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Het eerlijke verhaal 
 

Vanaf 1 januari 2015 wordt de gemeente Landgraaf verantwoordelijk voor de uitvoering en 

financiering van bijna alle vormen van maatschappelijke ondersteuning van haar inwoners. 

Het rijk draagt een groot gedeelte van zijn taak op het gebied van werk, langdurige zorg en 

jeugd over aan de gemeenten, maar stelt daarvoor minder geld beschikbaar. Dit betekent dat 

ook Landgraaf nog met een forse bezuinigingsopgave zal worden geconfronteerd.  

 

Het wordt de komende jaren een uitdaging om met minder middelen onze voorzieningen op 

een goed niveau te houden. De PvdA-Landgraaf vindt dat de nieuwe door het rijk opgelegde 

taken binnen de daarvoor beschikbare budgetten moeten worden uitgevoerd, om te 

voorkomen dat andere belangrijke zaken in het gedrang komen.  

 

De PvdA-Landgraaf wil de zaken niet mooier voorstellen dan ze zijn en vertelt u het eerlijke 

verhaal: alle inwoners, instellingen en verenigingen van Landgraaf zullen de pijn van de 

bezuinigingen gaan voelen, en de ruimte voor nieuwe wensen zal beperkt zijn.  

 

We snijden eerst in eigen vlees voordat we in dat van onze burgers snijden! 

 

Bestuurders moeten het goede voorbeeld geven, daarom delen de wethouders en raadsleden 

als het aan ons ligt in de pijn van de bezuinigingen. De PvdA-Landgraaf wil daarom dat het 

aantal wethouders wordt teruggebracht van vijf naar vier. Ook is met steun van de PvdA-

fractie besloten dat de raadsleden 10% van hun maandelijkse wedde en onkostenvergoeding 

moeten inleveren.  

 

Daarnaast snijden we ook in het ambtelijke vlees. Bij een eerdere bezuinigingsronde werd al 

besloten tot een bezuiniging van 10% op de kosten van de ambtelijke organisatie. Een 

onderzoek naar de voor- en nadelen van samenwerking tussen de gemeenten Landgraaf en 

Brunssum heeft aangetoond dat een volledige fusie van de ambtelijke organisaties van beide 

gemeenten leidt tot een substantiële en aanvullende kostenbesparing. De omvang van deze 

kostenbesparing kan, afhankelijk van de mate waarin de beide gemeenten hun beleid 

harmoniseren, oplopen tot een bedrag van 2,9 miljoen euro per jaar voor de beide 

gemeenten samen.  

 

We durven daarom op deze plaats de conclusie te trekken dat een partij die niet kiest voor 

deze volledige ambtelijke fusie ook de keuze maakt om onze burgers onnodig het vel over 

de oren te trekken. Want het bedrag dat niet met deze ambtelijke fusie wordt verdiend ( voor 
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Landgraaf 1,5 miljoen euro per jaar en op termijn nog meer) moet door bezuinigingen 

worden opgebracht; bezuinigingen die links of rechtsom ten koste gaan van onze burgers. 

De PvdA realiseert zo’n grote bezuiniging liever door het aanpakken van onnodige 

ambtelijke bureaucratie en van een inefficiënte bedrijfsvoering.  

 

Toekomst bestuurlijke en ambtelijke organisatie  

 

Het voorbeeld van de ambtelijke fusie laat zien dat het onnodig uitkleden van het pakket aan 

voorzieningen voor onze burgers, het gevolg kan zijn van het niet benutten van 

mogelijkheden om op de kosten van de bedrijfsvoering te besparen. Maar de rekensom uit 

het genoemde onderzoek bevat ook nog een andere boodschap: samenwerking kan het 

onnodig geldverslindend alternatief zijn voor een samenvoeging die kostenefficiënter is. 

Vanuit dat bewustzijn en met de kritische blik die daar bij hoort, kijkt de PvdA-Landgraaf 

naar alle vormen van samenwerking en dus ook naar de samenwerking in Parkstad.  

