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HEERLEN VERDER VOORUIT
Voorwoord
Heerlen als hart van Parkstad
D66 ziet Parkstad als één grootstedelijk gebied, waarin de verschillende gemeenten elkaar aanvullen
en versterken. We doen in maart 2018 mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in de
Parkstadgemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade.
D66 streeft ernaar om zo spoedig mogelijk tot één bestuurlijk gebied te komen in Parkstad. De
ontwikkeling van het stedelijke gebied van Parkstad Limburg (met circa 255.000 inwoners de vijfde
‘stad’ van Nederland) gaat sneller als dit vanuit één bestuurlijke organisatie zou worden aangestuurd.
Met andere grotere steden zit Parkstad dan aan tafel met Rijk en Provincie om te spreken over de
thema’s van de (nabije) toekomst en over de verdeelsystematiek van de middelen. Ook voor
winkelformules en bedrijven is het veel aantrekkelijker als ze één bestuurlijk aanspreekpunt zouden
hebben voor de hele regio.
Wij betreuren het dan ook dat de verwachte en gehoopte fusie tussen Heerlen en Landgraaf op het
laatste moment niet is doorgegaan. Wij zagen die als eerste stap op weg naar een grotere
herindeling. Een lichtpunt in deze gang van zaken is dat de minister erkent dat er iets dient te
gebeuren om de bestuurlijke slagkracht van deze regio te vergroten. Dan is er dus sprake van uitstel
en niet van afstel. De bal ligt nu bij de minister en wij verwachten van haar kant nieuwe initiatieven
richting bestuurlijke schaalvergroting in Parkstad.
Parkstad is geografisch en sociaal-economisch gezien immers één gebied, met een
gemeenschappelijk mijnverleden. Parkstadgemeenten hebben eenzelfde sociaal-economische
problematiek en daarnaast extra problemen t.g.v. krimp van de bevolking.
Ook zijn er steeds meer projecten en evenementen die de inwoners in heel Parkstad verbinden en
van grote waarde zijn. Denk aan Pinkpop, Cultura Nova, Snow Word, Parkstad Limburg Theaters, de
Brunssummer Heide, GaiaZOO, de Leisure Boulevard, het Mijnmuseum, het Continium, de
Buitenring, de Hockey Club Nova en uiteraard ook Roda JC, dat voetbalt in ……het Parkstad
Limburgstadion.
Meer op de toekomst gericht zijn ontwikkelingen als Avantis, het doortrekken van de intercity naar
Aken, IBA Parkstad en het Parkstad Energie Transitie traject (PALET).
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Veel bedrijven in de regio hebben de naam Parkstad al omarmd. Nu de politiek nog! Heerlen, als
hart van de Parkstadregio, onderneemt daarin intitiatieven en steekt daarvoor de handen uit de
mouwen.
Parkstad dient echter ook buiten haar grenzen te kijken. Samenwerking met Maastricht en SittardGeleen blijft essentieel net zoals met de Provincie. Over de landsgrenzen heen dient Parkstad zich op
Aken te richten, met haar grote cultuurhistorische waarde en met de Rheinisch-Westfälische
Technische Hochschule. Door samen te werken met deze buren wordt Parkstad als regio extra
aantrekkelijk om in te wonen, te werken en te leven.
D66 gaat voor een ondernemend Parkstad: zowel van de zijde van burgers, als van de overheid.
Mensen moeten de ruimte krijgen én nemen om zelf initiatieven te ontplooien zodat zij samen zorg
dragen voor hun eigen leefomgeving. De overheid moet vertrouwen geven, ondersteunen en
faciliteren.
De sociaal-economische problematiek van Parkstad
Een van de belangrijkste opdrachten voor de politiek in Parkstad is het aanpakken van sociale
problemen. Daarnaast is het borgen van (buurt)voorzieningen belangrijk, ook in tijden van krimp van
de bevolking.
Veel van de sociale problemen zijn historisch gegroeid en daardoor hardnekkig; ze worden van
generatie op generatie overgedragen. Een echte trendbreuk kan alleen worden geforceerd door een
beter economisch perspectief; investeringen in de economie, het onderwijs en de arbeidsmarkt. De
arbeidsparticipatie moet in onze regio omhoog. Dat betekent meer passende werkgelegenheid, ook
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Daarvoor zijn drie dingen noodzakelijk.
Ten eerste wil D66 inzetten op acquisitie van nieuwe bedrijven. Meer werk betekent meer inkomen,
zo simpel is dat. Bijvoorbeeld in de horeca die nu al opleeft, in de retail vanwege de leegstand van
winkels, in leisure en toerisme, in industrie en logistiek – want de logistiek is een snelgroeiende
sector waar de internationale ligging biedt Parkstad volop kansen voor biedt.
Vervolgens wil D66 dat een verbeterd economisch perspectief wordt vertaald naar onze stadsdelen
en buurten. Daarbij moet geïnvesteerd worden in alle wijken en stadsdelen, niet alleen daar waar de
problemen het grootst zijn. In die wijken moet wel het meeste gebeuren maar we moeten ook
zorgen dat Parkstad en zeker ook Heerlen voor alle inwoners aantrekkelijk wordt en blijft. De
