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Voorwoord 
 

Beste inwoner van de gemeente Roermond 
Roermond is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze fantastische gemeente met volop kansen voor 
iedereen. Dag in, dag uit, zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier te maken. De gemeente 
wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn 
er gemeenteraadsverkiezingen. De Roermondse VVD is hierbij natuurlijk van de partij. En jij kunt je stem geven 
aan die partij die goed voor jou voelt, die de juiste dingen goed doet. 
 
De afgelopen vier jaar hebben wij als Roermondse VVD in de oppositie laten horen hoe wij de toekomst van onze 
mooie gemeente Roermond voor ons zien en hebben we ons succesvol sterk gemaakt voor onze speerpunten: 

► Geen onnodige lastenverhoging voor, en betutteling van, onze inwoners en ondernemers. 

► Passend aandacht geven aan de leefbaarheid in wijken en kernen. 

► Geen windmolens in Asenray en Swalmen. 

► Coffeeshops zo spoedig mogelijk verplaatsen van uit het stadscentrum naar veilige beheersbare andere 
locaties. 

► Voorkomen dat huisjesmelkers aan bod komen.  

► In samenwerking met belanghebbenden tot een goed plan komen voor Roerdelta. 

► Het behouden van Café Beugelbaan Braam. 

► Het tijdig en adequaat coronasteun verlenen aan onze cultuursector. 

► Het herstel, verandering en verbetering van de binnenstad en overige winkelgebieden.  
 

In dit verkiezingsprogramma kun je lezen wie wij zijn en hoe wij zaken gaan aanpakken 
Per onderwerp kun je uitgebreider lezen waar wij voor staan. Dit zijn onze belangrijkste speerpunten:  
 
Een gemeente die klaar staat voor haar inwoners  
De VVD wil een gemeente zijn die er is voor jou. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg 
(groen) voorzieningen. Een gemeente die weet wat er speelt in je buurt en schone straten regelt. Die zorgt dat je 
kinderen veilig naar school kunnen. Waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Ons streven is een 
fijne plek waar jij prettig kunt wonen, werken en leven. 
 
Goed en betaalbaar wonen  

Of je nu alleen woont in het centrum van Roermond, samenwoont met je partner in Herten of met kinderen een 
huis met tuin hebt in Leeuwen; de woningnood in Roermond is er. En het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als 
Roermondse VVD willen wij dat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Volgens de 
prognoses groeit het aan tal inwoners van Roermond nog. Dus moeten er nog veel nieuwe huizen worden 
bijgebouwd. De VVD wil meer voorrang geven aan betaalbare koop- en huurwoningen. Daarnaast vinden wij het 
belangrijk dat de schop de grond in gaat in Roerdelta, het Melickerveld en op het voormalige Philips- en 
Rooswinkelterrein.  

 
Een bloeiende lokale economie 
De VVD wil dat er in Roermond meer banen bijkomen. Een baan is zoveel meer dan alleen     brood op de plank. 
Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het zorgt voor contact met andere mensen/collega’s. 
Daarom willen wij dat iedereen in Roermond mee kan doen. Ondernemers horen voldoende ruimte te krijgen 
om aan de slag te kunnen. Juist de lokale bedrijven hebben een moeilijke tijd achter de rug. Graag voorkomen wij 
dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd. Wij antwoorden snel en duidelijk op hun vragen en denken 
actief mee over de beste oplossing. 
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Een fijne en veilige buurt en thuis 
Prettig leven in onze gemeente staat bij ons voorop. Dit betekent aandacht voor een groene en schone 
omgeving. Maar ook voldoende mogelijkheden om mensen te ontmoeten of je vrije tijd te besteden. 
Bijvoorbeeld in Swalmen, Asselt, Asenray en rondom de Maasplassen. Een prettig leven betekent óók veilig 
leven. Als VVD maken we verkeerssituaties in onze gemeente weer veilig voor voetganger, fiets en auto en 
zorgen we voor een soepele doorstroming. Denk daarbij aan plekken als de Oranjelaan en de 
Heinsbergerweg/Kapellerlaan in Roermond of de Bosstraat in Swalmen. Zo komen we veilig en op tijd op het 
werk, op school of waar dan ook. En natuurlijk moet er meer en beter worden samengewerkt, als het gaat om 
integraal veiligheidsbeleid.  
 
Waardevol samenleven 
Ook in onze gemeente willen we dat iedereen mee kan doen, jong of oud, arm of rijk, onafhankelijk van je 
afkomst en genderneutraal. Voor hen die dat nodig hebben zorgen we voor liefdevolle zorg dichtbij huis.  Voor 
wie even geen plaats vindt op de arbeidsmarkt, zorgen we dat die vooruitgeholpen wordt om weer zelfstandig en 
volwaardig aan de maatschappij te kunnen deelnemen. Als dat nodig is zorgen we voor begeleiding op maat en 
beschut werk. Armoede proberen we zoveel mogelijk te bestrijden door een actieve benadering en vroegtijdige 
signalering, waar nodig zorgen we voor ondersteuning en coaching. Onze jeugd geven we een prettige 
woonomgeving waarin je fijn kunt opgroeien en er voldoende speel- en ontspanningsmogelijkheden beschikbaar 
zijn. We faciliteren goed onderwijs zodat iedereen een gelijke start kan krijgen met gelijke kansen voor een 
goede toekomst. In de gemeente Roermond zorgen we ook voor een goed sport- en beweegklimaat. Voor alle 
leeftijden, zowel voor de georganiseerde sport als voor hen die zelfstandig willen sporten of bewegen. Zo 
houden we onze inwoners fit en gezond en dragen we bij aan het voorkomen van vereenzaming. 
 
Slim en duurzaam groen  
Ook Roermond moet verduurzamen om de gevolgen van klimaatverandering zoals wateroverlast, hitte en 
droogte te voorkomen. Dat vraagt om verstandige keuzes. In dit kader stimuleren en ondersteunen wij 
particuliere initiatieven van inwoners die hier een bijdrage aan leveren. Wij gaan voor zonnepanelen op alle 
daken van overheidsgebouwen of semioverheidsinstellingen. Wij stimuleren onderzoek naar gebruik van 
restwarmte uit de procesindustrie zoals Rockwool en Smurfit Kappa Roermond Papier.  
Draagvlak bij de inwoners vinden wij erg belangrijk. Wij willen dat verduurzaming betaalbaar blijft voor jou maar 
ook voor ondernemers.  Aantasting van ons landschap door windmolens en velden met zonnepanelen willen wij 
tegengaan.  Zo zorgen wij dat wij zijn voorbereid op de toekomst.  
 
Verstandige financiële keuzes  
Als de gemeente meer uitgeeft dan er binnenkomt, ontstaan er op enig moment problemen. Dat laatste hebben 
wij vooral gemerkt in het laatste jaar van deze bestuursperiode. En als de gemeente weer geld overhoudt, zorgen 
wij dat dit ten goede komt aan onze inwoners en ondernemers. Zo houden wij het leven in Roermond voor 
iedereen betaalbaar. 
 
