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VOORWOORD 

 
         Landraaf, oktober 2017 

 

Beste lezer,  

 

Voor u ligt wederom een verkiezingsprogramma van de VVD Landgraaf met een 

optimistische toon en duidelijke boodschap “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”. 

Dit programma is inzet van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 en borduurt 

voort op de ingeslagen weg, waarbij onderstaande drie uitgangspunten voor de Landgraafse 

VVD onverminderd van kracht blijven: 

• Financieel orde op zaken 

• Liever moeilijke dan halve maatregelen 

• Een degelijk vangnet voor onze burgers die er niet zelfstandig in slagen hun talenten 

te benutten 

Het programma bevat een samenhangend pakket aan maatregelen waarmee de VVD 

Landgraaf op liberale wijze invulling geeft aan een toekomstbestendig perspectief voor de 

gemeente Landgraaf en in bredere context de regio Parkstad. Een perspectief bestaande uit 

kansen en uitdagingen die enkel kans van slagen hebben indien het Landgraafse 

gemeentebestuur zich opstelt als verbinder en andersdenkenden de vrijheid en mogelijkheid 

geeft hun stem te laten horen en deze op waarde weet te waarderen. 

 

Stem daarom 21 maart 2018: VVD! Want “Alleen ga je sneller, samen kom je verder!”. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Björn Lambie, 

Lijsttrekker VVD Landgraaf 

 

 

Opsteller verkiezingsprogramma  
 
Kelly Regterschot in samenspraak met de fractie en de Landgraafse leden 
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1. …Waar het prima leven is 
 

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen   
 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig 

voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder 

moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden 

zijn om je huis aan te passen of door te stromen.  

 

 We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor starters en dat er binnen de 

randvoorwaarden van de regionale afspraken, kavels zijn voor mensen waar ze een eigen 

huis kunnen bouwen. Het bouwplan van de Bousberg is volgens de VVD Landgraaf een 

goed additioneel bouwplan voor onze gemeente. 

 Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben geven we ruimte aan de ontwikkeling van 

nieuwe woonvormen. Voorbeelden daarvan die recent uitgevoerd zijn, zijn de 

aanpassingen in het Heereveldje, de aanbouw van de Dormig, en de realisatie van de Dr. 

Calshof. Nieuwe initiatieven in dit kader kunnen op steun van de VVD Landgraaf rekenen. 

 Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden zij 

hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels uit het 

bestemmingsplan actueel en digitaal beschikbaar horen te zijn. We willen het nieuwe 

College van Landgraaf aansporen de welstandscommissie af te schaffen door deze te 

schrappen uit de plaatselijke verordening. 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving. 

Daarom zijn we voor het verlagen van de belasting op eigen woningbezit (OZB).  

 Goede projecten in het kader van IBA Parkstad moeten eigenaarschap vinden in Landgraaf 

zodat de samenwerking optimaal benut kan worden ten behoeve van projecten in 

Landgraaf, bijvoorbeeld in het kader van woon-zorg-initiatieven. 

 

1.2  …Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het 

riool gewoon werkt 
 
We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage 

leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De gemeente 

stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed gebeurt dan kan 

de afvalstoffenheffing omlaag.  

 

 De gemeente gaat verrommeling van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid 

rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast wordt aangepakt en vernielingen 

worden snel hersteld. Waar mogelijk worden de kosten verhaald op de veroorzaker. 

 De gemeente is, door middel van deelname binnen de gemeenschappelijke regeling Rd4, 

verantwoordelijk voor afvalinzameling en –verwerking. De schaal van samenwerken biedt 

voordelen, zo is in het verleden gebleken. Als het ophalen en verwerken van afval 

goedkoper kan dan leidt dit tot lagere kosten voor de inwoners, en heeft dit uiteraard onze 

voorkeur. 



6 
 

 We willen zoveel mogelijk afval gebruiken voor nieuwe producten, dus we willen dat afval 

gescheiden wordt opgehaald. De gemeente stimuleert de circulaire economie.  

 De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer 

van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt, 

ook bijdraagt aan de kosten.  

 De gemeente gaat voortvarend samenwerking opzoeken met waterschappen om 

oplossingen te zoeken die wateroverlast waarmee we ook binnen Landgraaf de afgelopen 

jaren te kampen hebben gehad.  

 Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels (zoals gebeurd is aan de 

Vogelzankweg, de Hereweg en in de nabijheid van basisschool De Speurneus, streeft de 

VVD Landgraaf ernaar dat de gemeente regenwater van huishoudelijk afvalwater scheidt. 

De gemeente stimuleert het gebruik van minder water en staat positief tegenover het 

hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water. Zo is onder andere in 

Parkheide al de riolering onder handen genomen om dit mogelijk te maken. Daar waar 

werkzaamheden aan de riolering worden verricht, vinden wij dat deze scheiding van 

stromen ook toegepast moet worden. 

  

1.3  …Waar je kunt genieten van de natuur 
 
We houden allemaal van de natuur. We genieten van onze bossen en de velden, van de vogels 

in de tuin en van de koeien in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. 

Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet 

in de file staan. De natuur is toegankelijk voor recreatie. Groen en economie zijn geen 

tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. Binnen de Nota 

Vrijetijdseconomie van de gemeente Landgraaf zijn voorbeelden terug te vinden die dit 

illustreren. De VVD Landgraaf ondersteunt het beleid rondom de vrijetijdseconomie, dat 

nadrukkelijk rekening houdt met de natuur. Maar waarbinnen omgekeerd ook de binnen de 

natuur ruimte wordt gemaakt voor initiatieven die passen binnen het onderwerp 

vrijetijdseconomie. 

 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu 

te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen 

of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 

Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de grote stappen 

waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf. 

 

1.4  …Waar vervoer van A naar B vlot gaat    
 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te 

doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B 

komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente.  

 

 Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is. Met het 

aanleggen van de Buitenring waar de VVD Landgraaf zich altijd positief over uitgesproken 

heeft wordt de regio Parkstad en Landgraaf beter ontsloten. Ook beide bedrijventerreinen 
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(Abdissenbosch en Strijthagen) kunnen optimaal profiteren van hun ideale ligging aan de 

Buitenring. 

 De nog aan te leggen Randweg achter bedrijventerrein Abdissenbosch naar Ubach-

Palenberg, heeft prioriteit voor de VVD Landgraaf. Verkeerskundige knelpunten worden 

hiermee in de kernen van Landgraaf aangepakt, de Kantstaat en de Grensstraat kunnen 

eindelijk verlost worden van het vele vrachtverkeer. Verkeerskundige oplossingen, om in 

de tussengelegen periode (voordat de aanleg van de Randweg een feit is) die deze 

knelpunten (deels) oplossen, kunnen op steun van de VVD Landgraaf rekenen. 

 Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer 

nieuwe vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden 

ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle 

verkeersgebruikers centraal staan. De aanleg van het fietspad langs de Kleikoeleweg is 

een goed voorbeeld waar de veiligheid van fietsers, binnen de gegeven omstandigheden 

optimaal worden geborgd. VVD Landgraaf zal dit soort maatregelen ten alle tijden steunen. 

 Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen vervanger 

voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen gevuld met 

lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het subsidiëren van het 

OV en voorstander van het laag houden van de belasting. Maar op steun kunnen 

initiatieven zoals de Buurtbus in Rimburg rekenen. Bewoners die samen de handen 

ineenslaan en een oplossing vinden, moeten door de gemeente geholpen en gefaciliteerd 

worden. 

 De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als 

standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van 

relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, 

veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven 

waarmee buurtbewoners en politiediensten samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de 

buurt beter kan.   

 Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een 

wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt. De 

gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte zodat 

mensen, bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer” is. De 

gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare werken te 

delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog parkeerplekken over zijn. 

Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.  

 Initiatieven om elektrisch rijden te bevorderen, in het kader van smart mobility of carpoolen 

(ook in het gemeentelijk vervoersverband) kunnen op steun rekenen van de VVD 

Landgraaf. Initiatieven die daarvoor in ontwikkeling zijn bij IBA Parkstad of de Stadsregio 

Parkstad moeten worden omarmd. 

 Betaald parkeren is geen optie voor de VVD Landgraaf. Knelpunten ten aanzien van 

parkeren kunnen in eerste instantie beter opgelost worden met een blauwe zone. De 

blauwe zone bij winkelcentrum Op de Kamp is daarvan een goed voorbeeld. 
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2.  …Waar ruimte is voor eigen initiatief 
 

2.1  …Waar mensen volop de ruimte krijgen 
 

Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van 

maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke 

vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil, 

buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig runnen 

van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel 

zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige gemeente en een compacte overheid met 

gezonde overheidsfinanciën.  