Multifunctionele Accommodatie Bekkerveld (MAB) heeft zich als brede maatschappelijke voorziening
bewezen in Heerlen-Zuid en ook een brede school daar voor de Tarcisius zou in onze ogen zeker
renderen. Concepten die wat ons betreft in alle stadsdelen moeten worden toegepast, voor zover
dat nog niet gebeurd is. Met name de Heerlerbaan is daar in onze ogen thans aan toe.
Tenslotte wil D66 dat er wordt geïnvesteerd in onderwijs. Wie voor een dubbeltje geboren is, moet
zich tot een kwartje kunnen ontwikkelen. Dat begint al op de basisschool, of soms zelfs daarvoor.
Talent mag niet onbenut blijven, ook niet voor degene die toevallig in een probleemwijk is geboren.
Goed middelbaar beroepsonderwijs is daarvoor cruciaal, met een naadloze aansluiting op de
behoeften van het bedrijfsleven.
Mensen moeten weer overtuigd raken van hun eigen kunnen. Een activerend arbeidsmarktbeleid
krijgt mensen in beweging. Afhankelijkheid van uitkeringen kan worden doorbroken. Zo zijn in
Heerlen vorig jaar meer dan 200 mensen uit de bijstand aan het werk gegaan bij NedCar. Mensen die
jarenlang kansloos waren op de arbeidsmarkt en zichzelf wellicht al lang hadden afgeschreven.
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Duurzaamheid
D66 wil dat in Heerlen zoveel mogelijk duurzaam beleid wordt gevoerd. Dat betekent dat burgers en
bedrijven worden gestimuleerd duurzaam te zijn en dat de gemeente zelf zo veel mogelijk duurzaam
handelt.
Als paraplu boven ons duurzaamheidsbeleid hangt het Parkstadbrede energie-transitiebeleid Palet
3.0, dat de ambitie heeft om in 2040 als regio energieneutraal te zijn.
Bestuurskracht
Dat alles vraagt om een stevige bestuurskracht. Een gemeentebestuur dat nieuwe bedrijvigheid weet
te binden en dat mensen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Een gemeentebestuur dat met
de aanpak van de sociaal-economische problematiek en met investeringen in sportvoorzieningen,
uitgaansleven en cultuur, de eigen jeugd perspectief gaat geven. Een gemeentebestuur dat nieuwe
bedrijven, nieuwe inwoners en toeristen weet aan te trekken.
Dan zal gaandeweg de identiteit van Parkstad ontstaan en zal men er trots op zijn daar te wonen.
Maar natuurlijk wel als Hoensbroekenaar, Nieuwenhager of Welternaar, want iemand zei het
onlangs zo treffend: “Je roots veranderen niet door een nieuwe gemeentegrens”!
Het centrum van Heerlen als hart van Parkstad
Een andere verantwoordelijkheid voor ons als politiek is het er voor te zorgen dat het centrum van
Heerlen als hart van Parkstad een grote aantrekkingskracht blijft houden. Niet alleen als winkelstad,
maar ook dat er van een uitgebreid cultuur- en uitgaansaanbod te genieten valt, dat er voldoende
werk is, dat er betaalbare woningen zijn en dat sport en recreatie er een prominente plek krijgen,
zodat wij jongeren aan de stad kunnen binden.
In het Bidboek Urban Heerlen zijn voor het stadscentrum van Heerlen 25 ambities en wenselijke
aanpassingen vastgesteld, waar nu met een beschikbaar budget van een ruime 30 miljoen euro
voortvarend aan gewerkt wordt. Heerlen, IBA en de Provincie hebben daarvoor elk een derde deel
beschikbaar gesteld.
En we zijn dus al op de goede weg! Ondanks allerlei erfenissen uit het verleden en beperkte
financiële mogelijkheden, heeft Heerlen al veel bereikt. Dat hoor je en dat vóel je als je door de stad
loopt. Zeker ten tijde van 3FM Serious Request 2015 in december 2015. Toen waren wij toch allemaal
apetrots op onze stad, of niet?
D66 wil dit positieve gevoel gebruiken om met anderen te blijven werken aan de toekomst van
Heerlen !
Jan Bertholet,
Lijsttrekken D66 Heerlen
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1 Bestuur, Dienstverlening & Samenwerking
D66 gelooft in de kracht van het individu. Daarom willen wij een overheid die niet onnodig groot is,
met zo min mogelijk regels, een overheid die klantgericht werkt, goed bereikbaar is en transparant,
en een overheid die mensen helpt die –al dan niet tijdelijk– het niet zonder ondersteuning kunnen
redden in onze maatschappij.
Wij hebben te maken met krimp van de bevolking en met opgelegde bezuinigingen. Daarom is nauwe
samenwerking en herindeling tussen gemeenten noodzakelijk om de voorzieningen voor de inwoners
op peil te houden en zonodig te verbeteren.
Samenwerking leidt niet alleen tot schaalvoordelen, maar laat ook een gevoel van saamhorigheid
groeien waardoor bestuurlijke herindeling bottom-up een logische vervolgstap kan worden.
D66 streeft naar een kleinere en dienstbare gemeentelijke overheid die samenwerking zoekt met de
marktpartijen, ook over de gemeentegrenzen en landsgrenzen heen.
IBA-Parkstad is gezamenlijk project van gemeenten en Provincie waar veel geld in geïnvesteerd is. Na
het presentatiejaar 2020 van IBA zullen deze investeringen hun rendement moeteen opbrengen.
D66 zet zich in Heerlen in voor:
•