Wie zijn wij en hoe werken wij mét en vóór Roermond. 
Vertegenwoordigers van de Roermondse VVD zijn geen gele hesjes op het pluche. Wij voeren het politieke debat 
op inhoud en met respect voor andere opvattingen. Wij hebben vertrouwen in de lokale gemeenschap en willen 
de menselijke maat terug in de politiek. De politiek moet weer terug de maatschappij in. Integer handelen en 
verbindend gedrag staan hierbij centraal. 
Dat bestuurders integer zijn en daadwerkelijk willen verbinden dragen wij hoog in het vaandel. Bij onze raadsleden 
kun je rekenen op deskundigheid, inzet, fatsoen, een luisterend oor, initiatief en leiderschap.  
Onze raadsleden zijn toegankelijk, betrokken en integer. Gebruikmakend van een uitstekend politiek netwerk 
brengen zij de belangen van onze gemeente ook onder de aandacht bij de Provincie Limburg, in Den Haag en in 
Brussel. Bij de komende coalitievorming willen wij als VVD-fractie, ondanks de ingewikkelde politieke 
verhoudingen, bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van onze gemeente Roermond door 
plaats te nemen in een nieuw te vormen college.  
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Toegankelijk en bereikbaar. 
De Roermondse VVD is gemakkelijk bereikbaar voor jou. Mocht je over dit verkiezingsprogramma iets met ons 
willen delen of heb je vragen? Neem dan contact op met Ger Heyman, voorzitter van de Commissie 
Verkiezingsprogramma, of met mij.  
Onze telefoonnummers en mailadressen vind je op VVD De Roermondse VVD - Contact 
 
 

 
HET KAN ANDERS! 
De titel van ons verkiezingsprogramma geeft heel precies de betekenis van verkiezingen weer.  
De kiezer is de opdrachtgever van het openbaar bestuur. 

 

 Met een sterke VVD wordt het de komende vier jaar ANDERS! 
 
 

        

          Vincent Zwijnenberg 
Lijsttrekker van de Roermondse VVD    
                      
     Roermond, 27 november 2021 

 

 

Dit verkiezingsprogramma van de Roermondse VVD is samengesteld door onze commissie verkiezingsprogramma  
bestaande uit de volgende leden: 
 

- Ger Heyman, voorzitter   
- Pascalle Janssen 
- Désirée Meijers 
- Ernest Oele 
- Vincent Zwijnenberg 
- Saskia Zijlstra 
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1. Een gemeente waar het fijn leven is  

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig wilt voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen 
een passende woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op elk moment in hun leven het juiste huis 
kunnen vinden. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar de realiteit is 
anders. Op dit moment is er sprake van woningnood in de gemeente Roermond. Voor verschillende 
doelgroepen, zoals jongeren, starters en senioren is er gebrek aan het juiste type woning. Als Roermondse 
VVD willen wij dat er voldoende en gevarieerd (bij)gebouwd, ook binnen nieuwbouwprojecten, of 
verbouwd gaat worden, zodat iedereen betaalbaar in onze hele gemeente kan wonen en kan blijven 
wonen. Zowel in de koop- als huursector. 

• Het bouwen van betaalbare (sociale) huurwoningen en koopwoningen voor starters en jonge gezinnen 
zien wij als prioriteit. Het bouwtempo moet omhoog. 

• Wij willen samen met ouderen, woningcorporaties en andere marktpartijen bekijken hoe wij ouderen 
kunnen stimuleren en faciliteren om passend te wonen, waarbij doorstroming van de woningmarkt op 
gang gebracht wordt en sprake is van een meer evenwichtige verdeling tussen ouderen, jongeren en 
gezinnen.  

• De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen. Zoals bijvoorbeeld ‘Tiny- houses’ 
en Kangoeroe-woningen. De gemeente volgt initiatiefnemers die een bijdrage leveren aan de 
ontwikkeling van nieuwe woonvormen en faciliteert waar mogelijk. 

• Aan herbestemming van bestaande kantoren of winkels naar woningen wordt medewerking verleend. 
Ook in een kern als Swalmen, als dit tegemoetkomt aan de woningbehoefte.  

• Met woningbouwcorporaties maken wij afspraken over het tegengaan van ‘scheefwonen’.  Maar ook 
over het stimuleren van doorstroming en uitbreiding van het aantal grondgebonden 0-treden 
woningen. 

• Wij willen voorkomen dat kwetsbare mensen en de leefbaarheid in de buurt in het gedrang komen. 
Daarom gaan wij samenwerken met bonafide verhuurders en we zetten in op een strenge handhaving 
op het illegaal onderverhuren of ‘verkameren’ van sociale huurwoningen. De woningen die hierdoor 
vrijkomen, gaan wat ons betreft naar mensen die op de wachtlijst staan. 

• Wij zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning. Wel zijn wij 
conform de overeenkomst prestatieafspraken met woningcorporaties kritisch op een goede balans als 
het gaat om toewijzing.   

• Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen wij voor kortere en soepelere procedures voor 
nieuwbouw. Wij bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel 
en horeca. Zo zorgen wij voor een prettige en leefbare gemeente. Ook doen wij alles wat mogelijk is 
om het opkopen van woningen als beleggingsobject tegen te gaan. Een compactere binnenstad is 
onvermijdelijk.  

• Wij willen dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun 
woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen (binnenkort 
omgevingsplannen) zijn digitaal en actueel beschikbaar. Wij schaffen de Commissie Beeldkwaliteit 
(welstandscommissie) af voor bouw- en verbouwplannen voor niet- monumentale of niet- 
beschermde omgevingen en passen de omgevingsplannen hierop aan. De Commissie Beeldkwaliteit 
heeft niet per se het laatste woord.  

• Wij zijn terughoudend met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB). Ook vinden wij 
het belangrijk dat de overige woonlasten niet onnodig verhoogd worden. 

• Wanneer er in Roermond personeelstekorten voorkomen bij vitale beroepen zoals bijvoorbeeld 
politie, verpleegzorg of onderwijs, geven wij als dat nodig is hen voorrang bij de toewijzing van een 
sociale huurwoning. 

• Wij stimuleren multifunctioneel ruimtegebruik in het kader van verduurzaming en vergroening en 
blijven zoeken naar mogelijkheden (daken, parkeerplaatsen). 
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1.2   Waar we de wijken en kernen veilig, groen en leefbaar houden 
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar 
buren met elkaar een bijdrage leveren aan het onderhoud van de straat, maar ook het schoonhouden van de 
eigen tuin, balkon en straat. De gemeente stimuleert dat wijken en buurten schoon blijven. Want als dat goed 
gebeurt, heeft dat een gunstige invloed op de gemeentelijke onderhoudskosten en kan ook de 
afvalstoffenheffing goedkoper worden.  

• Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar wij realiseren ons dat ruimte schaars is. Daarom 
blijven wij kritisch kijken wat haalbaar en realistisch natuurbeleid is, met een juiste balans tussen 
wonen, ondernemen en recreatie. 

• Het herintroduceren van wilde dieren zoals bevers, dassen en de wolf juichen wij toe.  
Wij volgen het provinciale beleid hierin. Wel willen wij voorkomen dat er een onbalans ontstaat die 
overlast en gevaar op gaat leveren. Daarom houden wij de Provincie aan de handhaving van het 
maximumaantal dieren. Passend bij de beschikbare biotoop.  
De VVD is ook voorstander van het uitbreiden van de bestaande schaderegelingen. Zodat niet alleen 
boeren en tuinders aanspraak kunnen maken op schadevergoeding van gewasschade. Maar dat ook 
ondernemers, verenigingen, particulieren en andere belanghebbenden recht krijgen op een 
schadevergoeding als hun eigendommen door toedoen van beschermde dieren schade oplopen. Het 
gaat hier bijvoorbeeld om schade door bevers aan bomenaanplant in tuinen en bedrijfsterreinen 
(campings), ondergravingen van wegverhardingen op particulier of bedrijfsterrein, enz.   

