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Voorwoord 

D66 neemt weer deel aan de raadsverkiezingen in Kerkrade. Het is tijd voor een 
frisse wind in de gemeenteraad met ruimte voor nieuwe ideeën. D66 Kerkrade 
wil met open vizier discussiëren over de toekomst van onze stad. Wij gaan uit 
van kansen in plaats van onmogelijkheden. 

D66 is optimistisch en positief. Wij kijken daarom anders naar gemeentepolitiek. 
Voor ons is de gemeenteraad geen machtsmiddel om individuele doelen te 
bereiken. Voor ons is de gemeenteraad geen Tweede Kamer met een oppositie 
en een coalitie. Voor ons is de gemeenteraad een vertegenwoordiging voor alle 
inwoners van de stad. En zo handelen wij ook in de gemeenteraad. In het beland 
van alle burgers. Met scherpe keuzes als dat nodig is. Maar dan wel vanuit een 
breed gedragen belang. 

D66 is internationaal en bovenlokaal. Wij kijken steeds vanuit dat brede 
perspectief. Ook gemeenten staan niet alleen in de wereld. De gemeente werkt 
samen met ondernemers en maatschappelijke instellingen. De gemeente werkt 
samen met burgers. De gemeente werkt samen met andere gemeenten en 
andere overheden. De gemeente Kerkrade is partner in Parkstad. Dat betekent 
dat de gemeenteraad nooit alleen een besluit neemt. Dat doet zij altijd samen 
met anderen. En als dat nodig is neemt de gemeente een besluit voor anderen. 
Maar dan altijd vanuit dat brede perspectief. 

 

 

 

 

Eveline Engels 
Lijsttrekker D66 Kerkrade
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Inleiding 

D66 Kerkrade heeft nog geen zitting in de gemeenteraad van Kerkrade en heeft 
de ambitie na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 een stevige plek in 
de raad te verwerven. 

De belangrijkste motivatie hiervoor wordt ingegeven doordat er in Kerkrade en in 
de regio Parkstad “werk aan de winkel is”!  

De zwakke sociaal economische positie van onze gemeente is aangetoond door 
onderzoek naar gezondheid, opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, tevredenheid 
enz. Bestuurlijk is men onvoldoende in staat gebleken de juiste antwoorden te 
vinden op grote vraagstukken en worden kansen onvoldoende benut. Met name 
het ontbreken van perspectief voor jongeren is D66 Kerkrade een doorn in het 
oog. 

Samenwerking 

Nadat de fusie tussen Heerlen en Landgraaf is opgeschort en de regio de 
opdracht heeft gekregen te bezien of een sterkere fusie tot de mogelijkheden 
behoort, dient dit onderwerp prominent deel uit te maken van de politieke 
agenda. Kerkrade moet deelnemen aan de regionale discussie. Aan de kant 
blijven staan is wat D66 Kerkrade betreft geen optie. 

Vanwege de stedelijke structuur van stad en regio, het gezamenlijke 
mijnverleden en gelijksoortige problemen ligt de oplossing in een sterke en 
efficiënte regionale samenwerking met behoud van verschillen in cultuur en 
identiteit. Of herindeling hiervoor het enige antwoord is moet blijken uit 
gesprekken, onderzoek en het maatschappelijk draagvlak. Als blijkt dat een 
efficiëntere regionale samenwerking alleen door herindeling te realiseren is  
willen wij hieraan meewerken. Alléén schaalvergroting mag niet de reden zijn. 
Wij denken dat het draagvlak voor intensieve samenwerking of herindeling 
inmiddels groter is dan veel partijen en bestuurders willen doen geloven.  

Als er gekozen wordt voor herindeling moet sprake zijn van een nieuwe 
gemeente met een nieuwe naam.  

Het bewaren en cultiveren van identiteit, buurt- of stadsbetrokkenheid zijn de 
belangrijkste voorwaarden om burgerparticipatie te realiseren. Centraal staat de 
burger, de vereniging of de vrijwilligersorganisatie,  “het cement” van de 
samenleving. Een doorontwikkeling van wijkgericht werken is het antwoord op 
het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger. 

De Kerkraadse gemeenteraad wordt voor een groot deel gevormd door lokale 
partijen. Een landelijke trend, veelal ingegeven door onzekerheid en een gevoel 
van niet gehoord worden. Het stemmen op iemand die je kent en die je kunt 
aanspreken is veilig en comfortabel.  

Wij zien echter dat in dossiers waarin netwerken in de provinciale en landelijke 
politiek van groot belang zijn, Kerkrade vaak aan het kortste eind trekt. De 
manier waarop de Avantislijn voorlopig aan de kant is gelegd is daarvan een 
voorbeeld.  
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D66 Kerkrade gelooft in een mix: kandidaten die nieuwsgierig zijn naar wat de 
burger beweegt, volksvertegenwoordigers die vervolgens op gemeentelijk, maar 
ook op provinciaal en landelijk niveau gebruik maken van hun contacten.  

Met gezond verstand goede oplossingen aandragen, meedenken, het zoeken 
naar de grootste gemene deler en het wegnemen van angst voor verandering is 
de politieke stijl die bij D66 Kerkrade past. 