Samenwerking op Parkstad-niveau: democratisch, transparant, efficiënt en effectief
o
o

o
o

o
o
o
o

•

Bestuurlijke herindeling van Parkstadgemeenten, en waar dat niet haalbaar is:
intensivering van de samenwerking
Uitbreiding van de samenwerking naar terreinen als zorg, onderwijs, sport en
cultuur. Voorbeelden zijn de fusies van hockeyclubs Heerlen en Kerkrade en van de
scoutings van Molenberg en het Eikske
Verbetering van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld samenwerking voor een
gezamenlijk hoogwaardig regiozwembad
Inzetten van IBA Parkstad voor het scheppen van landmarks en saamhorigheid in
Parkstad; bijvoorbeeld het Kegelpaleis en de uitbreiding van de Nieuwe Nor; ook
Roda JC inzetten voor een gevoel van saamhorigheid
Overleg aangaan met de IBA-Parkstad en met Parkstad Limburg om na 2020
voortzetting van ingezette IBA-processen te borgen
Verdere formalisering en intensivering van de samenwerking over de landsgrenzen
heen: Aken, Charlemagne en Euregio
Samenwerking met Eindhoven en de Randstad versterken door een gezamenlijke
lobby op Parkstad-niveau
Flexibiliteit in de samenwerkingsconstructies, zowel wat betreft de beleidsterreinen
als de partners – mede ook in TRIPOOL- en Euregionaal verband

Aanpassing en verbetering van de gemeentelijke organisatie
o
o
o
o

Vermindering van bureaucratie en administratieve lasten voor burgers en bedrijven;
Verdere verbetering en versnelling van dienstverlening: denk aan vergunningen
verlenen, de zorgvraag, de WMO en de jeugdzorg
Een efficiëntere en meer klantgerichte organisatie
Meer bevoegdheden voor accountmanagers en de coördinatoren voor buurtgericht
werken en de zorgcoördinatoren
6
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o
o
o

Burgers en bedrijven krijgen zoveel mogelijk te maken met één loket en één
aanspreekpersoon die achter de schermen coördineert
Een gemeentelijke ombudsman of een Parkstad-ombudsman
Meer Publiek Private Samenwerking (PPS) in de voorzieningen
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2 Economie & Onderwijs
D66 gelooft in de kracht van het individu en stimuleert graag ondernemendheid en participatie.
Onderwijs en scholing zijn instrumenten bij uitstek om dat te bereiken. Het duale leerstelsel levert
goed opgeleide mensen op: leerling is in dienst bij werkgever en krijgt theoretische basis vanuit
onderwijsinstelling.
Voor de komende periode zet D66 Parkstad in op verdere verbetering van het ondernemingsklimaat.
En op goede opleiding van de jeugd zodat die zich hier thuis voelt en voldoende perspectief heeft.
Voor een aantal doelstellingen is samenwerking tussen Heerlen en de andere Parkstadgemeenten
onontbeerlijk.
D66 wil ook uitdrukkelijke aandacht voor laaggeletterdheid. In Heerlen is 1 op de 8 bewoners
laaggeletterd, dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Laaggeletterde mensen hebben moeite
hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat leidt tot minder zelfredzaamheid, minder sociale
activiteit en een slechtere gezondheid. Laaggeletterde mensen vinden minder snel een baan en
hebben minder grip op geldzaken en gezondheid.
D66 zet zich in Heerlen in voor:

•

Verruiming van mogelijkheden voor ondernemers,
via de filosofie van 3 x A: Aqcuireren, Aanjagen en Activeren

o Klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie: accountmanagers openen deuren
voor ondernemers en bedrijven, en acquireren van nieuwe bedrijven

o Het aanjagen van innovatie en ondernemerschap via o.a. het Fonds Economische
o
•

Structuurversterking en Regeling Ruimte voor Ondernemerschap
Het activeren van mensen door hen naar betaald werk te begeleiden. Het succesvolle
project VDL-Nedcar dient verder te worden uitgerold

Verder wil D66 op economisch gebied:

o Afbouw van onnodige regelgeving en bureaucratie, versnelling en vereenvoudiging
o
o
o
o

van vergunningsprocedures
Het werken via één loket. Zowel via het Ondernemershuis als via het
Werkgeversservicepunt
Publiek-Private Samenwerking met marktpartijen, met goede afspraken over de
risicoafdekking
Het stimuleren van cultureel ondernemerschap door meerjarige subsidie-afspraken
(de zogeheten ’beleidsgestuurde meerjarige contractfinanciering’) en
verzelfstandiging, zoals in het geval van Schunck succesvol gebeurd is
Heerlen aandragen als Experimenteerruimte voor grensoverschrijdend ondernemen
in Parkstad en Euregio, zoals ook reeds gebeurd is m.b.t. Avantis
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•