 

 We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente 

mensen helpt om initiatieven werkelijkheid te laten worden, denk hierbij aan het 

Burgerinitiatievenfonds dat in het begin van de afgelopen coalitieperiode is ingesteld. 

Inwoners en organisaties kunnen een aanvraag doen voor subsidie voor initiatieven 

waarmee zij de leefbaarheid bevorderen. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse 

vitale activiteiten in de dorpskern in stand te houden, wat tegemoet komt aan fijn wonen in 

de verschillende buurten van Landgraaf.  

 Ook in het kader van beheer en onderhoud steunt de VVD Landgraaf initiatieven van 

ondernemers. Een goed voorbeeld daarvan is de adoptie, inrichting en onderhoud van 

rotondes in het straatbeeld van Landgraaf. Verschillende Landgraafse ondernemers tonen 

zich bereidwillig deze vorm te geven, en bij te houden, waardoor het enerzijds een 

aantrekkelijk beeld geeft en anderzijds de gemeente werk uit handen neemt. 

 Verdergaande initiatieven voor adoptie van groen, om er op die manier voor zorg te dragen 

dat verstening in de openbare ruimte wordt tegengegaan kunnen op steun van de VVD 

landgraaf rekenen.  Een nieuw College wordt door ons uitgedaagd met een voorstel 

daarvoor te komen. 

 

2.2  …Waar ondernemers volop ruimte krijgen 
 

We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende 

economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe 

ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de 

gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. 

Voor de bewoners van Landgraaf zijn de twee grote bedrijventerreinen een belangrijke 

banenmotor. Een groot aantal bewoners van Landgraaf verdienen hun brood bij grote en kleine 

bedrijven die daar liggen. Franssen/Franken, Wiertz, Van Ooyen en vele anderen zorgen 

ervoor dat lokaal werk geboden wordt. 

  

 Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke 

omgeving. Een aantrekkelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor inwoners en 

trekt mensen aan van buitenaf.  

 Landgraaf kent veel aanloopstraten. In betere economische periodes zijn deze 

aanloopstraten nog redelijk gevuld. Een concentratie van winkels naar de winkelcentra 

geniet de voorkeur van de VVD Landgraaf. De gemeente moet in onze ogen dan wel de 
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eigenaar van het achtergebleven pand ter wille zijn in het kader van de bestemming en 

mogelijke subsidie om het pand in de aanloopstraat om te kunnen vormen. Dat bevordert 

de leefbaarheid van deze straten en geeft deze straten weer een mooie aanblik. 

 Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale Landgraafse economie. Wij 

zijn trots op de grote initiateven (SnowWorld, Mondo Verde en ook Slot Schaesberg), maar 

vinden de aanvulling van kleinere initiatieven (bed- en breakfasts, restaurants, hotels, en 

campings) net zo van belang. Een combinatie met cultuur is een mooie aanvulling. Kasteel 

Strijthagen is daarvan naar onze mening een goed voorbeeld. Wij willen dat de gemeente 

recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatie mag altijd in de natuur. Recreatieve 

ondernemers mogen uitbreiden tenzij aantoonbare permanente schade aan de natuur 

wordt toegebracht. Te veel regels zijn voor niemand goed.  

 We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. Wij zien er niets in om 

land en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuurontwikkeling”.  

 

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente ze 

niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de gemeente ondernemers 

het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en minder regels.  

 

 Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar 

hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de 

gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ze zelf kunnen kiezen 

of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.   

 Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten. De 

gemeente betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.  

 We verlengen de geldigheidsduur van vergunningen waar dat kan. 

 Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag per jaar van de gemeente krijgen 

waarop alle lokale lasten staan vermeld.  

 Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 

regels om die te schrappen.  

 

2.3  …En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen 
 

We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met energie, water en goed om te gaan met 

het milieu. Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen. 

 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de 

economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te 

verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.  

 

 Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De gemeente 

werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten. 

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnecellen door minder regels en 

eenvoudige procedures op te stellen, niet door subsidie te verstrekken. Een werkelijk 

prachtig voorbeeld hiervan is het Landgraafse zonnepanelenproject. Dat project heeft 

inmiddels ook in naburige gemeenten navolging gekregen. Het samen optrekken met 

andere gemeenten, kan zorgen voor schaalvoordelen. De VVD Landgraaf steunt dit soort 

projecten. 
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3.  …Waar iedereen meedoet 
 

3.1  …Waar je met plezier naar je werk gaat 
 

Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor 

een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid 

en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.  