• Wij willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en wijken, hoe klein dan ook. Wij 
stimuleren de aanleg van stoep- en geveltuintjes. Een stenen omgeving is al snel opgefleurd met 
vergroening, een struik of plantenbak. Zo zorgen wij samen met organisaties en inwoners voor een 
omgeving die klimaatbestendiger en koeler is. Wij staan open voor creatieve ideeën van organisaties 
en inwoners. 

• Bij het groenonderhoud werken wij zoveel mogelijk samen met inwoners. Initiatieven van bewoners 
en organisaties om de eigen straat of buurt te onderhouden moedigen wij van harte aan en faciliteren 
wij waar mogelijk. Overdracht van het beschikbare budget voor groenonderhoud aan de Dorpsraad 
Swalmen kan een interessant pilotproject zijn.  

• Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven wij zoveel mogelijk naar 
hergebruik en recycling. Om overlast van ratten en ander ongedierte te voorkomen, zijn wij 
voorstander van ondergrondse afvalcontainers waar dat mogelijk is. Wij willen de afvalinzameling in 
2023 samen met onze inwoners evalueren. 

• Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden aangepakt 
en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan verhalen wij zoveel mogelijk op de veroorzaker. Wij 
zetten in op het verbeteren van de pakkans van overtreders. Cameratoezicht is een optie.  

• Het is oneerlijk dat een klein huishouden evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot 
huishouden. Daarom passen wij deze heffing aan op het aantal personen per huishouden. De 
gemeente zoekt intensiever de samenwerking op met het Waterschap Limburg. Om wateroverlast te 
helpen verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel 
bij bouwplannen, als weg- en natuuronderhoud houden wij rekening met bodem en waterbeheer. 
Beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van hergebruik van water.  
Daarnaast zorgen wij samen met het Waterschap en de Veiligheidsregio voor een betere 
(risico)communicatie richting onze inwoners en ondernemers. 

• Bij het aanleggen van een nieuw rioolstelsel blijft de gemeente regenwater van huishoudelijk 
afvalwater scheiden. Zo stimuleren wij hergebruik van water en verbruiken we minder. Ook het 
afkoppelen van regenwaterafvoer en het bufferen van water (waterbuffers en regentonnen) wordt 
gestimuleerd. Waar mogelijk willen wij dat gewerkt wordt met waterdoorlaatbare verhardingen. In 
nieuwe bestemmings- of omgevingsplannen stellen wij formele grenzen aan de verstening van 
percelen. 

• Niet alleen voor mensen, maar ook voor (huis)dieren dient Roermond een prettige stad te zijn. Wij 
spannen ons daarom in om het leefklimaat van dieren te optimaliseren. Dit 
Betekent: groen en ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en losloopgebieden voor honden. 

• Wij maken ons sterk voor de afschaffing van de hondenbelasting.  
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1.3  Waar vervoer van A naar B vlot gaan 

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar het werk, op bezoek bij vrienden en familie op 
bezoek of wandelen een rondje in de buurt met de hond. Maar hoe we ons ook verplaatsen: het is fijn om 
zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. Dat de doorstroming goed is, je niet in de file staat om de stad 
in of uit te komen en je te laat bent op je afspraak. En het is bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn 
voor voetganger, fiets en auto. 

• Het is belangrijk dat onze reistijd niet langer is dan nodig. Daarom werken wij aan goede doorstroming 
van het verkeer. Voor de fiets, auto en het openbaar vervoer. Door verschillende vormen van vervoer 
beter op elkaar aan te laten sluiten, komen we sneller aan op onze bestemming. En voorkomen wij 
onnodige uitstoot door files. 

• Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. Wij richten onze straten en wijken veilig in. Vooral in de buurt 
van scholen en sportclubs. Samen met de buurt, politie, ouders en belanghebbenden.  

• Op veel plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Met een juiste balans tussen 
woongenot en groen, kijken wij hoe we voldoende parkeergelegenheid kunnen realiseren. Een auto is 
tenslotte vaak hoognodig om op het werk te komen. Of te kunnen mantelzorgen. Bij nieuwbouw 
streven wij naar parkeren op eigen terrein. Voor de inwoners van de binnenstad moeten voldoende 
laad- en losplaatsen beschikbaar blijven.  

• Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoermiddel is: onze 
inwoners kunnen zich prettig en veilig door Roermond bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om 
fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst. Waarbij veiligheid en doorstroming 
centraal staan. Wij zorgen voor voldoende gratis stallingen met oplaadfaciliteiten in en rond het 
centrum. Maar ook voor voldoende stallingsruimte bij de stations en bushaltes ook bij de haltes van 
lange afstand busdiensten. 

• Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede verbinding tussen 
stad en regio. Daarin zien wij de voordelen van innovatieve en kostenefficiënte vormen van openbaar 
vervoer in alle mogelijke verschijningsvormen. Bij aanbestedingen houden wij daarom altijd ruimte in 
de afspraken voor nieuwere, slimmere, groene en goedkopere oplossingen. 

• Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de belbus en regiotaxi zijn goed toegankelijk. Stations en 
haltes zijn of worden aangepast, opdat ook mensen met een beperking goed kunnen instappen. 

• Wij stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en -garages. Door slimme afspraken te maken, 
kunnen parkeergarages van kantoren en bedrijven rond het centrum op koopavonden, zaterdagen en 
koopzondagen gebruikt worden. Zo zorgen wij voor voldoende parkeerplaatsen voor bewoners en 
bezoekers van onze stad. 

• De opbrengsten van parkeervergunningen en -kosten worden ingezet voor een goede bereikbaarheid 
van de stad. Niet om andere kostenposten te dekken. 

• Wij helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. Denk bijvoorbeeld aan 
laden en lossen. Maar ook enkele uren gratis parkeren. Of shuttlediensten tussen het centrum, het 
Retail Park, de Huis-en-Tuinboulevard en het Outlet Center. 

• De gemeente communiceert tijdig en duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en 
wegafsluitingen. Daarbij geldt dat wij wegwerkzaamheden zoveel mogelijk combineren, om overlast te 
beperken. Alternatieve routes worden duidelijk aangegeven. Zo voorkomen wij ‘zoekverkeer’. 
Buurtbewoners en belanghebbenden worden hierover vooraf tijdig en adequaat geïnformeerd en 
geraadpleegd.  

• De bevoorrading van ondernemers in de kernen van de gemeente willen wij tegen het licht houden als 
het gaat om mogelijkheden emissie loos leveren, tijdvensters en zwaar transport (max. 7.5 ton) 
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1.4  Vol slimme en duurzame oplossingen 
Roermond moet verduurzamen. Het vooruitzicht is nu dat huizen van het gas af zullen gaan. Wij stimuleren dat 
zoveel mogelijk zonnepanelen op daken aangebracht worden en zonneparken aangelegd. Mits dit past in ons 
landschap. Windmolens kunnen een bijdrage leveren aan de verduurzaming. Op het grondgebied van onze 
gemeente daarvoor geen plaats. Vanwege ruimtegebrek en de te verwachten overlast voor aanwonenden, 
natuur of de woonomgeving. Al met al staan we voor flinke veranderingen. Deze vragen om verstandige keuzes 
en draagvlak bij inwoners en ondernemers. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne, 
leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor iedereen. Door dit op een slimme manier aan te 
pakken, kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig om te 
wonen en zijn wij voorbereid op de toekomst. 