Onderwijs
o

o
o

o

o
o

o

o

Goed basisonderwijs in alle wijken handhaven, door schaalvergroting, ook over
gemeentelijke grenzen heen en het opzetten van brede scholen, naar voorbeeld van
de Molenberg
Investeren in adequate onderwijshuisvesting, zoals de nieuwbouw van St Jan en
huisvesting van basisschool Tarcisius in de oude HTS.
Experimenteren met het nieuwe concept het Integraal Kindcentrum: school, crèche
en voor-, tussen- en naschoolse opvang in één gebouw vanuit integrale aanpak en
begeleiding
Volledige onderwijsketens en het creëren van stageplaatsen in samenwerking met
werkgevers en het MKB, zoals de Zorgacademie; onderzoek samen met
onderwijsveld en bedrijfsleven naar invoering van duaal leren op vbo en mbo-niveau
Projecten zoals Baanbrekend werk en VDL Nedcar om mensen naar betaald werk te
begeleiden
Stimuleren van cultuureducatie en praktijkgericht onderwijs op scholen t.b.v. het
vergroten van de motivatie, bewustwording en identiteit, zoals het Broeklandcollege
bijvoorbeeld als excellente school laat zien
Aandacht voor laaggeletterden:
• Beschikbaarheid van specifiek onderwijs
• Actief aanbieden van specifiek onderwijs
• Rekening houden met laaggeletterdheid bij alle communicatie en contacten
tussen de gemeente en burgers
Met de Smart Services Campus zorgen voor innovaties in het beheer en analyse van
grote en aan elkaar gekoppelde geautomatiseerde databestanden. Deze moeten in
samenwerking met het bedrijfsleven (waaronder het MKB) en overheid leiden tot
nieuwe vormen van dienstverlening en nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid.
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3 Duurzaamheid
De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen om hun eigen energie op te
wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het
gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie
versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf.
Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van
de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende
toekomst.
Ook de gemeenten hebben hier een grote rol in.
Binnen IBA-Parkstad worden experimenten opgezet met het hergebruik van materialen. D66 wil
succesvolle experimenten van IBA-Parkstad incorporeren in het gemeentelijk beleid. D66 vindt de
wettelijke minimumeisen onvoldoende en wenst de lat nadrukkelijk hoger te leggen.

D66 zet zich in Heerlen in voor:
•

Energiegebruik
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Energie-neutraliteit in Heerlen in 2040, ongeacht wat andere gemeenten doen
Uitvoeren van het beleid Palet 3.0 van Parkstad Limburg Energietransitie, om in 2040 als
regio energieneutraal te zijn
In het kader daarvan ondernemers stimuleren hun bedrijfsprocessen te verduurzamen.
Zonnepanelen op gemeentelijke daken; als gemeente duurzaam inkopen
Binnenstad voor het gemotoriseerd verkeer fossielvrij maken, uiterlijk in 2035
Bevoorradings-verkeer voor de binnenstad gebeurt alleen met elektrische voertuigen,
uiterlijk in 2024, met overslagpunten aan de rand van de binnenstad
Privatisering van Mijnwater BV
Communicatie over en stimulering van het project Zonnepanelen Parkstad in Limburg,
met burgers en met woningcoöperaties

Afval, hergebruik en groen
o
o

o
o
o

Afvalscheiding aan de bron; bestrijding van zwerfafval door handhaving en preventie
Hergebruik van materialen in openbare gebouwen en in de openbare ruimte; duurzame
sloop; gebruik maken van ideeën van de Wijk van Morgen, een applicatiecampus op
Avantis voor een duurzame bouwomgeving
Incorporeren van succesvolle IBA-experimenten met hergebruik in het gemeentelijk
beleid
Een goed beheer van het groen. Niet alleen adequaat onderhoud, terughoudendheid
m.b.t. kap en herplant van bomen in geval van onvermijdelijke kap.
Meer groen in tuinen van burgers om het regenwater niet via het riool af te voeren
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4 Jongeren
Jongeren hebben de toekomst, Parkstad ontgroent en krimpt. Daarom is het belangrijk om de jeugd
in Heerlen vast te houden door stad en regio voor hen aantrekkelijk te maken, door hen perspectief te
bieden. Speerpunten daarvoor zijn het onderwijs, aanpak van de jeugdwerkloosheid, een gezellig
stadscentrum, cultuur en sport.
Hoogtepunt was natuurlijk het Glazen Huis in december 2015 waar Heerlen enkele dagen publicitair
middelpunt van Nederland was, maar ook evenementen als de IBE en Park City Live of
sportevenementen kunnen positieve gevolgen hebben voor het imago van Heerlen en Parkstad.
De lopende uitvoering van het Bidboek Urban Heerlen zal leiden tot een aantrekkelijker centrum
waar veel te beleven valt en prettig gewoond en gewerkt kan worden.
D66 zet zich in Heerlen in voor:
•

