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Voorwoord lijsttrekker

Samen beter. D66 doet in maart mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Een groep enthousiaste 
Landgravenaren gaat samen met jou proberen om het 
liberaal gedachtengoed ook in Landgraaf een stem te 
geven. 

D66 gaat voor een ondernemend Landgraaf. Zowel 
van de zijde van burgers, als van de overheid. Burgers 
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 in plaats van 
oplossingen van bovenaf opleggen en een overmatige regulering.

Wij kijken ook over de grens. In de eerste plaats over de scheidslijn tussen de verschillende 
gemeenten. Hoe kunnen wij samen sociale, economische en ruimtelijke uitdagingen, die een 
impact hebben op heel deze regio, aanpakken? 

D66 kijkt anders naar Parkstad. Breder, vanuit een integrale visie. Een regionale aanpak met 
lokale accenten. D66 wil grotere gemeentestructuren om doeltreffender te worden bij het 
aanpakken van de problemen. Daarnaast willen wij een lokale structuur op wijkniveau zodat 
wijken meer invloed krijgen en hun kracht en identiteit blijven behouden. Wij willen ervoor 
zorgen dat de afstand tussen burger en gemeente gering is. 

Een breed, gezamenlijke perspectief, dat op lokaal niveau zijn uitwerking heeft. Dáár staat 
D66 voor. Wij denken niet alleen lokaal en staan niet slechts voor de belangen van een kleine 
bevolkingsgroep. Wij zien de hele gemeenschap en haar plaats in de regio. 

Als lijsttrekker van D66 heb ik ontzettend veel zin om samen te gaan werken aan de 
verbetering van onze leefomgeving. Ik wil op basis van sociaal-liberale principes, zorgen dat 
Landgraaf een grote aantrekkingskracht gaat krijgen, dat er een uitgebreid cultuuraanbod te 
genieten valt, dat sport een prominente plek krijgt en dat wij jeugd aan de gemeente kunnen 
binden door voldoende scholing en werk aan te bieden.

Hein Berkers
Lijsttrekker D66 Landgraaf
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1. Bestuur

D66 Landgraaf streeft naar een krachtig en integer bestuur dat dienend is aan de 
burgers en ondernemers van Landgraaf. We wensen een gemeentelijke overheid die 
op centraal niveau een duurzaam en betrouwbaar beleid formuleert en uitvoert. Een 
overheid die aan wijken en buurten middelen en bevoegdheden ter beschikking stelt 
om de samenredzaamheid in de eigen leefomgeving van inwoners te vergroten.

Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) heeft namens de regering 
uitgesproken dat de bestuurskracht in de regio Parkstad versterkt moet worden. D66 
Landgraaf ondersteunt dit streven. Bestuurlijke vernieuwing zit in ons DNA. We zullen 
daarom meewerken aan het versterken van die bestuurskracht, waarbij de belangen 
van de inwoners van Landgraaf voor ons voorop staan. Het behoud van de eigen 
identiteit van de verschillende wijken en buurten van Landgraaf is een belangrijk 
uitgangspunt.

D66 streeft naar een krachtig en integer bestuur dat dienend is aan burgers 
en ondernemers;

Het behoud van eigen identiteit van wijken en buurten is belangrijk;

Samenredzaamheid in de eigen leefomgeving moet ondersteund worden door 
middelen en bevoegdheden aan wijken en buurten ter beschikking te stellen.
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2. Onderwijs

Onderwijs is belangrijk voor D66. Want voor sociaal-liberalen geldt: wie voor een 
dubbeltje is geboren, moet zich tot een kwartje (of meer) kunnen ontwikkelen. Dat 
begint al op de basisschool, of soms zelfs daarvoor. Talent mag niet onbenut blijven, 
ook niet van degene die toevallig vanuit een achterstandssituatie moest beginnen.

In Landgraaf is acht tot elf procent van de inwoners laaggeletterd. Laaggeletterdheid 
heeft grote invloed op de kwaliteit van leven en zorgt vaak voor een sociaal isolement. 
Ondanks enkele bestaande initiatieven blijkt dat laaggeletterdheid onvoldoende is 
teruggedrongen. D66 pleit daarom voor meer gerichte aandacht en verbetering van 
de aanpak van laaggeletterdheid.

Een opleiding die aansluit op de arbeidsmarkt biedt de beste garantie op betaald werk. 
Het verwerven van eigen inkomen is belangrijk. Het zorgt voor welvaart en welzijn. D66 
wil dat de gemeente initiatieven ondersteunt om burgers te helpen de juiste kennis en 
vaardigheden op te doen. Dit is nodig wanneer het reguliere onderwijs onvoldoende 
voorziet in deze aansluiting of als er om andere redenen afstand is ontstaan.