• De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en 
werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. We kopen 
onze producten en diensten duurzaam en circulair in. Waar mogelijk lokaal, zodat het effectief 
bijdraagt aan onze economie en het milieu, 

• Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Roermond in 2050. Door energie te besparen 
en meer duurzame energie op te wekken, kunnen we dit bereiken. Daarbij stimuleren wij 
milieubewust ondernemen. Met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie. 
Waarbij de opbrengsten ten gunste komen van onze lokale gemeenschap. 

• Wij maken per wijk of kern een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen 
met bewoners en gebouweigenaren kijken wij naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen 
hierbij niet stijgen.  

• Voordat een wijk of kern overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat 
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan slimme 
energienetwerken. Hierbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het 
gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn. 

• Wij stimuleren duurzame energie door procedures simpeler te maken. Wij maken het zo gemakkelijk 
mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen. Voor monumentale gebouwen zoeken wij naar 
passende oplossingen voor het opwekken van alternatieve energie.  
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2. Een bloeiende lokale economie 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 
Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale 
ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente Roermond. Zo zijn het Designer Outletcenter (DOR), 
Rockwool, Sif, Smurfit Kappa Roermond Papier of WEPA (Van Houtum) prachtige pareltjes in onze gemeente 
die veel werkgelegenheid opleveren voor de regio. Maar de coronacrisis heeft Roermondse bedrijven en 
ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. En hoewel de coronacrisis nu haar 
hoogtepunt achter de rug lijkt te hebben, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij 
ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende, lokale 
economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst. 

• Wij willen ondernemers de ruimte geven en zorgen voor minder regels. Zo stimuleren wij een gezonde 
lokale economie en meer banen. 

• Binnen de mogelijkheden die de wet daartoe biedt geeft de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan 
lokale ondernemers. 

• De communicatie met onze ondernemers moet veel beter. Niet alleen de BIZ-organisaties zijn 
gesprekspartner, maar juist en vooral de individuele ondernemers. 

• Wij richten een werkgeversloket in waar ondernemers terecht kunnen voor o.a. vragen, vergunningen 
en schuldhulpverlening. 

• Wij richten ook een evenementenloket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen 
organiseren. De verantwoordelijke medewerkers zetten in op het mee mogelijk maken van 
aansprekende veilige evenementen.  

• Ondernemers krijgen van de BSGW namens de gemeente één aanslag per jaar waarop alle lokale 
lasten overzichtelijk staan vermeld. De gemeente zorgt ervoor dat de hiervoor benodigde gegevens 
tijdig bij de BSGW aangeleverd worden. 

• Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het beste 
beslissen wanneer hun winkel open is of niet, ook op zondag. 

• Tijdens het terrasseizoen maken wij het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras, 
bijvoorbeeld vier tafeltjes, schaffen wij de vergunning af. Ondernemers dienen het terras zo op te 
stellen dat de bereikbaarheid en de veiligheid van het publiek niet in het gedrang komt. 

• Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven wij naar het zoveel mogelijk afschaffen 
van vergunningen. Wij vervangen deze door algemene regels of een meldingsplicht. 

 

2.2 Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt, met  ruimte voor recreatie en toerisme 
Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke winkelstraat. Zowel in 
het stadscentrum en in de dorpen als in de wijken en buurten. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, 
detailhandel en horeca te combineren, creëren wij een bloeiende lokale economie. Met veilige en 
aantrekkelijke centra trekken we bezoekers aan van buiten. Wij zorgen voor een prettige gemeente, die klaar is 
voor de toekomst.  
De gemeente Roermond biedt met de Maasplassen, een groter watersportgebied dan de Loosdrechtse en 
Vinkeveense plassen bijeen, de natuurgebieden Swalmdal en Nationaal Park de Meinweg langs de Duitse grens, 
uitgelezen kansen voor dag- en verblijfsrecreatie. Deze kansen kunnen nog optimaler benut worden voor 
recreatie en toerisme.   

• Wij stimuleren winkelen in de gemeente, zowel fysiek als digitaal. 

• Met aantrekkelijke, veilige en levendige winkelgebieden in de gemeente. 

• Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Fijn voor onze inwoners en 
aantrekkelijk voor bezoekers. 

• Wij bestrijden leegstand door het combineren van functies voor wonen, werken, detailhandel en 
horeca. Ook verruimen wij vestigingsmogelijkheden, door het opstellen van ruime 
bestemmingsplannen. Ook steken wij tijd in acquisitie van nieuwe bedrijven en instellingen. Zo maken 
wij de gemeente prettig en leefbaar. 

• De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij willen dat 
horecabedrijven hun werk kunnen doen. Maar ook dat winkeliers hun klanten gastvrij kunnen 
ontvangen. 
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• Recreatie, toerisme en ‘leisure’ zijn belangrijk voor onze lokale economie. Wij willen dit stimuleren. 
Door het water, groen en onze monumenten meer onder de aandacht te brengen van bezoekers uit 
Nederland en de (Eu)regio. Wij richten ons hierbij niet alleen op dagjesmensen. Wij zetten tevens in 
op een langduriger, meerdaags verblijf in Roermond. Wij willen daarvoor de Maasoevers van de Lus 
van Linne tot de Asseltse Plassen beter bereikbaar maken. Zowel vanaf het water als het land en 
voorzien van wandelpaden en aanlegplaatsen waar mogelijk. 

• Wij zijn trots op onze monumentale stad en willen dit meer en beter uitdragen. Ook zetten wij ons 
meer in voor het behoud van het historische karakter van stad en buitengebied. 

• Wij profileren ons meer als stad van grote (sport)evenementen. 

• Wij willen meer aandacht voor de potentie van de gemeentelijke Maasplassen en vooral vaart maken 
met de doorontwikkeling van ‘Area-X’. 

• Wij gaan voor een goede balans tussen toeristische bedrijvigheid en behoud van de natuur. 

• Recreatieve ondernemers mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur. Tenzij er te 
weinig ruimte voor vrije recreatie overblijft.  

• De toeristenbelasting is zo laag mogelijk. Met de inkomsten verbeteren wij de kwaliteit van recreatie 
en toerisme. 

 
2.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
In Roermond zorgen wij voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. Wij zijn er trots op 
dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, musea, sportverenigingen, bibliotheken en 
buurthuizen een belangrijke rol. Door met elkaar samen te werken, dragen wij bij aan persoonlijke 
ontwikkeling en vermaak voor jong en oud. Of het nu gaat om een muziekfestival, een culinair event, de 
programmering van ECI of Theaterhotel De Oranjerie; in Roermond is ruimte voor creatieve ideeën en 
initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is. 

• In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd. Er zijn culturele voorzieningen voor alle 
leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag gezien worden. Cultuur verbindt, inspireert en 
prikkelt. Wij promoten ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij aan 
onze identiteit. 

• Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een aanbod van kunst en cultuur voor alle 
inwoners, zowel stedelijk alsook in de wijk. Als voorwaarde voor subsidie verwachten wij dat 
aanvragers ook zelf zorgdragen voor een deel van de inkomsten en bijdragen aan een maatschappelijk 
doel. 