 

Om te kunnen werken aan de samenleving zoals die ons voor ogen staat, is een lokale 

overheid nodig die slagvaardig is en die de specialistische taken waarvoor zij 

verantwoordelijk wordt goed kan uitvoeren. Externe partijen geven het signaal af dat de 

draagkracht van onze ambtelijke organisatie nu al in toenemende mate tekort schiet, zowel 

kwalitatief als kwantitatief. Uiteindelijk betalen onze burgers daarvoor een prijs. De PvdA-

Landgraaf sluit haar ogen niet voor die realiteit en beseft dat de schaal van Landgraaf te 

klein is om de toekomstige opgaven aan te kunnen. Het is voor ons ook nog maar de vraag 

of de schaalgrootte van Landgraaf en Brunssum samen, wel toereikend zal zijn.  

 

Voor de PvdA-Landgraaf staat het belang van onze inwoners voorop. Zij verdienen de beste 

kwaliteit van dienstverlening tegen de laagst mogelijke kosten. Dat belang van onze 

inwoners, en niet het belang dat wethouders en raadsleden hebben bij het behoud van hun 

zetel, moet leidend zijn. Onderzoek moet een antwoord geven op de vraag met welke 

vormen van samenwerking of samenvoeging, en op welke schaal, dat belang van onze 

inwoners het beste kan worden gediend. Zo lang dit antwoord ontbreekt neemt de PvdA-

Landgraaf nog geen standpunt in over een gemeentelijke herindeling. 

 

Ook in de grensoverschrijdende samenwerking, waaronder de samenwerking met de 

gemeente Übach-Palenberg, liggen kansen. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt worden die 

kansen ten volle benut.  
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Samenhangend sociaal beleid gericht op participatie    
 

We moeten méér gaan doen met minder geld. Maar de overdracht van taken biedt ook 

kansen. Voor het eerst krijgt de gemeente zeggenschap over praktisch het hele sociaal-

maatschappelijke terrein. Het wordt daardoor mogelijk om dwarsverbanden te leggen tussen 

de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de Awbz (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten), de jeugdzorg en het terrein van werk en inkomen. Door ze te bundelen 

kunnen verschillende vormen van ondersteuning efficiënter worden aangeboden. Door bij de 

uitvoering van verschillende regelingen intensiever samen te werken voor cliënten met een 

meervoudige problematiek, kunnen maatschappelijke professionals winst boeken, niet alleen 

in financieel opzicht, maar ook in prestaties, kwaliteit van leven en menselijk geluk. De 

PvdA-Landgraaf wil daarom dat gewerkt wordt volgens het principe: één gezin, één plan, één 

regisseur!  

 

De PvdA-Landgraaf wil een solidaire en respectvolle samenleving. Wij zien het daarom als 

een opdracht voor de overheid om, samen met bewoners en maatschappelijke organisaties, 

solidariteit te organiseren. Onze samenleving is een samenleving waarin iedereen actief 

deelneemt naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. Wie dit (even) niet is, krijgt 

een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit de mensen in de directe omgeving maar als 

dat niet kan, zorgt de gemeente voor een goed vangnet. Aan dat solidariteitsprincipe willen 

we invulling geven door een beroep te doen op de eigen (betaal)kracht van mensen en 

maatschappelijke organisaties en door mensen met een uitkering als vrijwilliger in te zetten.      

 

Werk 

 

Werk geeft zelfrespect, leidt tot zelfstandigheid en is de aanjager van integratie en 

participatie. Daarom moeten onze inwoners zo veel mogelijk aan het werk. De PvdA verwacht 

dat iedereen die zonder werk zit actief blijft, bijvoorbeeld met stages, het volgen van 

scholing of door het doen van vrijwilligerswerk. Kortom, meedoen om zo snel mogelijk uit te 

kunnen stromen naar (betaald) werk. De arbeidsmarkt houdt niet op bij onze 

gemeentegrens. De PvdA-Landgraaf vindt dat ook de mogelijkheden in de euregio moeten 

worden benut. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 Het behalen van een startkwalificatie is cruciaal. Jongeren onder de 27 jaar volgen 

onderwijs, hebben een baan of combineren onderwijs met werk.  