Goed onderwijs:
o

o

o
o
o

o
o

•

Instandhouding van goed basis- en voortgezet onderwijs door investeringen in goede
huisvesting, zoals de nieuwbouw van St. Jan en de verhuizing van Tarcisius naar het
gebouw van de oude HTS, maar ook door schaalvergroting en samenwerking, ook
over gemeentelijke grenzen heen
Ontwikkeling van nieuwe concepten, zoals de brede school, bijvoorbeeld op de
Heerlerbaan, of het integrale kindcentrum, waarbij zowel basisschool als crèche en
voor-, tussen- en naschoolse opvang in één gebouw vanuit een integrale aanpak en
begeleiding aangeboden worden.
Faciliteren van goed beroepsonderwijs, met goede stagemogelijkheden en
leerarbeidsplaatsen
Bevorderen van volledige onderwijsketens en ondersteuning van passend onderwijs
Voortdurend en intensief overleg tussen de gemeente, onderwijsinstellingen en
bedrijfsleven; onderzoek samen met onderwijsveld en bedrijfsleven naar invoering
van duaal leren op vbo en mbo-niveau
Jongeren stimuleren tot ondernemerschap en ondernemendheid (faciliteren en
begeleiden) om een eigen bedrijf te starten
Aanpak van jeugdwerkloosheid, behalve natuurlijk door goed onderwijs en het
bieden van werkgelegenheid , het naar betaald werk begeleiden middels projecten
zoals VDL/ Nedcar en Baanbrekend Werk

Goede Sportvoorzieningen:
o
o

o

o

Investeren in hoogwaardige en duurzame accommodaties, zoals de MAB, en
levensvatbare verenigingen
Streven naar samenwerking tussen sportclubs, bijvoorbeeld om Limburgse
wedstrijden interessanter te maken voor sporters binnen en buiten Limburg, en om
daarmee efficiënt gebruik te maken van van elkaars accommodaties
Verbetering sportaccommodaties onder andere door renovaties van kleedlokalen en
kantines, zoals thans gebeurt op sportpark Pronsebroek op Heerlerheide (naar
aanleding van een motie van D66)
Faciliteren van sportevenementen zoals de Mondriaanrun, Limburgs Mooiste en de
Jeugdronde van Molenberg
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o
o
o

Renovatie van het multifunctioneel zwembad Otterveurdt
Realisatie van een nieuwe skatebaan
Kansarme jongeren en kinderen de mogelijkheid bieden om sport uit te oefenen,
door middel van subsidiëring van jeugdsport

•

Goede en betaalbare jongerenhuisvesting.

•

Investeren in kunst, cultuur en muziek en daarmee in Urban culture en evenementen zoals
de IBE, Cultura Nova, Park City Live, Holy Moly, uitbreiding van de Nieuwe Nor met een
middenzaal en carnaval

•

Heerlen aantrekkelijker maken voor jongeren m.b.t. uitgaan. Het stimuleren van de horeca
door facilitering (subsidies voor ondernemers), begeleiding (door Streetwise) en ruimere
vergunningsmogelijkheden voor oa terrasjes, blurring en openingstijden (reeds verruimd
n.a.v. motie van D66 !).
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5 Zorg, participatie en diversiteit
De transformatie van het zorgstelsel in 2015 heeft in diverse gemeenten geleid tot positieve
ontwikkelingen, nieuwe inzichten en meer maatwerk.
Wie zorg en tijdelijke ondersteuning nodig heeft, moet deze te allen tijde kunnen krijgen – en als dat
nodig is in een maatwerkvoorziening – op basis van het vertrouwen in het individu en in diens
bereidheid om ook anderen te helpen en zelf zo fit mogelijk te blijven.
In het sociaal domein staan zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling
centraal, mede om vereenzaming van ouderen te voorkomen.
In de samenleving telt iedereen mee, ongeacht afkomst, genderidentiteit of geaardheid.
De gemeente bevordert diversiteit waar ze kan.
Een thema dat binnen D66 altijd belangstelling gehad heeft, is het basisinkomen. In een tijd dat
steeds meer werkgelegenheid verdwijnt door automatisering en het niet meer vanzelfsprekend is, dat
er in de toekomst nog voor iedereen werk is, is het belangrijk na te denken over toekomstige
verdienmodellen. D66 is geen tegenstander van een experiment met het basisinkomen in Heerlen,
maar wil daarin nu niet voorop lopen, zoals Utrecht, Groningen, Tilburg en Wageningen, die daar nu
wel mee experimenteren.
Kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te kunnen ontwikkelen.
Uithuisplaatsingen kunnen worden voorkomen door het gezin en het netwerk van het kind een
actieve rol te geven. Kinderen die opgroeien in een gezin met laag inkomen moeten dezelfde kansen
op ontwikkeling krijgen als andere kinderen.
D66 zet zich in Heerlen in voor:
•

Zorg
o

o
o
o
o
o
o
o

Investeren in preventie; voorlichting op scholen en in wijken, stimuleren van
bewegen, een goede relatie met de GGD; aandacht voor overgewicht bij jongeren
(Jongeren Op Gezond Gewicht)
Meedoen aan projecten of experimenten positieve gezondheid
De zorg zo dichtbij mogelijk bij de mensen organiseren, bij voorkeur in de eigen wijk
met laagdrempelige toegang
Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en ontlasten
Hergebruik van hulpmiddelen die kunnen helpen bij een ziekte of een beperking
Medewerking wanneer mensen met een PGB hun eigen zorg willen regelen
Door samenwerking tussen gemeenten voorzieningen bereikbaar en betaalbaar
houden voor mensen met zeldzame ziekten of beperkingen.
Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen.
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•