Duitsland is een belangrijke economische partner. Beheersing van de Duitse taal is 
voor de kansen op de arbeidsmarkt voor inwoners in onze regio van groot belang. D66 
maakt zich er sterk voor dat de overheden het onderwijs stimuleren de Duitse taal op 
de basisscholen op te nemen om grensoverschrijdende kansen te scheppen.

D66 pleit voor meer gerichte aandacht en verbetering van de aanpak van 
laaggeletterdheid;

D66 wil samen met het onderwijs en het bedrijfsleven de overgang van school 
naar werk verbeteren, bijvoorbeeld door het instellen van branchegerichte 
platforms;

D66 maakt zich er sterk voor dat de overheden het onderwijs stimuleren de 
Duitse taal op de basisscholen op te nemen om grensoverschrijdende kansen 
te scheppen.
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3. Economie & Werk

Een van de belangrijkste opdrachten voor de politiek in Parkstad, is het wegwerken 
van sociale achterstanden. Veel van de sociale achterstanden zijn historisch gegroeid 
en daardoor hardnekkig: ze worden van generatie op generatie overgedragen. Een 
echte trendbreuk kan alleen worden bereikt door een beter economisch perspectief. 

Werk is de weg naar welvaart. Meer werk betekent meer mogelijkheden in onze 
regio om sociaaleconomische achterstanden aan te pakken. Voor de groei van 
werkgelegenheid zijn ondernemers en ondernemingen onmisbaar. Het versterken 
van het ondernemersklimaat voor lokale bedrijven en het verbeteren van het 
vestigingsklimaat voor bedrijven van buitenaf is een regionaal vraagstuk. Een nieuw 
bedrijf in de regio is een kans voor een inwoner van Landgraaf. De buitenring biedt 
kansen die we moeten grijpen. Kansen voor toerisme, maar ook voor retail, industrie 
en logistiek.

D66 Landgraaf wil versterkt inzetten op verblijfstoerisme. Kleinschalige initiatieven 
op dit terrein dienen welkom geheten te worden. Regionaal onderzoek zal moeten 
uitwijzen waar ruimte is voor grootschalige verblijfsaccommodaties. Hier moeten we 
samenwerken met onze buren in Parkstad Limburg.

Samen werken aan werk. D66 vertrouwt op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen. 
Soms lukt dat even niet of niet voldoende. Dan kan de gemeente ondersteunen en 
ruimte scheppen. Wij willen meer ondersteuning voor initiatieven als jobcoaching en 
Streetwise die langdurig werklozen en jongeren op weg helpen.

IBA stimuleert economische ontwikkeling en draagt bij aan het vestigingsklimaat. De 
projecten maken Parkstad aantrekkelijker als plek om te wonen, werken en recreëren. 
De Wilhelminaberg staat symbool voor de transformatie van oude mijnindustrie 
naar een nieuwe, duurzame economie. Pinkpop en SnowWorld omringen de berg. 
De berg is een attractie op zich, een plek die mensen samenbrengt. De top van de 
Wilhelminaberg is een waardevol oriëntatiepunt en verdient een iconisch landmark 
voor de hele regio.

D66 ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking in Parkstad, in Zuid-Limburg 
en in de Euregio. Zorg voor goede dienstverlening aan ondernemers. Overbodige 
bureaucratie moet worden vermeden. Werk samen met ondernemersorganisaties en 
-verenigingen om (veranderende) behoeften te signaleren en adresseren. Ondernemers 
hebben baat bij één contactpersoon bij de gemeente die deuren opent voor bestaande 
en nieuwe bedrijven.
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D66 Landgraaf wil versterkt inzetten op verblijfstoerisme. Kleinschalige 
initiatieven op dit terrein dienen welkom geheten te worden. Regionaal 
onderzoek zal moeten uitwijzen waar ruimte is voor grootschalige 
verblijfsaccommodaties;

D66 ondersteunt grensoverschrijdende samenwerking, in Parkstad, in Zuid-
Limburg en in de Euregio;

Overbodige bureaucratie moet worden vermeden. Werk samen met 
ondernemersorganisaties en -verenigingen om (veranderende) behoeften te 
signaleren en adresseren. Ondernemers hebben baat bij één contactpersoon 
bij de gemeente die deuren opent voor bestaande en nieuwe bedrijven;