Wij zien op diverse terreinen positieve ontwikkelingen. Onderwijs, zorg en 
volkshuisvesting worden al jaren op regionale schaal georganiseerd. Goede 
ontwikkelingen zijn volgens ons niet dankzij maar ondanks bestuurlijke 
versnippering gerealiseerd.  

Onze grondhouding in de gemeenteraad zal positief kritisch, constructief en 
opbouwend zijn. Realistische voorstellen en oplossingen passend binnen onze 
visie zullen wij  steunen. 

Welzijn, gezondheid, sport, onderwijs en cultuur  

Deze beleidsterreinen hangen samen. Een integrale  aanpak ter bestrijding van 
overgewicht, obesitas, diabetes, slechte mentale gezondheid en inactiviteit is ons 
doel. De gemeente Kerkrade scoort slecht op lijstjes over zorggebruik, 
beweeggedrag, sportparticipatie, etc.  

Er zijn allerlei positieve ontwikkelingen bekend over preventief 
gezondheidsgedrag. Voorkomen is beter dan genezen.  

Samenwerking tussen gemeente, scholen, sportverenigingen en professionele 
sportaanbieders is hierbij van het grootste belang. 

Subsidiestromen moeten veel meer gericht zijn op de sociaal maatschappelijke 
resultaten die sportverenigingen bereiken. De "Open Club" filosofie zien wij 
hiervoor als leidraad. Professionele ondersteuning door bijvoorbeeld 
buurtcoaches en combinatiefunctionarissen leveren hieraan een belangrijke 
bijdrage.   

Sport en cultuur zijn bij uitstek bindende factoren in de samenleving. 
Breedtesportverenigingen en culturele clubs geven inhoud aan zaken als 
samenwerken, doelen stellen, saamhorigheid en vrijwilligerswerk. Zij bieden 
daarmee het tegenwicht voor de verregaande individualisering van de 
maatschappij. Vergrijzing, krimp, mobiliteit en andere maatschappelijke 
ontwikkelingen veroorzaken dalende  ledenaantallen, waardoor het bestaansrecht 
in gevaar komt.  

Samenwerken, professionele ondersteuning en adequaat subsidiebeleid is wat 
D66 Kerkrade betreft het antwoord. Het accentueren van gemeentegrenzen is 
kortzichtig en inefficiënt.  

De start die in Kerkrade is gemaakt met JOGG (Jeugd Op Gezond Gewicht) is 
positief. Goede accommodaties, professionele ondersteuning en het structureel 
betrekken van het onderwijs hierbij is cruciaal. 
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De decentralisatie van de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de 
Jeugdzorg naar de gemeenten vraagt om een continu proces van monitoring, 
kwaliteitstoetsing en verantwoording.  

De gemeenteraad moet in staat worden gesteld haar controlerende taak op deze 
terreinen te kunnen vervullen. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende.  

Goede doelmatige zorg, hulpmiddelenverstrekking, jeugdzorg en zorg voor 
mensen met een beperking moet vanzelfsprekend zijn, mantelzorg én de 
ondersteuning van mantelzorgers door professionals, is van het grootste belang. 

Gezondheidsproblemen, armoede, eenzaamheid en sociaal isolement versterken 
elkaar en komen zeker niet alleen bij ouderen voor. Kerkrade dient een actieve, 
initiërende gemeente te zijn die zich bewust is van problemen, deze opzoekt en 
aanpakt. Samenwerken met andere gemeenten en zorgaanbieders moet. De 
centrale positie van de zorgvrager is evident. Oplossen, dicht bij de burger, niet 
bureaucratisch en efficiënt moet centraal staan. 

Klimaat, natuur en milieu 

De terugdringing van broeikasgassen en de energietransitie enerzijds én de 
aanpassing aan de reeds onvermijdbare gevolgen van klimaatverandering is voor 
een belangrijk deel een lokaal vraagstuk. 

Ook de gemeente Kerkrade dient hierin haar verantwoordelijkheid te nemen door 
een actieve en initiërende rol te vervullen. 

Euregio 

De geografische ligging van Kerkrade en de kansen die hierdoor bestaan, worden 
onvoldoende benut. Steeds weer moeten we vaststellen dat te veel jongeren 
vanwege hun studie uit Kerkrade wegtrekken, vaak voor altijd.  

De samenwerking met het omringende buitenland, met name Duitsland, heeft nu 
vooral een symbolisch karakter.  

Deze samenwerking  draagt zelden bij aan economische ontwikkelingen. Het 
hoogwaardig technisch onderwijs in Aken krijgt te weinig aandacht. Onderwijs 
van de Duitse taal is een voorwaarde. Dit vraagt om een regionale aanpak.  

De gemeente is beperkt in het wegnemen van belemmeringen voor 
grensoverschrijdend werk. 

De grensregio’s moeten gezamenlijk een sterke lobby opzetten en deze 
problematiek in Den Haag nadrukkelijk aan de orde stellen. 

Ruimtelijke ordening 

Gebleken is dat de gemeente Kerkrade haar plicht heeft verzuimd om vóór 1 juli 
2013 de bestemmingsplannen op orde te hebben.  