Participatie
o
o
o
o
o

•

Experimenten opdat mensen zoveel mogelijk participeren in de samenleving; kijken
naar wat mensen kunnen en willen zodat iedereen mee kan doen
Snelle hulp bij schuldenproblematiek om erger te voorkomen
Oog voor verborgen armoede, in het bijzonder onder ZZp-ers en kinderen
Sociale participatie: actieve deelname aan het leven in de eigen buurt
Instandhouding, ondanks bezuinigingen, van de sociale werkvoorziening zoals het
WOZL, Baanbrekend Werk en WerkvoorHeerlen

Diversiteit
o
o
o
o

Meer voorlichting over diversiteit bij onderwijsinstellingen en specifieke aandacht
voor LHBTI-jongeren binnen de gemeente
Beleid op basis van de aanbevelingen in het Diversiteitspact Limburg, en
ondertekening door de gemeente als werkgever van het Charter Diversiteit.
Specifieke aandacht voor LHBTI van 55 jaar en ouder, bijvoorbeeld door stimulering
van zorgaanbieders om het kwaliteitslabel De Roze Loper te verwerven
Specifieke aandacht voor LHBTI onder vluchtelingen, asielzoekers en andere
nieuwkomers met een bi-culturele achtergrond
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6 Kunst en musea
Veel artistieke en museale activiteit in Heerlen heeft een uitstraling naar Parkstad en Zuid-Limburg.
Het Theater Heerlen, het Thermenmuseum, het Cultuurhuis, Kasteel Hoensbroek , Schunck, het
Mijnmuseum en het Poppodium Nieuwe Nor worden bepaald niet alleen door Heerlenaren bezocht.
Kunst en musea zijn daarom belangrijk voor het imago van zowel Heerlen als de regio Parkstad. Door
onderlinge afstemming en samenwerking kunnen de Parkstadgemeenten het aanbod op het
gewenste niveau houden.
D66 zet zich in Heerlen in voor:
o

Investeren in amateurkunsten waaronder ook carnaval, en steun aan laagdrempelige
kunstuitingen bijvoorbeeld in wijken

o

In de professionele sector cultureel ondernemerschap bevorderen door ‘beleidsgestuurde
contractfinanciering’ oftewel meerjarige subsidie-afspraken op basis van gezamenlijk
geformuleerde duidelijke doelen

o

Upgrading van het Mijnmuseum tot regionaal museum en wat betreft de financiering een
lobby initiëren bij Provincie, Rijk en particuliere sponsoren

o

Renovatie van het Thermenmuseum met financiële steun van de Provincie en IBA

o

De reeds genoemde punten in het hoofdstuk Jongeren:
! Uitbreiding van het Poppodium Nieuwe Nor
! Realisatie van een filmhuis in het pand De Royal
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7 Het stadscentrum van Heerlen
D66 zet in op verdere versterking van het stadscentrum van Heerlen als hart van Parkstad, door het
realiseren van de 25 ambities uit het Bidboek Urban Heerlen, in directe samenwerking met de
provincie Limburg en de IBA. Daardoor is er door ieder van de drie partijen een bedrag ruim € 10
miljoen beschikbaar gesteld.
Deze 25 ambities komen samengevat neer op:

o Concentreren van het winkelcentrum binnen de zogeheten Peutz-driehoek als
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

kernwinkelgebied
Herbestemmen van winkelcentrum ’t Loon
Wegwerken van Leegstand van winkels en kantoren
Actief aantrekken van nieuwe winkelformules, die van toegevoegde waarde zijn voor
de aantrekkingskracht van Heerlen als koopstad, zoals TK Maxx en hopelijk Zara
Begeleiding van starters door de Stichting Streetwise
Stimuleren van creatieve industrie
Deregulering waardoor nieuwe concepten mogelijk orden op het snijvlak van retail
en horeca ( het zogeheten ‘blurring’’)
Bouw van betaalbare woningen voor met name jongeren in de Schinkel- Zuid (het
gebied tussen Promenade 2 en Schinkelstraat)
Meer groen en samenhang in de openbare ruimte
Herinrichting van pleinen, zoals het Van Grunsvenplein, de Bongerd en het
Maankwartier
Realisatie van Een volwaardig filmhuis in het pand De Royal
Upgraden van het historisch erfgoed, zoals Thermenmuseum
Realiseren van een volwaardig mijnmuseum
Realiseren van meer sportfaciliteiten
Ontwikkeling van nog meer onderscheidende evenementen, naast Cultura Nova,
Carnaval, De RABO-wielerronde, en de IBE
Continueren (na evaluatie) van het winterevent Holy Moly
Plaatsing van meer zonnepanelen en oplaadpalen
Een bewaakte en overdekt fietsenstalling bij het Maankwartier
Aandacht voor de Parkeertarieven: zo mogelijk verlaging van tarieven, in
samenwerking met ondernemers en parkeergarages, stimuleren van digitaal
parkeren en betalen per minuut
Een actieve en multimediale stadsmarketing gericht op het versterking van het imago
Urban Heerlen
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8 Wijken en buurten
Iedereen heeft wensen en eisen voor haar of zijn woonomgeving. De inwoners voelen zich in eerste
instantie verbonden met hun eigen wijk en buurt. Zij hechten grote waarde aan veiligheid,
bereikbaarheid en milieu.
D66 zet zich in Heerlen in voor:
o