 

 Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente opdrachten 

zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.  

 Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken 

de gemeente een leukere plek om te wonen. 

 

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en 

mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.  

 De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt 

zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, 

kunnen deels aan het werk. Initiatieven van de gemeente om mensen aan te dragen bij 

projecten van grote bedrijven in de regio (bijvoorbeeld Nedcar) kunnen rekenen op steun 

van de VVD Landgraaf. 

 Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen 

die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de slag 

te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het 

ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en 

de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. 

 Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie 

naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is 

dat financieel merkbaar. Armoederegelingen die dit belemmeren (de zogenoemde 

armoedeval) schaffen we af.  

 Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de laatste  

cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd. Op dit moment zijn er twee 

sociaal rechercheurs actief bij ISD BOL. Mocht het noodzakelijk zijn, dat zal de VVD 

Landgraaf een uitbreiding van het aantal sociaal rechercheurs altijd steunen.  

 

3.2  …Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school 

gaan 
 

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op 

school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar 

omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet 

alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. 

Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.  
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 De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor kinderen en ouders. Wij willen dat er 

goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij school. Recent zijn 

bij veel lagere scholen verkeerskundige maatregelen getroffen. De situatie bij basisschol 

De Wegwijzer is voor de VVD Landgraaf een voorbeeld voor alle scholen. 

 School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk 

een taak bij vroegtijdige signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.  

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat 

(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de 

peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.  

 Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, zodat kinderen goed voorbereid 

worden op hun baan voor later. 

 We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. 

 Tweetalig onderwijs (buurtaalonderwijs) is een belangrijk ideaal voor de VVD Landgraaf. 

Kinderen die op school ook Duitstalig onderwijs genieten, maken in deze regio meer kans 

op werk over de grens, maar ook een vervolgopleiding bijvoorbeeld bij de RWTH Aken is 

makkelijker toegankelijk. Engels onderwijs is natuurlijk ook van belang. In deze regio is 

een focus op de Duitse taal geen overbodige luxe. 

 Laaggeletterdheid onder de inwoners van Parkstad is een aandachtspunt, ook voor de 

gemeente Landgraaf. De VVD Landgraaf daagt het nieuwe College uit om met een 

voorstel, het liefst op regionaal niveau, te komen om de laaggeletterdheid terug te dringen. 

  

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt 
 
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.  

 

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen 

aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal, en in de directe 

omgeving. In iedere kern van Landgraaf is er zorg georganiseerd dichtbij mensen (Heereveld, 

Dormig en Dr. Calshof). De VVD Landgraaf vindt dit zeer van belang. 

 

 De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor 

iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de 

mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 

Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

 We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze 

mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat 

mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. 

 De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen, 

kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.  

 Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 
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 De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door 

ontschotting van budget volledig aangewend voor de Wmo- en Jeugdzorgtaken. 

 De zorgdiensten worden scherp ingekocht. Waar dat kan en (financiële) voordelen 

oplevert, is inkoop op een schaalniveau groter dan Landgraaf (bijvoorbeeld in het stedelijk 

gebied van Parkstad) noodzakelijk in de ogen van de VVD Landgraaf.  

 

3.4  …Waar ruimte is voor sport 
 

Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale 

contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Daarnaast vinden wij dat 

sporten, overigens net als muziek maken en spelen, en culturele ontwikkeling, belangrijk is 

voor ieder mens. Door de bundeling van deze activiteiten op A-locaties in de verschillende 

buurten van Landgraaf, kunnen voordelen in de overhead ontstaan waardoor het langer 

mogelijk is sporten te kunnen beoefenen, muziek te blijven spelen etcetera. Het 

accommodatiebeleid vastgesteld in de vorige coalitieperiode is voor de VVD Landgraaf het 

uitgangspunt om hierin in de fysieke behoefte te voorzien. Het accommodatiebeleid is 

toekomstgericht opgesteld, en gaat uit van samenwerking en participatie. Een gemeente is 

dan ook, in de gen van de VVD Landgraaf, bereid hierin te investeren. Solitaire locaties die 

onvoldoende bezocht worden, zullen moeten worden afgebouwd. Verenigingen die zelf 

voorzien in hun huisvesting zullen worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Ee regionale 

oplossing binnen de zwembadproblematiek, geniet de sterke voorkeur van de VVD Landgraaf. 