D66 Kerkrade zal daarom het gemeentebestuur opdragen dit verzuim alsnog te 
corrigeren. Dit om ongewenste ontwikkelingen in de  leefomgeving te 
voorkomen. 
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Tevens zal de gemeente Kerkrade tijdig moeten anticiperen op de nieuwe 
Omgevingswet die (vooralsnog) in 2021 van kracht wordt. Niet achterover 
leunen, trek lering uit de drie decentralisaties en wacht niet.  

Werkgelegenheid 

Creëren van banen is een regionaal vraagstuk. Het promoten van onze regio 
voor bedrijven die op zoek zijn naar een vestigingsplaats dient op Zuid 
Limburgse schaal georganiseerd te worden. Een nieuwe baan in de regio is een 
kans voor een Kerkraadse burger. 

Versterking ondernemersklimaat, regisseren en stimuleren 

De activiteiten van een gemeente die zijn gericht op de versterking van het 
ondernemersklimaat  worden gedefinieerd als: de wijze waarop de gemeente het 
bedrijfsleven kansen biedt om te ondernemen én hoe zij haar dienstverlening 
naar dit bedrijfsleven heeft georganiseerd. 

Zorg voor goede dienstverlening aan ondernemers 

Bij de versterking van het ondernemersklimaat wil D66 Kerkrade met name de 
focus leggen op het MKB (omvang tot 250 werknemers), waarbij het zowel om 
waardecreërende  als om inkomensgenerende bedrijven kan gaan.  

Hierbij is een deskundige bezetting van het ondernemersloket cruciaal. 
Ontzorgen vanuit het perspectief en belang van ondernemers is het devies. 
Ambtelijke ondersteuning met grote kennis en ervaring op het gebied van 
ondernemen moet vanzelfsprekend zijn.  Het MKB is de grootste werkgever van 
ons land. 

Het ondernemersloket dient zich in het bijzonder te richten op deze doelgroep. 
Het gaat daarbij ondermeer om hulp bij aanvragen voor grond, 
huisvestingsadviezen, arbeidsmarkt maar ook over ondernemerschap.  

Om in te kunnen spelen op de actualiteit en om verbindingen te kunnen leggen, 
is een relatie met het Kerkraadse, regionale én grensoverschrijdend bedrijfsleven 
essentieel.  

Stimuleren én adviseren van kansrijke sectoren en doelgroepen 

Het veranderende consumentengedrag heeft veel impact op winkelgebieden en 
ook op het centrum van Kerkrade.  

D66 Kerkrade vindt dat nieuwe, kansrijke sectoren, waaronder vernieuwende 
(winkel)concepten, gestimuleerd moeten worden.  

D66 Kerkrade vindt dat extra aandacht besteed moet worden aan de zittende 
ondernemers; het zijn juist de kleine vaak specialistische winkels die zorgen voor 
diversiteit in het straatbeeld en een prettige winkelbeleving.  

De focus op de grote retailers moet plaats maken voor nieuw kleinschalig 
ondernemerschap waarbij beleving centraal staat.  
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Het volgen en op de hoogte zijn van vernieuwende (winkel)concepten, die kennis 
delen met ondernemers en als partner in gesprek blijven is een primaire taak 
van het ondernemersloket.  

Het bevorderen van consumentenbesteding in de regio, met name de 
bewustwording bij burgers hiervan, is een uitdaging die de gemeente samen met 
ondernemers moet aangaan. 

‘All business is local’ 

Toerisme en recreatie 

D66 Kerkrade wil versterkt inzetten op langdurig verblijfstoerisme. Er zijn  hotels 
in het hogere segment, het aanbod van B&B is uiterst gering. Accommodaties 
voor gezinnen ontbreken volledig. Kleinschalige initiatieven op dit terrein dienen 
welkom geheten te worden. Regionaal onderzoek zal moeten uitwijzen waar 
ruimte is voor toeristische verblijfsaccomodaties. Kerkrade moet hierin het 
voortouw  nemen.  

Deelname aan landelijke proef gereguleerde wietteelt 

Na Heerlen en Maastricht bespreken meer Limburgse gemeenten mogelijke 
deelname aan de landelijke proef met gereguleerde wietteelt.  

De bedoeling is dat de overheid drugsplanten gereguleerd laat telen om zo 
criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Die verrijken zich nu vaak met illegale 
plantages en houden zich vaak ook bezig met andere vormen van misdaad. 

De gemeenteraad van Kerkrade bespreekt voorstellen om aan te haken bij de 
landelijke proef met wietteelt. De burgemeester van Kerkrade heeft aangegeven 
voorstander te zijn van deelname aan de proef, die vooralsnog in 7 gemeenten in 
Nederland wordt uitgerold. 

D66 Kerkrade is voorstander van deelname aan de landelijke proef en wil dit 
gezamenlijk met de overige gemeenten in het samenwerkingsverband Parkstad 
Limburg oppakken. Door samenwerking binnen Parkstad Limburg en ons 
daarmee te presenteren als 1 gemeente, is de kans groter dat  de proef binnen 
onze regio kan landen.  

 