Behoud van voorzieningen in de buurten of wijken: winkels, geldautomaten,
gezondheidszorg , onderwijs en sport

o

Investeringen in alle wijken; niet alleen in de wijken met relatief veel problematiek, maar ook
in de krachtige wijken als motor van de stad.

o

Investeren in onderwijshuisvesting, zorgcentra, multifunctionele sportaccommodaties,
gemeenschapshuizen en brede maatschappelijke voorzieningen.
Renovatie van het gemeenschapshuis in Welten, verhuizing van basisschool Tarcisius naar
het gebouw van de oude HTS, en uitbreiding van sportpark Pronsebroek

o

De bewoners betrekken bij wijkplannen en het vaststellen en besteden van budgetten, door
met name de wijkraden en –verenigingen daarin een rol te geven en verantwoordelijkheid
daar neer te leggen

o

Stimuleren van de buurtactieregeling. Dit gaat om ideeen waarmee mensen samen aan de
slag gaan voor hun eigen buurt. Het versterken van het netwerk in de buurt staat centraal.
Samenwerking tussen buurorganisaties, verenigingen en/of scholen is heel wenselijk. Voor
en door de buurt is het motto.

o

Meer buurtregisseurs en meer bevoegdheden voor buurtgericht werken. Deze ondersteunen
krachtige wijkverenigingen en betrekken deze actief bij plannen.

o

Het versneld ontwikkelen van een integraal plan voor een nieuw winkelcentrum, eventueel
uitgebreid met zorg- en onderwijsvoorzieningen, voor de Heerlerbaan. Ook al om de
onwenselijke plannen van Jan Linders Beleggingen te voorkomen.
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9 Veiligheid
De gemeente heeft een verantwoordelijkheid voor de veiligheid van haar inwoners en de bescherming
van de democratische rechtstaat tegen geweld, georganiseerde criminaliteit en andere vormen van
ondermijning.
De verantwoordelijke autoriteiten op diverse niveaus zijn goed bezig met nieuwe dreigingen. D66
Heerlen houdt de politiek wakker en onderhoudt daarom goede verbindingen met de betrokkenen in
de islamitische gemeenschap, met lokale en hogere overheden, met radicaliseringsdeskundigen en
met veiligheidsexperts.
Het streven naar veiligheid kan schuren met het streven naar vrijheid. Altijd is het zoeken naar de
balans tussen vrijheid en veiligheid, bijvoorbeeld bij het camera-beleid.
Preventie, het voorkomen van criminaliteit en radicalisering, is het uitgangspunt om veiligheid te
verbeteren. Handhaving blijft noodzakelijk.
Heerlen dient zich aan te melden voor de pilot waarbij een aantal gemeenten mag gaan
experimenteren met de regulering en legalisering van wietteelt.

D66 zet zich in Heerlen in voor:
•

Veiligheid in de wijken
o
o
o

o

•

Digitale veiligheid
o
o

•

Uitstraling van de buurt: goed straat meubilair en werkende straatlantaarns
Bevorderen van de eigen verantwoordelijkheid van de burgers: goed contact met de
buren, goede sloten e.d. kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt
Veiligheidsplannen dicht bij de bewoners. Opzetten van veiligheidsplannen voor de
buurten die via de wijkraden en wijkbladen gecommuniceerd kunnen worden met de
bewoners
In de wijken vaste agenten en buitengewone opsporingsambtenaren die bekend zijn bij
de bewoners

Op orde houden van de digitale veiligheid binnen de gemeentelijke administratie
Voorlichting op scholen en aan bewoners hoe mensen hun digitale veiligheid kunnen
verhogen

Deradicalisering
o
o
o

Monitoren van signalen van radicalisering
Preventief optreden: paspoorten in beslag nemen, uitreisgedrag monitoren, in het
bijzonder op de vrijwilligheid van betrokken minderjarigen
Gebruik maken van het cursusaanbod voor de deskundigheid van betreffende
ambtenaren
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o

•

Voortdurende contacten en dialoog tussen de burgemeester, de politie, de islamitische
gemeenschap en de zorgverleners.