 

 Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijke ordeningsbeleid. De 

clustering van onze sportvoorzieningen op de zogenaamde A-locaties (Strijthagen, Ter 

Waerden en Heigank) zorgt ervoor dat mensen goed en veilig kunnen sporten, de kantine 

open is, en het werk van vrijwilligers gecombineerd kan worden. 

 Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 

schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van 

buurtsportcoaches.  

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een 

prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportsubsidie hiervoor.  

 Een combinatie van sport- en spelvoorzieningen met initiatieven als Radar of Humanitas 

kunnen zeker op steun van de VVD Landgraaf rekenen. Samen zijn we Landgraaf, samen 

maken en verzorgen we Landraaf. 

 

3.5  …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 

 

Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.  Cultuur stimuleert de 

creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.  

 

Cultuur in Landgraaf is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en 

het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste. Wij zijn trots op 

voorzieningen als Theater Landgraaf en De Oefenbunker, vooral ook omdat zij aantonen 

voldoende op eigen benen te kunnen staan. Daar waar faciliteren en ondersteunen binnen de 

mogelijkheden van de gemeente liggen, ondersteunt de VVD Landgraaf dat van harte. 
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 Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en 

cultuur van Landgraaf kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te 

koesteren. Daarbij horen ook cultuur-historische evenementen zoals de Sinterklaas-

intocht, carnaval en de (christelijke) feestdagen in het voor- en najaar.  

 Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de 

basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie. 

 Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een 

specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden. 

Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.   

 Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen 

inkomsten binnenhalen. En daar waar de subsidieaanvraag past binnen de in 2016 

vastgestelde kaders voor evenementen zal de gemeente Landgraaf een duit in het zakje 

doen. 

 Pinkpop is een evenement waarop we trots zijn in Langraaf. Pinkpop heeft Landgraaf 

nationaal op de kaart gezet. De VVD Landgraaf vindt het daarom dan ook van belang dat 

belemmerende regels voor de organisatie van het evenement Pinkpop tegen het licht 

gehouden worden en de mogelijkheden voor aanpassingen binnen het concept van 

Pinkpop altijd positief ingegaan worden. 

 Andere evenementen in Landgraaf moeten in het kader van de Nota Vrijetijdseconomie en 

vanuit het Evenementenbeleid ondersteund blijven door de gemeente Landgraaf. De 

gemeente treedt naar ons idee faciliterend op. De subsidieregeling die daarvoor opgesteld 

is in de afgelopen coalitieprogramma biedt volgens ons voldoende handvaten voor de 

gemeente om die rol faciliterend in te vullen. 

 

3.6  …En waar nieuwkomers zich aanpassen  

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar 

als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.  

 Zolang nieuwkomers in Landgraaf zijn, passen ze zich aan. Dat betekent dat ze de 

Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. 

De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De 

gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare cursussen zijn in 

de Nederlandse taal.  

 We sluiten niemand uit. Er zijn veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 

geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan. Zij hebben de 

kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van 

anderen. 

 Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in 

de regio tussen buurgemeenten. De VVD Landgraaf vindt ook dat wij daarin iets moet 

betekenen. Een oplossing zoals die in de afgelopen jaren is geboden in de voormalige 

basisschool Gravenrode, is een goed voorbeeld hoe oplossingen geboden kunnen worden 

binnen een gemeente als Landgraaf. Afstemming met de omliggende buurt, de inwoners 

en andere betrokken maatschappelijke partijen is een noodzakelijke voorwaarde binnen 

dat proces. 

 Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De 

gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.  
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4.  …Waar je je veilig voelt 
 

4.1  …Waar je je veilig voelt 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.  

 

 Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag beschikbaar. De hulpdiensten 

moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente 

de diensten komen, en gelukkig kunnen we daarbij ook op steun rekenen vanuit onze 

Duitse buurgemeente Ubach-Palenberg. 

 De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de enige 

mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten. Aangifte 

doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in dat geval 

op afspraak langs komt. 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 

initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de agent 

ter plaatse is gewenst. 

 De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om 

drugspanden te sluiten. 

 

4.2 …En waar criminelen hard worden aangepakt 
 
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is 

helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en 

anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. 

Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben 

hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten. 

 

 De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets 

extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de 

zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.  

 De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken. 

Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen 

op onze steun en die van het lokaal gezag.  

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 

Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt 

om geweld of overlast tegen te gaan. Op regionale schaal binnen het Veiligheidshuis in de 

regio Parkstad moet hier aandacht voor zijn. 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die 

dit veroorzaken. 

 Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het 

faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik maken van de 
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mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 

bestuur) hiervoor geeft.   

 Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De 

gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden te 

muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplichten tot 

een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond op grond van 

de gemeentewet in beslag genomen worden.  
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5. …Waar de gemeente er voor ons is 
 

5.1  …Waar de gemeente dienstbaar en modern is 
 

We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons 

daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak 

van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is 

vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo 

kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.  

 

 We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente 

er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet andersom.   

 De openingstijden van het gemeentehuis (Burgerhoes) worden zoveel mogelijk afgestemd 

op de winkeltijden van Op de Kamp, en natuurlijk in overleg met de verschillende 

aanwezige partijen die gebruik maken van de faciliteiten in het Burgerhoes. 

 De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie 

altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.  

 Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van de 

mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online 

toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden 

voortaan online gezet.  

 Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van 

inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, 

zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.  

 De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.  

 

5.2  …Waar de overheid je niet in de weg zit 
 

We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang 

zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het 

delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van 

verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een 

vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale raden 

(denk daarbij aan de Belangenvereniging in Rimburg), maar ook direct richting individuele 

burgers en ondernemingen.  

 

 De VVD wil een compacte en krachtige overheid. De gemeente is de eerste ingang voor 

bewoners. 

 Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en 

de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of samen 

met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald. Dit uitgangspunt 

vormt de basis voor de sterke steun waarop een gemeentelijke herindeling van de VVD 

Landgraaf kan rekenen. 

 In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor 

samenwerking met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals Provincie, 

Hoogheemraadschap en Rijk. In de afgelopen periode is de VVD Landgraaf groot 
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voorstander gebleken van de herindeling met Heerlen. In de volgende paragraaf gaan we 

hier uitgebreider op in.   

 De omgevingswet leidt tot minder regels en eenvoudiger ruimtelijk plannen. De gemeente 

brengt de omgevingswet actief tot uitvoering. 

 

5.3  … Waar samenwerking leidt tot minder nadelen 
 

De VVD Landgraaf heeft zich in de afgelopen jaren uitgesproken voor een herindeling met de 

gemeente Heerlen. Een ambtelijke samenwerking ging en gaat de VVD Landgraaf niet ver 

genoeg. Daar waar het ambtelijk apparaat moet samenwerken, moeten bestuurders het goede 

voorbeeld kunnen geven. Besturen is belangrijk, vooral om de gemeente en haar inwoners te 

dienen. Niet om zelf per sé op het pluche te blijven zitten.  

De VVD Landgraaf heeft, in tegenstelling tot andere politieke partijen in Landgraaf en tot 

teleurstelling van de fractie in die betreffende partijen in Landgraaf, steeds eenzelfde geluid 

laten horen. De VVD Landgraaf wil zich niet alleen beperken tot een herindeling met Heerlen, 

maar staat open voor een grotere herindeling (bijvoorbeeld met Kerkrade en Brunssum, het 

stedelijk gebied van Parkstad).  

De VVD Landgraaf is ook realistisch gebleken in dit proces. Op 8 december 2017 heeft de 

minister een streep gezet door de herindeling van Landgraaf met Heerlen. De VVD betreurt dit 

besluit, maar leest in de stukken van de Raad van State en ook die van het Ministerie wel 

degelijk dat ook op landelijk niveau onderkent wordt dat deze regio meer kansen heeft als 

samenwerking door fusie/herindeling wordt ingezet. 

De VVD Landgraaf zal ook in de komende periode haar standpunt niet veranderen en blijven 

inzetten op een herindeling binnen Parkstad als dat onderwerp ter tafel komt. Een grotere 

gemeente (wellicht de grootste van Limburg) biedt voordelen, waarbij naar onze mening iedere 

inwoner in Landgraaf erop vooruit gaat. Mogelijke nadelen moeten benoemd worden en 

daarvoor moet een (passende) oplossing bedacht worden. Bij een herindeling gaat het 

dorpsgevoel niet verloren.  