Het promoten van onze regio voor bedrijven die op zoek zijn naar een 
vestigingsplaats dient regionaal georganiseerd te worden. Een nieuw bedrijf 
in de regio is een kans voor een inwoner van Landgraaf;

De top van de Wilhelminaberg is een waardevol oriëntatiepunt en verdient een 
iconisch landmark voor de hele regio.
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4. Verkeer & Infrastructuur

Alle wijken in Landgraaf moeten veilig en vlot bereikbaar zijn. De buitenring is een 
aanwinst voor de ontsluiting van het oostelijke deel van onze gemeente. Een verdere 
verbetering voor veiligheid en verbinding is de aanleg van de randweg Abdissenbosch 
B221n. Wij pleiten voor een zo spoedig mogelijke aanleg van deze weg.

D66 wil ruim baan voor fietsers. De Leisure Lane versterkt de fiets-infrastructuur in 
Parkstad. In Landgraaf moeten vrijliggende fietspaden op of parallel aan de Ruggengraat 
de wijken verbinden en scholen veiliger bereikbaar maken.

Er komt met D66 geen betaald parkeren in Landgraaf. Waar de parkeerdruk aanleiding is 
voor regulering kunnen andere middelen ingezet worden, zoals een blauwe zone. Bij de 
Wilhelminaberg moet een parkeervoorziening komen die past bij de aantrekkingskracht 
van het gebied.

D66 volgt de voortgang van de voorgenomen verdubbeling en elektrificatie van het 
spoor tussen Heerlen en Aken nauwlettend. De Drielandentrein, die Luik, Maastricht, 
Heerlen en Aken rechtstreeks met Landgraaf verbindt, moet uiterlijk 2021 gaan 
rijden. Bovendien staat D66 Landgraaf positief tegenover kleinschalige en innovatieve 
openbaar vervoer-initiatieven als aanvulling op het huidige aanbod van trein- en 
streekvervoer.
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Waar mogelijk zullen wij pleiten voor een zo spoedig mogelijke aanleg van de 
Randweg Abdissenbosch B221n;

D66 wil ruim baan voor fietsers. In Landgraaf moeten vrijliggende fietspaden 
op of parallel aan de Ruggengraat de wijken verbinden en scholen veiliger 
bereikbaar maken;

Er komt met D66 geen betaald parkeren in Landgraaf;

Bij de Wilhelminaberg moet een parkeervoorziening komen die past bij de 
aantrekkingskracht van het gebied;

De Drielandentrein, die Luik, Maastricht, Heerlen en Aken rechtstreeks met 
Landgraaf verbindt, moet uiterlijk in 2021 gaan rijden;

D66 staat positief tegenover kleinschalige en innovatieve openbaar vervoer-
initiatieven als aanvulling op het huidige aanbod van trein- en streekvervoer.
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5. Duurzaamheid & Milieu

In Landgraaf kan je genieten van de natuur. Wij dragen samen de verantwoordelijkheid 
voor de instandhouding van onze natuur. D66 Landgraaf wil duurzame initiatieven van 
burgers en ondernemers graag ondersteunen. De ambities en projecten van PALET 
(Parkstad Limburg Energie Transitie) om te komen tot een energieneutrale regio in 
2040 worden door D66 nadrukkelijk omarmd. De gemeente heeft een vooraanstaande 
rol om verdere mogelijkheden voor het opwekken en opslaan van duurzame energie in 
te voeren. Het Zonnepanelenproject Parkstad levert hieraan een geweldige bijdrage. 
Een logische vervolgstap is duurzaamheid bij bedrijven te ondersteunen.

Groen in de leefomgeving draagt bij aan welzijn. Initiatieven om dit groen te behouden 
of uit te breiden (bijvoorbeeld via het IBA project Ikgroenhet) kunnen op onze 
ondersteuning rekenen.

Commitment voor de ambities van PALET: energieneutrale regio in 2040. 
Uitbreiding van het zonnepanelenproject naar het MKB;

Initiatieven om groen te behouden of uit te breiden kunnen rekenen op onze 
ondersteuning.
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6. Zorg & Sociaal Domein

In het sociaal domein stimuleren we actief zelfredzaamheid en samenredzaamheid 
van bewoners onderling. D66 streeft naar een duurzame, harmonieuze samenleving, 
met oog voor alle generaties en groepen. Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen 
kracht van mensen centraal. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één 
regisseur. Mensen zijn zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en 
hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.

D66 wil de participatie en zelfredzaamheid van mensen vergroten. Werken moet lonen.