Wietteelt, en meer
o
o
o
o

Een experiment met wietteelt door de gemeente binnen de ruimte die het Rijk in
overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mogelijk maakt
Goede regionale samenwerking binnen de veiligheidsregio
Kerncentrale Tihange: in gesprek blijven en aandringen op transparantie, controle en
volledige openheid van zaken; goede inhoudelijke informatie geven aan de burgers
Prioriteit bij de politie: discriminatie en etnisch profileren is onacceptabel
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10 Financiën
De decentralisatie naar de gemeenten is gepaard gegaan zijn met forse bezuinigingen. In de regio
Parkstad hebben wij bovengemiddeld te maken met sociale problematiek waardoor forse financiële
tekorten zijn ontstaan op die programma’s.
In de komende periode is de focus erop gericht om grip te krijgen op de uitgaven. D66 denkt daarbij
aan stelselaanpassingen en nieuwe vormen van aanbesteding en samenwerking.
D66 heeft nogal wat ambities en wensen en zal natuurlijk ook aangeven waar Heerlen dat geld
vandaan kan halen. Want de begroting moet meerjarig sluitend zijn, zoals vereist in de Gemeentewet.
Uitgangspunt voor beleid is een gezonde financiële basis met als leidraad de stresstest voor
gemeenten, ontwikkeld door de financiele commissie van de VNG.
Gelukkig is de financiële situatie van Heerlen thans nog ruim voldoende, gezien zowel de stresstest als
het in 2017 door de provincie Limburg uitgevoerde onderzoek in het kader van de fusie HeerlenLandgraaf. Heerlen voldoet op alle punten aan de wet en aan met de Provincie gemaakte afspraken.
De begroting is meerjarig sluitend, het weerstandvermogen is voldoende en ook zijn er nog de nodige
reserves en voorzieningen.
Maar de investeringsruimte is door de geschetste ontwikkelingen wel beperkt.
D66 zet zich in Heerlen in voor:
o
o

Gemeentelijke woonlasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) stijgen hoogstens met
het jaarlijks inflatiepercentage, om de burgers niet onnodig verder te belasten
Middelen uit het Fonds Economische Structuurversterking aanwenden om werkgelegenheid
te creëren en te behouden, en ondernemers te faciliteren

Waarvoor gaat Heerlen méér geld uitgeven, en hoe komen we daaraan?
In onderstaand overzicht zijn de keuzes van D66 weergegeven.
Het lijstje “Meer geld uitgeven aan” is langer maar betreft relatief kleinere bedragen.
In het sociale domein zal er in 2018 in Heerlen naar verwachting € 244 miljoen omgaan, en in
het gemeentelijk apparaat zo’n € 29 miljoen. In het sociale domein leveren bezuinigingen
gauw grote bedragen op.
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Wat wil D66 méér en hoe komen we aan het geld?
Méér geld uitgeven aan

•
•

•
•
•
•
•
•

Geld verdienen door

Werkgelegenheids- en
reïntegratieprojecten, zoals het project
VDL-Nedcar
Sport, verenigingen en accommodaties,
zoals een skatebaan, de renovatie van
zwembad Otterveurd, upgrading van
sportpark Pronsebroek en renovatie van
het gemeenschapshuis in Welten
Onderwijshuisvesting, zoals het
renoveren van de oude HTS voor
basisschool Tarcisius
Upgrading van het stadscentrum door
de realisatie van de 25 ambities uit het
Bidboek Urban Heerlen
Imago-verbeterende evenementen,
zoals Holy Moly, IBE en carnaval
Renovatie van het cultureel erfgoed,
zoals het Thermenmuseum, en de
ontwikkeling van een Mijnmuseum
Duurzaamheid en milieu, zoals
transitieprogramma Palet, herplant van
bomen en het zonnepanelenproject
Deelname aan een pilot m.b.t.
regulering van de wietteelt

•

•

•
•
•
•
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Minder regels en minder ambtenaren;
digitalisering, samenwerking en
schaalvoordelen in de ambtelijke
organisatie
Terugdringen van ziekteverzuim bij de
ambtenaren: het ziekteverzuim is met
ongeveer 7% bijna twee maal zo hoog
als het landelijk gemiddelde
Uitstellen en herijken van de
vernieuwing van riolering
Goedkopere renovatie van rioleringen
d.m.v. de reline-techniek
Schrappen van overbodige regelingen
zoals de Fit en Fun Regeling in de
bijstand, en schoolzwemmen
Regulering van het aanbod van wiet,
zodat geen wietplantages meer
ontruimd hoeven te worden
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Nawoord van Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek steeds
nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen van de
gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik gezien hoe
dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in hun
dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen
over de indringende keuzes waar gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt
kleiner? Geven we voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden dat bij
zijn of haar talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en
gehandicapten op maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen
voor iedereen? Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de
toekomst nog meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruitziet? Wij geloven dat het kan.
Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst.
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans op het lokale beleid een
stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen. Kort nadat we de grootste progressieve partij
zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te pakken. In dit
verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar.
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand.
D66 wil en kan het verschil maken. Wij willen en kunnen onze idealen verwezenlijken en een
optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem nodig. D66 wil concrete resultaten
boeken en iedere gemeente een plezieriger plek maken om te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar
de stembus te gaan.
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van het nieuwe Nederlandse optimisme.
Het toonbeeld van een plek waar mensen er zijn voor elkaar,
voor de buurt en voor de gemeente waarin we samen leven.
Op het spel staat de toekomst van uw omgeving en,
wie weet, een historische overwinning voor D66.
Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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