• Wij vinden het belangrijk om ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische 
evenementen zoals de Vastelaovend, de Sinterklaasintocht en de schuttersfeesten. 

• Wij juichen alle culturele activiteiten vóór en dóór inwoners toe. Wij willen dit ook stimuleren binnen 
de financiële mogelijkheden van Roermond. De beschikbare middelen willen wij doelgericht en 
effectief benutten. Zo bereiken wij zoveel mogelijk inwoners.  

• Van culturele instellingen verwachten wij dat ze verantwoording afleggen over hoe zij subsidies, die 
we onder andere met belastinggeld betalen, besteden. 

 

2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 
Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk 
leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de 
toekomst van onze samenleving. 

• Wij willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten wij ons 
daarom op iemands talenten en mogelijkheden. Maar ook hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt. 
Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut werk 
en leerwerkplekken. 

• Wij hebben oog voor het grote personeelstekort in de horeca, de zorg en de technische sector. Wij 
zetten in op alle mogelijkheden die de gemeente en haar partners hebben om dit probleem op te 
lossen.  

• Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende passende 
banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. 

• Wie naar vermogen bijdraagt, kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan is al 
ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie. Wij vinden het belangrijk dat mensen 
blijven meedoen in de samenleving. 
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• Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen wij dat je inkomen erop 
vooruitgaat. Regels die dit in de weg staan, schaffen wij af. Zo voorkomen we nieuwe armoedevallen. 

• Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt 
maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. 
Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden 
op onderdelen te werken aan inburgering en integratie. 

• De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, 
maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen wij in de toekomst 
voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door 
een computer. 

• Bij problematische schulden zorgen wij voor ademruimte. Zodat de problemen met een 
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Op deze manier voorkomen we verdere escalatie. 
Bij schuldhulpverlening hebben wij specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze 
inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we in een zo vroeg mogelijk 
stadium hulp aan. 

 

2.5 Waar iedereen meedoet en integreert 
Wij hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. 
Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan waar je vandaan komt. 
Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle 
samenlevingen als resultaat. Van nieuwkomers verwachten wij dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid 
bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen en 
waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding. 

• Wij sluiten niemand uit. Er zijn in Nederland heel veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben 
gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. 
Wij zijn daar trots op en verwachten dat ook van anderen. 

• De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen voor betaalbare 
cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten 
wij van iedereen maximale inspanning om het Nederlands te leren. Wanneer iemand niet voldoende 
Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen of korten we de uitkering. 

• Jonge kinderen van ouders die inburgeren, gaan verplicht naar een peuterspeelzaal om achterstanden 
vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor jonge kinderen. Bij de inburgering 
besteden we meer aandacht aan onderwerpen als zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en 
vrouw, LHBTI-rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. 

• Voor haatpredikers is er in Roermond geen plaats. De gemeente neemt een proactieve rol in het 
voorkomen dat imams haat zaaien en oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. 
Haatpredikers krijgen geen podium. 

• Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. De gemeente 
ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die 
illegalen helpen. 

• Wij ondersteunen organisaties die integratie bevorderen. Dit betekent dat we geen subsidies 
verstrekken aan organisaties die dit tegenwerken. Bijvoorbeeld doordat ze gericht zijn op behoud van 
de eigen cultuur of democratische waarden ondermijnen. We leiden ambtenaren actief op om 
huwelijksdwang te herkennen. 
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2.6 Waar wij trots zijn op onze boeren  

Wij hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. In met name Swalmen, 
Boukoul, Leeuwen en Asenray. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze 
voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren zij een waardevolle bijdrage aan 
onze economie. Met minder nadelen voor natuur en milieu. 

• Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk om boeren niet onnodig te 
hinderen. Zij dragen in het bijzonder bij aan onze lokale voedselvoorziening. Daarom geven wij hen de 
ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken. Zoals voor toerisme, agrarisch 
natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. 

• Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom spannen wij ons blijvend in voor herstel en behoud 
van de natuur, realistisch natuurbeleid en de versterking van biodiversiteit in Nederland. Dat is ook 
van belang voor onze economie. 

• Wij stimuleren een duurzame landbouw en veehouderij. Wij schrappen belemmerende regelgeving 
voor het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, windenergie en andere duurzame 
energiebronnen. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de 
ondernemer zijn hierbij van groot belang. 
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3. Waardevol samenleven 
 

3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis 

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen wij goede en liefdevolle zorg waarin onze 
inwoners centraal staan. Met hulp of ondersteuning dichtbij huis. Met weinig aanpassing van ons dagelijks 
leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud kunt worden. Waar je buren kunt ontmoeten voor een praatje. En 
waar straten en buurtwinkels goed toegankelijk en veilig zijn.  

• Inwoners blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. Wij zetten daarom in op het 
(ver)bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden. Maar ook woonvormen waar 
ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zodat je met ondersteuning zelfstandig kunt blijven wonen. 

• Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als het bijdraagt aan 
langer zelfstandig wonen. Daarom gaan wij in gesprek met woningbouwcorporaties om bestaande 
woningen voor ouderen en mensen met een beperking aan te passen. En te investeren in de bouw van 
nieuwe woningen voor deze doelgroepen. 

• Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken wij kritisch of de hulp en ondersteuning 
passend is. 

• Wanneer zorg nodig is, dan moet deze snel beschikbaar en vanzelfsprekend van goede kwaliteit zijn. 
Zorg moet zo lang als nodig en zo kort als mogelijk geboden worden. Steeds met oog op het streven 
naar een spoedig herstel en zelfredzaamheid.  

• Als thuis wonen niet langer gaat, vinden wij dat er binnen drie weken opvang beschikbaar moet zijn. 
Thuiszorg wordt binnen 1 week geregeld. 

• Wij vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen. Passend bij hun wensen. Dat is 
goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb). 

• Wij ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen met 
vragen en informatie, bijvoorbeeld een Wmo-loket. 

• Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te voorkomen. 
Daarbij zetten we vrijwilligers in en organiseren we logeermogelijkheden om lucht te brengen. Het 
moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken, 
buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen wij voor basisondersteuning 
in het dagelijks leven. 

• Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen op weg. Hiervoor 
kunnen mensen terecht bij praktijkondersteuners van de huisarts(en), sociale wijkteams en 
consultatiebureaus. Zij verwijzen hen naar de juiste ondersteuning. 

• Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het 
vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een instelling wonen dan nodig, 
waardoor er wachtlijsten ontstaan. Wij willen daarom meer zelfstandige woonvormen met ambulante 
begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving. 

• Iedereen telt mee en iedereen moet kunnen meedoen. Roermond moet nog meer een inclusieve 
samenleving worden.  
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3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Een goede opvoeding biedt kansen 
voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke mensen. Wij helpen daarbij. Wij 
bieden een gemeente waarin kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten 
kunnen ontwikkelen. Hier kennen wij onze jeugd het beste. Daar zijn wij trots op en dat willen wij graag zo 
houden. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig is, bieden wij hulp. Dat doen wij het 
liefst dichtbij, zodat onze jeugd zo normaal mogelijk kan opgroeien. Hierbij letten wij goed op dat we niet 
onnodig stickers plakken. Niet iedereen die uniek is, heeft hulp nodig. Normaliseren noemen we dat. Niet alles 
in de jeugdzorg verloopt even goed. Er zijn flinke wachtlijsten voor hulp en dat moet zo snel mogelijk worden 
opgelost. Wij zijn voorstander van één gezin en één plan. Waarbij één hulpverlener samen met het gezin naar 
de beste oplossing zoekt en de regie houdt. Het belang van het kind staat hierbij voorop. 

• Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen kinderen 
hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. 

• Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten. Van ouders verwachten wij dan ook 
verantwoordelijkheid voor het gezond opgroeien van hun kinderen. 

• Wanneer hulp geboden is, focussen wij ons op normaliseren. Wij plakken geen stickers en maken het 
niet onnodig zwaarder. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven 
als last meedragen. 

• Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen wij dat we intensievere hulp 
moeten bieden. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te 
signaleren. Sociale wijkteams, huisartsen, consultatiebureaus, scholen en sportclubs hebben hierin 
een belangrijke rol. Met hen gaan we in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk 
wordt. 

• Wij pakken de wachtlijsten in de jeugdzorg aan. Als kinderen extra hulp nodig hebben, moet dat 
mogelijk zijn. Zonder dat zij maandenlang moeten wachten. Dat geldt zowel voor reguliere als voor 
hoog-specialistische jeugdzorg. 

• Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dit creëert vertrouwen en maakt dat hulp 
effectief geboden kan worden. 

• De problemen van de kinderen hebben vaak te maken met onderliggende problemen in het gezin. 
Bijvoorbeeld schuldenproblematiek of gezondheidsproblemen van de ouders. Door niet alleen naar 
het kind te kijken maar naar het hele gezin, kunnen de kinderen beter en effectiever geholpen 
worden. 

• Wij zorgen voor de aanwezigheid van voldoende jeugdprofessionals bij de huisartsen. Zij zijn bekend 
met regionale zorgorganisaties en de behoeften van ouders en kinderen. Zo voorkomen wij onnodige 
doorverwijzingen naar te zware hulp. 

• Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Door met scholen en 
sportverenigingen al vroeg in te zetten op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar 
maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen worden voorkomen Huiselijk geweld en 
kindermishandeling hebben de hoogste prioriteit. Waar signalen zijn van kindermishandeling moet dit 
herkend worden door hulpinstanties. In deze situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. Dit 
geldt ook voor mishandeling van huisdieren. 

• Wij zijn voor toepassing van alle uitgangspunten van onze -raad breed vastgestelde, Roermondse 
inclusie-agenda- voor mensen met een beperking. Inclusief het voor iedereen (fysiek) toegankelijker 
maken van de gemeente. 
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3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 

Wij willen aandacht voor alle Roermondse kinderen. De school van nu begeleidt kinderen tot zelfstandige 
volwassenen. Die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn voor zichzelf en hun omgeving. Normen en 
waarden en hoe gaan we met elkaar om? Wat is normaal en wat niet? Dat leer je niet alleen thuis, maar ook op 
school. Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start. Het verschaft kennis en 
vaardigheden waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een 
grote rol in het leven van het individu. De hele samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters 
en juffen voor de klas. 

• Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar de 
gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de gemeente 
ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van thuiszitters in het 
onderwijs. 

• Wij vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind gaat. De 
gemeente controleert daarom of scholen zich aan de wet houden. Ouders kunnen hun kinderen vanaf 
3 jaar oud aanmelden bij meerdere scholen. Wij zijn tegen lotingsystemen of een postcodebeleid. 

• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, wil de gemeente (taal) achterstanden bij 
jonge kinderen al vroeg wegwerken. Bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven. 

• School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij 
vroegtijdige signalering van bijvoorbeeld radicalisering, loverboys of huiselijk geweld. De overheid 
grijpt in als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. 

• Een school is een sociale ontmoetingsplaats in een wijk of kern. Wij stimuleren dat er ruimte is in of 
nabij het schoolgebouw die niet alleen bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van 
sport, gezonde leefstijl, muziek en cultuur. Maar ook voor hun ouders en andere buurtbewoners. 
School- en (sport)accommodaties kunnen veel meer door verschillende doelgroepen en verenigingen 
worden gebruikt. Het is belangrijk dat een school een veilig gebouw is dat voldoet aan alle eisen. De 
coronapandemie maakt dat er nieuwe eisen gesteld worden aan o.a. klimaatbeheersing en ventilatie. 
De gemeente als eigenaar van de scholen is hiervoor verantwoordelijk, samen met het schoolbestuur. 

• Het is ook belangrijk dat de school goed en veilig bereikbaar is. Daarom zorgen wij voor een veilige 
toegang tot de school, met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld ‘Kiss & 
Ride’ parkeerplekken. Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. 

• Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren. Op straat, in de klas, op het sportveld of 
online. In onze stad zetten wij ons actief in voor het sluiten van een afspraken die pesten tegengaan 
en voorkomen: het ‘anti-pesten-pact’. 
 

3.4 Waar we gezond zijn, sporten, bewegen en spelen 
Sporten en lekker in beweging zijn is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 
ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor een vitale, duurzame en weerbare samenleving. Zeker 
nu we met z’n allen steeds ouder worden, is het belangrijk dat we in beweging blijven. Sport moet voor 
iedereen toegankelijk zijn. Zowel georganiseerd als niet-georganiseerd. Daarom werken wij samen met 
scholen, sportverenigingen, organisatoren van grote evenementen, de Sportraad en andere maatschappelijke 
instellingen. Zodat iedere inwoner van jong tot oud kan sporten en bewegen. 

• Wij zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Ook in de openbare 
ruimte. Wanneer een sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen wij dat deze ruimte op een 
andere plek wordt gecompenseerd. 

• Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten worden we fitter. 
Sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de samenleving. Omdat sport op zoveel 
manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het logisch om sport in te zetten als hulpmiddel 
voor onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom willen wij dat sportclubs, het onderwijs en 
zorginstellingen nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen tijdig signaleren. 

• Bij nieuwbouw, herontwikkelingen of groot onderhoud denken wij na hoe onze openbare ruimte kan 
worden ingericht voor buitensport. Wij vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee te denken. 

• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de schoolgaande jeugd 
zoveel mogelijk te laten bewegen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van sportvelden voor 
buitengymlessen. Zoals nu al bijvoorbeeld op Sportpark Kitskensberg met Roercollege plaatsvindt. Ook 
de professionals van Sportservice Roermond kunnen hierbij helpen. 
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• Sport is toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking. De gemeente besteedt een vast 
gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners. Om ouderen voldoende te laten bewegen, 
zorgen wij voor wandelroutes, rollator en rolstoelvriendelijk, met voldoende rustmogelijkheden. 

• Sporten kan een belangrijke uitlaatklep voor jongeren zijn. Wij dragen daarom financieel bij aan het 
sporten van kinderen, als hun ouders dit niet kunnen betalen. 

• Het (sport)accommodatiebeleid van de gemeente moet aansluiten bij de doelen van een 
geactualiseerde Sportvisie. Het accommodatiebeleid houdt rekening met de veranderende behoefte 
en alternatieve plaatsen waar sport en bewegen tegenwoordig plaatsvindt. Waar mogelijk, zetten wij 
sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden. Zo kunnen zoveel mogelijk van 
onze inwoners gebruikmaken van de bestaande faciliteiten. Ook zorgen wij ervoor dat 
jongerenprojecten kunnen profiteren van sportaccommodaties. 