Om de regeldruk en administratieve druk te verminderen op het gebied van zorg, 
jeugdbeleid en de participatiewet, zijn wij voor een betere samenwerking met 
aangrenzende gemeenten. Door samenwerking met andere gemeenten en het 
bedrijfsleven te verstevigen ontstaat er een beter zicht op wat de markt te bieden heeft 
en wordt o.a. de versnippering van het aanbod teruggedrongen.

Zorg en ondersteuning organiseren we het liefst in de eigen omgeving. Dit vraagt 
professionals, die zelf aan zet zijn en goed zicht hebben op eventueel benodigde 
specialistische zorg. Bij het inrichten van die zorg stimuleert de gemeente (keten)
samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners. Voorbeelden zijn de succesvolle 
zorgcentra de Dormig, Dr. Calshof en Heereveld.

In huishoudens met problematische schulden wordt 2,5 keer zo vaak een beroep 
gedaan op sociale voorzieningen als in andere huishoudens. Daarnaast is er een 
groep waarbij er vanwege een te hoog inkomen geen beroep gedaan kan worden op 
ondersteunende regelingen. Wij willen dat alle gezinnen die in (stille) armoede leven 
worden gezien en een begeleider toegewezen krijgen die het gezin bij de meervoudige 
problemen ondersteunt. Het inzetten van een financiële coach draagt bij aan het 
terugdringen van armoedeproblematiek. Vooral kinderen in deze moeilijke situaties 
hebben extra aandacht nodig.

Wij willen onze waardering en erkenning uiten voor de rol van vrijwilligers en 
mantelzorgers. Mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen en mogen professionele zorg 
niet vervangen, maar waar ze ondersteuning bieden, moet de gemeente dit zo goed 
mogelijk faciliteren.
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Voor D66 staat het vertrouwen op de eigen kracht van mensen centraal. We 
steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur. Mensen zijn 
zoveel mogelijk betrokken bij hun eigen ondersteuningsplan en hebben bij 
voorkeur één aanspreekpunt;

Door samenwerking met andere gemeenten en het bedrijfsleven te verstevigen 
ontstaat er een beter zicht op wat de markt te bieden heeft en wordt o.a. de 
versnippering van het aanbod teruggedrongen;

Het inzetten van een financiële coach draagt bij aan het terugdringen van 
armoedeproblematiek. Vooral kinderen in deze moeilijke situaties hebben 
extra aandacht nodig;

Mantelzorg en vrijwilligerswerk kunnen en mogen professionele zorg niet 
vervangen, maar waar ze ondersteuning bieden, moet de gemeente dit zo 
goed mogelijk faciliteren.
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7. Cultuur & Sport

Fijn wonen en werken betekent dat er ook tijd moet zijn voor ontspanning. Cultuur en 
sport dragen hier gezamenlijk aan bij. Een gezonde leefstijl zorgt ervoor dat men zich 
prettiger en gelukkiger voelt. Landgraaf scoort hoog boven het landelijk gemiddelde op 
het gebied van  overgewicht en obesitas: 56% van de volwassen Landgravenaren hebben 
te maken met overgewicht, 17% heeft te maken met obesitas. De levensverwachting 
in Landgraaf ligt 2,5 jaar onder het landelijk gemiddelde. Wij willen ons inzetten om 
deze trend om te keren en van Landgraaf een gezondere en gelukkigere gemeente 
maken.

Om het sporten te stimuleren willen wij het huidige sportstimuleringsprogramma 
uitbreiden onder iedere leeftijdsgroep en een wijksportconsulent aanstellen om mensen 
te begeleiden in het oppakken van een gezondere levensstijl. De gemeente is reeds 
begonnen met het ondersteunen van families met een minimuminkomen op het gebied 
van sportabonnementen. Gezien de teruglopende inschrijvingen bij sportverenigingen 
in de regio denken wij dat dit beter kan en moet. Een wijksportconsulent draagt hieraan 
bij.

Om ongeorganiseerd sporten te stimuleren willen we meer openbare sportplekken in 
de wijk realiseren. Denk hierbij aan het doorontwikkelen van groen en wandelpaden 
waarop men kan joggen. Een nieuw te realiseren Cruyff-Court is voor de gemeente een 
belangrijk middel om de jeugd te stimuleren meer te gaan sporten.

Het verenigingsleven is dé verbindende factor in de Landgraafse gemeenschap. D66 
koestert bestaande initiatieven en faciliteiten voor de Landgraafse verenigingen. Goed 
contact moet er toe leiden dat de verenigingen zich blijvend gesteund weten.