 Op Zuid-Limburgse schaal moeten afspraken worden gemaakt met scholen en 

bedrijven zodat leerlingen eerder zullen kiezen voor een technische opleiding.  

 Jongeren die goed zijn met hun handen moeten op een andere manier worden 

benaderd. Dat vraagt om een andere manier van denken bij werkgevers, meer gericht 

op het model meester/gezel. 

 De arbeidsmarkt is verbreed tot de euregio. Onze inwoners moeten worden 

gestimuleerd om ook bij de ‘buren’ te solliciteren. Zij moeten worden geholpen om 
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het belang van verschillen in de arbeidscultuur te onderkennen. Als een gebrekkige 

beheersing van de Duitse of Franse taal een belemmering is, zorgt de gemeente voor 

ondersteuning in de vorm van een cursus Duits of Frans; 

 De PvdA-Landgraaf wil werk maken van ‘Social Return on Investment’. Dat betekent 

dat de gemeente bij aanbestedingen zal eisen dat minimaal 5 procent van de 

aanneemsom wordt besteed aan de inzet van langdurig werklozen, jongeren of 

arbeidsgehandicapten; 

 De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers 

aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen; 

 De PvdA-Landgraaf wil dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door 

voldoende stageplekken en werkervaringsplaatsen (5 procent van het aantal 

medewerkers) aan te bieden binnen de eigen organisatie en door 5 procent van de 

arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en/of arbeidsgehandicapten.   

 

 

 

Inkomen & Ondersteuning 

 

Werk en inkomen zorgen voor zelfstandigheid en creëren kansen. Maar niet iedereen vindt 

gemakkelijk werk. Soms hebben mensen daarbij hulp nodig. De samenleving die de PvdA-

Landgraaf voor ogen heeft, is een samenleving waarin we ons niet neerleggen bij armoede, 

maar waarin de overheid samen met bewoners en maatschappelijke organisaties solidariteit 

organiseert. Juist in deze tijd van economische malaise moeten we daarom kwetsbare 

inwoners blijven ondersteunen met een activerende aanpak van armoede. Ook in Landgraaf 

groeien nog steeds kinderen op in armoede. De PvdA-Landgraaf vindt dat onacceptabel.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 Bijstandsgerechtigden worden actief geholpen bij het vinden van werk. Waar nodig 

wordt geholpen om de aansluiting op de arbeidsmarkt te verbeteren door de inzet 

van scholing, stage of onbetaalde arbeid; 

 Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor de mensen met minder 

kansen geldt het vangnet van de bijstand. De kansrijke groep op de arbeidsmarkt kan 

zelf op zoek gaan naar een baan; 
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 De PvdA-Landgraaf vindt dat van mensen die gebruik maken van de bijstand een 

tegenprestatie mag worden gevraagd. Deze tegenprestatie sluit zoveel mogelijk aan 

bij de capaciteiten, mogelijkheden en interesse van de cliënt; 

 De cliënt krijgt een aantal passende keuzemogelijkheden aangeboden om een 

tegenprestatie te leveren. Wie een fatsoenlijk en passend werkaanbod weigert, wordt 

gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand afspraken over het volgen van 

scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt; 

 Mensen met een Wsw-indicatie (Wet sociale werkvoorziening) worden zoveel als 

mogelijk toegeleid naar werk in een reguliere baan. Voor wie niet kan werken in een 

reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats binnen het gemeentelijk 

werkbedrijf; 

 Medewerkers in de uitvoering zoals Thuishulpen (Alfahulpen) hebben recht op goede 

arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen volgens Cao-normen, ook als zij dit 

werk als ZZP’er doen (Zelfstandige Zonder Personeel). De PvdA-Landgraaf vindt dat 

dit een belangrijk criterium is, dat in aanbestedingsprocedures moet worden 

geborgd; 

 Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, wordt niet meer als voorwaarde 

gesteld dat zij hun bedrijf moeten stopzetten. ZZP’ers moeten in aanmerking kunnen 

komen voor minimabeleid; 

 De PvdA-Landgraaf wil met een activerend armoedebeleid de aanval op armoede 

voortzetten. Het tegengaan van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien 

van de effecten daarvan voor kinderen is voor ons een topprioriteit; 

 Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn uit den boze. Binnen maximaal vier 

weken moet het traject voor schuldhulpverlening starten en binnen maximaal een 

half jaar moet de start van een traject in het kader van de Wet Schuldsanering 

Natuurlijke Personen (WSNP) geregeld zijn; 

 Als dat nodig is moeten mensen worden geholpen bij het beheren van hun inkomsten 

en uitgaven; 

 Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven moeten stevige 

afspraken worden gemaakt om problematische schulden en huisuitzettingen te 

voorkomen. Convenanten met deurwaarders moeten exorbitante incassokosten 

voorkomen; 

 Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun onder 

andere in de vorm van een collectieve ziektekostenverzekering; 

 Met maatschappelijke organisaties en kerken moeten afspraken worden gemaakt om 

ervoor te zorgen dat mensen die zij wel kennen, maar de gemeente nog niet, kunnen 

worden geholpen; 

 Stichtingen, particuliere initiatieven en instellingen die zich met armoedebestrijding 

bezighouden, komen met de gemeente regelmatig bijeen om de kwaliteit van het 

armoedebeleid te handhaven, onderling efficiënter samen te werken en om kennis uit 

te wisselen. De bereidheid om in ketenverband met de gemeente samen te werken is 

als het aan de PvdA-Landgraaf ligt een voorwaarde voor subsidieverstrekking;   

 Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om dit overeind te houden staan 

fraudebestrijding en handhaving bij de PvdA-Landgraaf hoog op de agenda.  
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Zorg en Welzijn 

 

De PvdA-Landgraaf kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen een 

verantwoordelijkheid van de overheid maar een gemeenschappelijke taak van ons allemaal. 

Iets voor elkaar willen betekenen en elkaar helpen als het nodig is. Samen voor Elkaar! Dat 

maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. De PvdA-Landgraaf vindt dat hulp en 

ondersteuning gegarandeerd moeten zijn voor de mensen die dat hard nodig hebben; 

ondanks de bezuinigingen en ondanks het toenemend aantal mensen met een 

ondersteuningsvraag als gevolg van de vergrijzing. Draagkracht is voor ons een leidend 

principe, zowel in financiële zin als in sociaal opzicht. De gemeente krijgt de kans om zorg 

minder ingewikkeld te maken, dichtbij mensen te organiseren, bijvoorbeeld met de inzet van 

wijkverpleegkundigen. Zorgmedewerkers moeten aanspreekbaar en zichtbaar zijn in de wijk. 

Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen 

of het schoonmaken van een huis zijn we nog niet klaar. Het gaat erom dat mensen daarna 

iets kunnen gaan doen. Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan 

door mantelzorgers. Ze doen hun werk met liefde. Maar niet zelden is dit werk ook 

ontzettend zwaar. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten we koesteren en ondersteunen. Dat 

die ondersteuning in Landgraaf goed is geregeld blijkt uit het feit dat een landelijke 

toetsingscommissie aan de Vrijwilligerscentrale het ‘Keurmerk Steunpunt Vrijwilligers’ met 

de volle drie sterren voor organisatie, bedrijfsvoering en dienstverlening heeft toegekend. 

Tegelijkertijd zijn nog te veel vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties onvoldoende op de 

hoogte van ondersteuningsmogelijkheden die de Vrijwilligerscentrale hen kan bieden. Wij 

vinden daarom dat moet worden gezocht naar mogelijkheden om het succes van de 

Vrijwilligerscentrale nog beter voor het voetlicht te brengen. Succes mag best worden 

gevierd! De samenleving die de PvdA-Landgraaf voor ogen staat is ook een inclusieve 

samenleving. Een samenleving waarin voor iedereen plaats is, waarin iedereen meetelt en 

voorzieningen voor iedereen toegankelijk zijn.  