Totdat het zover is dat Landgraaf opgaat in een grotere gemeente binnen Parkstad zal de VVD 

Landgraaf de samenwerking in de regio op separate dossiers blijven steunen. Want alleen 

samen komen we verder, doordat we onze krachten, kennis en ervaringen kunnen bundelen. 

Voor de VVD Landgraaf is het van belang dat we eerder goed samenwerken, dan elkaar 

telkens dezelfde vliegen willen afvangen. Samenwerkingen en gemeenschappelijke 

regelingen laten dit zien.  

 

Hieronder voor u nogmaals de standpunten van de VVD Landgraaf inzake een mogelijke 

herindeling. 

 

 kwetsbaarheid vermijden, een grotere gemeente is beter uitgerust op de vele taken die op 

haar af komen; 

 kwaliteit vergroten en borgen door de grootste gemeente van Limburg te zijn, en daarmee 

kom je aan tafel bij (voor de gemeente) belangrijke (nationale) overleggen; 

 de problematiek van een (gematigde) krimpregio kan beter het hoofd geboden worden; 

 financiën kunnen meer solide op orde gebracht worden, naast het ombuigen van tekorten 

naar overschotten is er meer investeringsruimte door schaalvergroting; 

 de zorg kan gecentraliseerd worden, waardoor dubbelingen voorkomen kunnen worden en 

we kosteneffectiever kunnen werken, wat de inwoners uiteindelijk zullen merken. 
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5.4  … En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld 

omgaat 
 

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld 

wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is 

door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden 

besteed. We willen dat duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven.  

 

 We zijn voor verlaging van de gemeentelijke lasten voor inwoners en ondernemingen.  

 We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen. Het is niet acceptabel 

dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.  

 De woonlasten (zoals de OZB) blijven zo laag mogelijk.  

 Voor vervanging van een gestolen rijbewijs of identiteitsbewijs hoef je geen leges te 

betalen. Zo’n situatie is al vervelend genoeg.  

 Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze daadwerkelijk wordt gebruikt voor de 

instandhouding en verbetering van de faciliteiten waar ook bezoekers gebruik van maken. 

 Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een 

strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven 

dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor 

structurele extra uitgaven.  

 De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks 

eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

 Gemeenteschuld door middel van leningen dienen teruggedrongen te worden. Periodiek 

doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. De schuldratio 

alsook de netto schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar niveau.  

 Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een 

regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 

tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 

oftewel horizonbepalingen invoeren. 
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NAWOORD 
 

Op 21 maart 2018 gaat Landgraaf weer naar de stembus om met hun stem richting te geven 

aan de toekomst van onze gemeente en de regio. Qua toekomstperspectief is de VVD 

Landgraaf altijd heel duidelijk geweest. Doorgaan als zelfstandige gemeente met 

samenwerking binnen de regio in de huidige vorm biedt onvoldoende toekomstbestendige 

oplossingen voor actuele vraagstukken. 

 

Ambities enerzijds en capaciteiten anderzijds lopen steeds verder uit de pas en zonder 

passende oplossing zal deze kloof tussen wenselijkheid en realiteit steeds groter worden. De 

grote vraag is dan ook of de politiek vasthoudt aan verworvenheden vanuit het verleden of 

deze juist durft los te laten in het belang van en perspectief voor onze burgers, ondernemers 

en maatschappelijk middenveld. 

 

Eén conclusie is voor de VVD echter kraakhelder: in elk perspectief schuilen voor- en nadelen, 

gebaseerd op zowel feiten als sentimenten. Ongeacht voor welk perspectief uiteindelijk 

gekozen wordt, volksvertegenwoordigers en bestuurders zullen als eerste bereid moeten zijn 

om hun eigen verworvenheden op te geven indien dit het gemeenschapsbelang ten goede 

komt. Alleen zo slagen wij erin invulling te geven aan de kernwaarden van ons beleid, zijnde 

respect en solidariteit. 

 

Met deze kernwaarden - aangevuld met de bereidheid om over onze eigen grens en schaduw 

heen te stappen - als uitgangspunt, ziet de VVD de toekomst voor Landgraaf en de regio 

Parkstad met vertrouwen tegemoet. Immers, “Allen ga je sneller, samen kom je verder!”. 

 

Stem daarom 21 maart 2018: VVD Landgraaf 