Met Theater Landgraaf en de Oefenbunker heeft Landgraaf twee podia in huis die prima 
aansluiten op de overige podia in Parkstad. De samenwerking en afstemming met 
bijvoorbeeld Parkstad Limburg Theaters, Rodahal en Cultuurhuis moet nadrukkelijk 
gezocht en onderhouden worden ten einde elkaar onderling te versterken.

Het uitbreiden van het sportstimuleringsprogramma en de aanstelling van 
een wijksportconsulent om mensen te begeleiden in het oppakken van een 
gezondere levensstijl;

D66 Landgraaf wil ongeorganiseerd sporten stimuleren via openbare 
fitnessplekken en Cruyff Court-achtige sportplekken.
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8. Veiligheid & Openbare Orde

Burgers moeten op de overheid kunnen rekenen voor een veilige en ordelijke 
woonomgeving. Handhaving is een belangrijk instrument om veiligheid en openbare 
orde te borgen. D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen, maar erkent dat de 
overheid soms in moet grijpen als de veiligheid in het geding is. Dit geldt overigens 
zowel voor bewoners als hun omgeving. D66 wil een wijkgerichte aanpak van overlast 
via de wijkcoördinator, wijkagent en wijkwethouder.

Op initiatief van D66 komt er een landelijke proef met gereguleerde wietteelt in een 
beperkt aantal gemeenten. De bedoeling is dat de overheid wietplanten gereguleerd 
laat telen om zo criminelen de wind uit de zeilen te nemen. Hierdoor worden onder 
andere gevaarlijke situaties in woonwijken tegengegaan. D66 Landgraaf is voorstander 
van deelname aan de landelijke proef en wil dit gezamenlijk met de overige gemeenten 
in Parkstad Limburg oppakken. Door samenwerking binnen Parkstad Limburg en ons 
daarmee te presenteren als één proefgebied in de grensregio, is de kans groter dat de 
proef binnen onze regio kan landen.

Oudejaarsdag is een feest voor iedereen: vuurwerkliefhebber of niet. Dit betekent
dat we er met ons allen voor moeten zorgen dat we de overlast van vuurwerk
zoveel mogelijk tegengaan. Landgraaf is sterk en ervaren in evenementen. Tijdens
oudejaarsavond willen wij jaarlijks een grootse vuurwerkshow faciliteren met regionale
aantrekkingskracht.

Om de vuurwerkoverlast in de rest van de gemeente te verminderen wil D66 een
vuurwerkverbod in combinatie met vrijstellingszones.

D66 wil een wijkgerichte aanpak van overlast via de wijkcoördinator, wijkagent 
en wijkwethouder;

D66 Landgraaf is voorstander van deelname aan de landelijke proef met 
gereguleerde wietteelt en wil dit gezamenlijk met de overige gemeenten in 
Parkstad Limburg oppakken;

Tijdens oudejaarsavond willen wij jaarlijks een grootse vuurwerkshow 
faciliteren met regionale aantrekkingskracht;

15



9. Financiën

Een goede financiële huishouding is van groot belang. Het gaat om gemeenschapsgeld, 
bijeen gebracht door burgers en bedrijven. Daar moet zorgvuldig mee omgegaan 
worden. Inwoners van Landgraaf mogen verwachten dat de gemeente zuinig en 
verantwoordelijk met hun belastinggeld omgaat. D66 streeft naar gelijkblijvende lasten 
voor inwoners. Kostenverhogingen moeten niet op burgers worden afgewenteld, maar 
via efficiëntieverbeteringen worden gecompenseerd.

Landgraaf heeft een goede financiële positie met gezonde reserves. Echter, met 
name op het Sociaal Domein zijn er grote financiële risico’s. Voor het afdekken van 
deze risico’s zijn reserves gevormd die incidenteel tegenvallers kunnen opvangen. Op 
langere termijn is er echter onvoldoende structurele dekking. In de begroting van 2018 
wordt 12,7 miljoen aan de reserves onttrokken. Deze situatie is zorgelijk. De algemene 
reserve mag niet aangewend worden voor structurele uitgaven. D66 wil een gezonde 
begroting waar structurele uitgaven gedekt worden door structurele inkomsten.

D66 Landgraaf streeft naar gelijkblijvende lasten voor inwoners. 
Kostenverhogingen moeten niet op burgers worden afgewenteld, maar via 
efficiëntieverbeteringen worden gecompenseerd;

D66 wil een gezonde begroting waar structurele uitgaven gedekt worden door 
structurele inkomsten.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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E-mail: hein.berkers@d66parkstad.nl

parkstad.d66.nl/d66-in-landgraaf/

/D66Landgraaf 


