakhoutbeheer en de aanleg van bloemrijke bermen.
• KLIMAAT EN HET MILIEU
Wij zijn bezorgd over de klimaatverandering, die onze hele wereld
omvat. Toch ligt hier ook, op de kleine schaal van Beekdaelen, een
gemeentelijke taak.
De energievoorziening kan op gemeentelijk niveau positief beïnvloed
worden door inwoners te stimuleren energiebesparende maatregelen
aan eigen huis te treffen en als gemeente zelf het goede voorbeeld te
geven.
Specifiek heeft Beekdaelen te maken met overlast van vliegverkeer.
Voor een belangrijk gedeelte betreft dat de Awacs-basis in
Geilenkirchen, maar ook het vliegverkeer van Maastricht Aachen Airport
bestrijkt delen van Beekdaelen.
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Naast geluidsoverlast is er
ook sprake van CO-2,
stikstofdioxide en fijnstof
uitstoot. Bovendien liggen er
uitspraken van de rechter
over noodzakelijke
aanpassing van de Awacstoestellen. Bedreigend is dat
Maastricht Aachen Airport
nachtvluchten gaat toestaan.
“Ons duurzaam Nuth” heeft haar waarde bewezen en willen wij ook voor
Beekdaelen behouden.
Wat willen wij concreet bereiken
- De gemeente Beekdaelen moet inwoners met raad en daad en
financiële middelen bijstaan bij het treffen van energiebeperkende
maatregelen aan huis (dubbele beglazing, zonnepanelen,
vermindering gasgebruik).
- De gemeente Beekdaelen geeft zelf het goede voorbeeld in
gemeentelijke gebouwen, vervoersmiddelen en
informatieverstrekking.
- Wij vinden het passend als de gemeente Beekdaelen met meerdere
bestuurlijke vertegenwoordigers zitting neemt in zowel de Awacscommissie als in de Commissie voor Maasticht Aachen Airport.
- Wij strijden daarbij voor terugdringing van geluidoverlast en kerosineuitstoot door Awacs vliegtuigen en blijven druk uitoefenen op het
landelijke beleid om de overlast fors terug te brengen.
- De PvdA is van oordeel dat de aanpak van wateroverlast bij de bron
aangepakt moet worden. Regenwater afkomstig van woningen dient
zoveel mogelijk te infiltreren in de bodem.
- In overleg met agrariërs en waterschap dienen maatregelen te
worden genomen om water zo veel mogelijk vast te houden op de
landbouwpercelen en in het landschap.
- Onderzoek en overleg met Rd4 en omwonenden zijn gewenst inzake
het open houden van het Milieupark Schinnen ten behoeve van de
inwoners van Beekdaelen.
- In het kader van duurzaamheid zetten wij fors in op het verder
scheiden van afvalstromen.
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ONZE INZET
Op basis van vorenstaande uitgangspunten en intenties zijn wij bereid te
participeren in een coalitie uit de gemeenteraad, waarop het nieuwe College
van B. en W. steunt. Ook zijn wij bereid op die basis wethouderszetel(s) te
bemensen. Dat betekent dat wij graag met andere partijen in overleg treden in
het belang van de nieuwe gemeente en de inwoners van jong tot oud.
De PvdA Beekdaelen doet daarom geen beloften aan kiezers, hoe graag wij
dat ook zouden willen. Wij kunnen niets beloven, omdat wij over onze idealen
en wensen altijd moeten onderhandelen met partijen die andere opvattingen
hebben. Wij beloven wel dat wij die onderhandelingen zullen voeren vanuit
onze sociaal-democratische principes en uitgangspunten.
Hoe meer kiezers ons steunen in het stembureau, des te meer kunnen wij
waarmaken van wat wij willen.
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