• Grote sportevenementen zoals bijvoorbeeld de Roermond City Run, Roermond City Swim en de 
Roermond City Triatlon zijn niet alleen een manier om Roermond op de kaart te zetten. Maar ook om 
(sport)verenigingen met elkaar te verbinden. En mensen meer in beweging te krijgen. Daarom gaan 
wij actief in gesprek met organisaties van grotere sportevenementen om dit samen voor elkaar te 
krijgen. 

• In ons sportbeleid geven wij in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de dezelfde behandeling 
van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is geen plek in 
Roermond. 

• Met een raadsmotie hebben wij als VVD de scholen opgeroepen hun leerlingen, in samenwerking met 
EHBO-verenigingen en Rode Kruis-afdelingen, een EHBO-cursus inclusief training in het gebruik van 
defibrillatoren aan te bieden.  

• Wij omarmen de doelstellingen van het sport- en beweegakkoord. Wij zetten dit in als aanjager om de 
samenwerking tussen verenigingen te verbeteren. Maar ook om verenigingen klaar te laten zijn voor 
een toekomst binnen een veranderend sportlandschap. Door meer ongeorganiseerde sporters en 
meer vergrijzing en een tekort aan vrijwilligers. 

• Sport en bewegen is één van de middelen voor gezonde en vitale inwoners. Wij vragen niet alleen aan 
verenigingen en andere maatschappelijke instellingen zoals ons welzijnswerk om samen te werken. 
Ook binnen de bestuurlijk/ambtelijke organisatie stimuleren we een doelgerichte samenwerking. Dit 
moet leiden tot een ontschotting van de beleidsvelden sport, wijkgericht werken, cultuur, onderwijs, 
zorg en welzijn en openbare ruimte.  

• Sport en bewegen willen wij ook wijkgericht inzetten in samenhang met onderwijs en cultuur om zo 
de gezondheid en vitaliteit van inwoners te verbeteren. 

• Hockey en Roermond zijn al bijna 100 jaar met elkaar verbonden. Het hoge water heeft RHC Concordia 
ernstig getroffen. Ons standpunt is dat de kantine- en veldenproblematiek van RHC Concordia, 
veroorzaakt door het hoge water, vraagt om een oplossing. 

• Wij zijn van mening dat topsport, zoals bijvoorbeeld Tigers Roermond, dat zaalvoetbal speelt op het 
hoogste niveau, vooral voor onze jeugd een extra dimensie toevoegt 
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4. Een veilige stad 

4.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. Wij willen 
dat iedereen in Roermond veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Dat de stad veilig is en 
mensen zich ook veilig voelen. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners 
en ondernemers zorgen we daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken, gaan wij 
overlast tegen. Wij pakken criminaliteit keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. 

• Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur per dag beschikbaar zijn. De 
hulpdiensten zijn overal in onze gemeente op tijd als je ze nodig hebt. Ook overige hulpdiensten zijn 
goed bereikbaar en benaderbaar. 

• In Roermond moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken wij discriminatie en geweld tegen 
LHBTI’s keihard aan en zorgen wij ervoor dat het doen van aangifte zo makkelijk mogelijk wordt 
gemaakt. 

• Een app is soms handig, maar nooit de enige mogelijkheid om een melding te maken of aangifte te 
doen. Aangifte doen kan op het bureau, via internet of telefoon. Of via de eigen wijkagent die dan 
langskomt op afspraak of beschikbaar is in wijk- en buurthuizen. 

• De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat, ook in de wijken. 
En tijdens de zomermaanden op en rond de Maasplassen en in het buitengebied. Extra boa’s 
vergroten de zichtbaarheid van handhaving en bestrijden kleine criminaliteit en verrommeling van 
onze leefomgeving. De kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers. 

• Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. Wijkagenten en wijkboa’s die de buurt goed 
kennen voegen daar iets extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van 
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners, wijkagenten en wijkboa’s werken 
daarbij nauw samen. 

• Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is helemaal uit 
den boze. Zeker tegen onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten. Deze 
horen ongestoord hun werk te kunnen doen. Hufters die dit wel doen, pakken wij hard aan. 

• Goede beveiliging is de beste bescherming. Keurmerken zoals Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk 
Veilig Ondernemen helpen inwoners en ondernemers bij hoe ze hun huis of bedrijf goed kunnen 
beveiligen tegen inbraak. De gemeente en politie promoten deze keurmerken. 

• Overlast is een grote ergernis. De politie en de boa’s grijpen altijd in als mensen de regels overtreden 
of overlast veroorzaken. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en 
overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en 
die van het lokaal gezag. 

• Integraal veiligheidsbeleid vraagt de komende jaren om meer bestuurlijke aandacht, passie en nieuwe 
impulsen. Vanaf 2022 wordt het integraal veiligheidsbeleid weer opgepakt volgens de VNG-
handreiking Kernbeleid Veiligheid. Hierbij dient ook aandacht te worden geschonken aan het 
selecteren van betere effectindicatoren, de relatie met het regionale beleidsplan van de politie, het 
combineren van zorg, drang en dwang op persoonsniveau, het belang van burgerparticipatie en wijk- 
en gebiedsgericht werken (slim samen toezien), ondermijning, intelligence en informatiepositie en de 
samenwerking tussen boa’s en politie. 

• De veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen moeten al in beeld zijn gebracht voordat met de 
daadwerkelijke bouw wordt gestart aan de hand van een zgn. Veiligheid Effect Rapportage (VER). Ook 
toekomstige bewoners dienen hierbij betrokken te worden. Voor Roerdelta en het Melickerveld dient 
een VER te worden opgesteld. Hierbij zal er ook aandacht zijn voor een (verkeersveilige)ontsluiting. 

• Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het binnenstedelijk spoorbaangedeelte vereist een beperking 
van de maximumsnelheid voor beladen goederentreinen van 50 km/u.  

• De beide coffeeshops in het stadscentrum veroorzaken veel overlast en tasten de leefomgeving erg 
aan. Zij moeten verplaatst worden naar elders. Dat besluitvormingstraject vereist een zorgvuldige 
benadering en een optimale samenwerking tussen alle direct betrokkenen. De leefbaarheid mag ook 
niet elders in onze gemeente opnieuw onder druk komen te staan. De gemeente claimt bij de 
politieregio tijdelijk extra capaciteit om de toename van de straathandel na de verhuizing de kop in te 
drukken.  

• Wij blijven met het oog op leefbaarheid en veiligheid de landelijke pilot Gereguleerde Wietteelt 
kritisch volgen en blijven onze bijdrage leveren aan een toekomstige uitvoering van deze pilot. 

https://roermond.vvd.nl/contact
https://roermond.vvd.nl/contact


 
 

19 
De Roermondse VVD, verkiezingsprogramma ‘HET KAN ANDERS’ 2022-2026  VVD De Roermondse VVD - Contact
    

 

4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt 
Mensen worden niet geboren als crimineel, maar glijden vaak af door een slechte opvoeding, verkeerde 
vrienden of een onveilige omgeving. Het is daarom belangrijk dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit 
kiest voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht van onszelf, ondersteund door een 
gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving. 

• Om te voorkomen dat er herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werken wij samen met scholen 
om jongeren met een criminele achtergrond perspectief te bieden. Het leren meedoen in de 
samenleving voorkomt dat ze afglijden naar georganiseerde criminaliteit. 

• Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op ondermijning en 
witwaspraktijken. Wij weigeren een vergunning of trekken deze in als deze misbruikt wordt voor het 
faciliteren van criminele activiteiten. 

• Door zichtbare wijkagenten en boa’s die surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat en in 
wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd. Daarbij zetten 
wij in op een beproefde patseraanpak. Hierbij worden hun dure kleding, horloges en brommers van 
jonge criminelen afgepakt. Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze veiligheid te 
zorgen. Indien nodig gebruiken zij stroomstootwapens, wapenstok en/of pepperspray. Ook willen wij 
dat ze gebruik kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en bodycams om hun veiligheid 
en die van onze inwoners en hulpdiensten in de gemeente te vergroten. 

• Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven, vloeien die terug in de gemeentekas. Dit geld 
kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te verbeteren. 

• De burgemeester heeft veel bevoegdheden die kunnen worden ingezet om Roermond veiliger te 
maken. Wij willen dat de burgemeester deze ook daadwerkelijk gebruikt. Te denken valt aan het 
toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht. 

• Steeds vaker zijn onze inwoners slachtoffer van digitale criminaliteit, zoals WhatsApp-fraude of 
phishing. Daarom investeren wij in goede voorlichting voor inwoners, jong en oud. Om het risico te 
verkleinen om slachtoffer te worden van deze activiteiten zorgen wij ervoor dat onze inwoners weten 
waar ze aangifte kunnen doen van dit soort cybercrime. 
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5. Een gemeente die klaar staat voor de inwoners  

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat 
De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met 
eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels en een goede telefonische en digitale 
bereikbaarheid helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, 
problemen en frustraties. Daar waar dat nu nog niet het geval is zal de Roermondse VVD daar vol op inzetten 
om deze doelen te bereiken. 

• Brieven en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk. 

• Inwoners die de gemeente een brief schrijven, dienen volgens onze VVD binnen acht dagen een 
ontvangstbevestiging te ontvangen met opgave van hun ambtelijk aanspreekpunt en de te verwachten 
afhandeltijd. 

• Voor digitale brieven geldt dat de verzender binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging 
ontvangt met vermelding van hun ambtelijk aanspreekpunt en de te verwachten afhandeltijd. 

• Wij vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je met een vraag belt en er 
alles aan doet om je goed te helpen. 

• Door de reorganisatie en de grote instroom van nieuwe medewerkers raken veel organisaties en 

verenigingen ‘de weg kwijt’ op het stadhuis. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de 

ambtelijke organisatie willen wij verbeteren.  

• De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Het Klant Contactcentrum (KCC) 
maakt gebruik van de modernste communicatietechnologie. Inwoners kunnen hun zaken zoveel 
mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. Wat digitaal kan is perfect, maar het blijft 
ook mensenwerk waar inwoners terecht kunnen bij klantgerichte medewerkers van de gemeente. 
Verder behoort het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten, tot de mogelijkheden. 

• Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar en kent openingstijden. Ook buiten reguliere kantoortijden, 
voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in 
plaats van een computer. 

• De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig op maat is. Privacygevoelige informatie van inwoners is 
optimaal beveiligd tegen criminele digitale activiteiten. 

• Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners tijdig en adequaat 
op een begrijpelijke wijze over gegevens die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het 
lokaal bestuur. Zoals gemeentefinanciën en de besteding van subsidies. (Bijv. de begroting in één 
oogopslag.)  Deze informatieplicht dient ook te gelden voor de regionale samenwerkingsverbanden 
waaraan de gemeente deelneemt.  

• De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude 
tegen te gaan of te bestraffen. 

• De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met andere 
gemeenten in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale 
werkgelegenheid of woningbouw.  

• Wij blijven prestaties van de huidige samenwerkingsverbanden kritisch volgen. Deelname aan 
samenwerkingsverbanden die niet meer beantwoorden aan hun verwachtingen wordt beëindigd. 
Nagegaan moet worden of bestuurlijke deelneming van raadsleden de bestuurskracht van 
samenwerkingsverbanden kan versterken.  

• De gemeente zorgt ervoor dat inwoners te woord worden gestaan wanneer er opmerkingen en 
klachten zijn over het niet nakomen van serviceafspraken. Ook is er een transparante formele 
klachtenregeling. 

• De gemeente zet steviger in op een lobby richting Maastricht, Den Haag en Brussel om aandacht te 
vragen voor grote maatschappelijke opgaven. Ook stellen wij ons nadrukkelijker kandidaat voor de 
commissies van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG).  

 
 
 
 
 
 
 

https://roermond.vvd.nl/contact
https://roermond.vvd.nl/contact


 
 

21 
De Roermondse VVD, verkiezingsprogramma ‘HET KAN ANDERS’ 2022-2026  VVD De Roermondse VVD - Contact
    

5.2 Wij bundelen onze krachten voor slimme oplossingen 
Roermond maken we met elkaar! Wij bundelen onze krachten en werken met plezier samen om de problemen 
op te lossen in onze eigen straat, buurt, dorp of wijk. Daarom vinden wij het belangrijk dat de gemeente 
slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten 
worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken om mee te praten, suggesties te doen en 
ook taken op zich te nemen. 

• Het enthousiasme van de samenleving benutten wij zoveel mogelijk. Initiatieven van ondernemers en 
verenigingen willen wij zo min mogelijk belasten met regels en vergunningen. Wij denken proactief 
mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket. 

• Wij luisteren en wij denken, organiseren en regisseren mee, als die vraag er is, met 
vertegenwoordigers van inwoners in dorp, wijk en buurt die maatschappelijke initiatieven nemen die 
de leefbaarheid vergroten. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden om meer partners te 
betrekken om plannen mee te financieren. 

• Bij het professioneel opstellen van nieuw beleid wordt iedereen betrokken die dit direct raakt. Niet 
alleen om draagvlak te creëren, maar ook om (gebieds)kennis en ideeën van inwoners en de mores 
van een dorp, wijk of buurt, mee te nemen. Daarbij zijn de gemeente en de deelnemers vooraf 
duidelijk over de verwachtingen over en weer. Dit, om teleurstellingen achteraf te voorkomen.  

• Burgerparticipatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd gelijk krijgen. Participatie en 
draagvlak zijn niet hetzelfde. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille brede meerderheid’ die de 
gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans en kunnen verschillende belangen 
op een goede manier worden afgewogen.  

• Het is de hoogste tijd dat de pilot Burgerbegroting van de Dorpsraad Swalmen wordt geëvalueerd. 
 

5.3 En waar we verstandig met ons geld omgaan 

• Een gemeente is pas gezond als de financiën ook op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend door onze 
ondernemers en inwoners. Daar gaan wij zuinig en verstandig mee om. De belastingen en heffingen 
houden wij zo laag mogelijk. Gemeenten krijgen echter steeds meer taken en de gemeentelijke 
financiën staan in alle gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk dat de gemeente helder en 
transparant verantwoording aflegt over de besteding van de belastinggelden. 

• De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn 
helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is 
besteed en welk effect is bereikt. 

• Wij geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. 

• De woonlasten (zoals de OZB) en de heffingen (zoals precario) blijven zo laag mogelijk. 

• De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het 
uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden.  
 
 
 

 

 Met een sterke VVD wordt het de komende vier jaar ANDERS!  
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