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 De aanpak met sociale wijkteams en vroegsignalering is succesvol gebleken. Als het 

aan ons ligt wordt deze aanpak voortgezet; 

 De manier om aan zorg te komen moet minder ingewikkeld worden gemaakt. Minder 

regels, meer direct contact met degene die zorg vraagt. Door stevig te investeren in 

het gesprek aan de voorkant kan dat mogelijk worden gemaakt; 

 Vrijwilligers en mensen die op zoek zijn naar een baan worden ingezet om hulp te 

bieden, bij voorbeeld bij het onderhoud van de tuin of bij klussen in huis; 

 De overdracht van zorgtaken vanuit de AWBZ biedt kansen om zorg en welzijn meer 

aan elkaar te verbinden. Daarbij wordt eerst een beroep gedaan op de eigen kracht 

en  het eigen netwerk, familie en buurt, en pas daarna op de inzet van een 

professional; 

 Mantelzorgers zitten vaak al aan hun grenzen. Nog meer belasting zal leiden tot twee 

patiënten bij de huisarts: de zieke en zijn verzorger. Om dit te voorkomen wil de 

PvdA-Landgraaf de mantelzorgers de komende jaren extra ondersteunen. 
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 Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Zo kun je voor een 

scootmobiel in aanmerking komen, maar tevens anderen helpen met het voeren van 

hun administratie; 

 Bij zorgvragen moet ook gekeken worden naar eenzaamheid; 

 Een persoonsgebonden budget (PGB) wordt alleen verstrekt aan cliënten die in staat 

zijn om zelf de regie over een PGB te voeren. Fraude met PGB’s moet hard worden 

aangepakt; 

 De PvdA-Landgraaf wil dat er een toegankelijkheidsprogramma komt. De openbare 

ruimte en publieke voorzieningen worden toegankelijk gemaakt. Stoepen worden 

binnen vier jaar voorzien van op- en afritjes waar dit nog niet het geval is. 

Verkeerslichten bij voetgangersoversteekplaatsen worden zo afgesteld dat de 

gebruiker van een rollator geen sprintje hoeft te trekken. Met winkeliers, 

ondernemers en architecten worden afspraken gemaakt over toegankelijkheid. 

 

 

 

Gezondheidszorg 

 

Gezondheid wordt door veel mensen gezien als het belangrijkste goed. We zien dat de 

sociaal economische gezondheidsverschillen groter worden. Mensen met een lager inkomen 

zijn vaak dikker, hebben een slechter onderhouden gebit, hebben vaker last van ziektes en 

worden minder oud. De verschillen worden in plaats van kleiner juist groter. De PvdA-

Landgraaf vindt deze verschillen onacceptabel en wil de gevolgen ervan aanpakken. 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

  

 Preventie moet worden beloond. Gezondheidsbevordering met zorgverzekeraar, 

wijkverpleegkundige, gemeente en ziekenhuizen is ons uitgangspunt. Dit is niet 

alleen goedkoper maar draagt ook bij aan de kwaliteit van leven van onze inwoners; 

 De inwoners van Landgraaf moeten kunnen beschikken over een gezondheidscentrum 

dat aansluit bij de wijkgerichte zorg en waarin huisartsen, apothekers, 

fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici 

uit de eerstelijnsgezondheidszorg samenwerken; 
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 De PvdA-Landgraaf wil dat er een lokale levensstijlcampagne komt met een jaarlijks 

uitvoeringsprogramma om de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in 

Landgraaf te verkleinen. Dit uitvoeringsprogramma moet in het bijzonder aandacht 

hebben voor het stimuleren van bewegen, gezond eten, alcoholmatiging, stoppen 

met roken en het voorkomen en bestrijden van depressies; 

 ‘Op voeten en fietsen naar school’ moet worden gestimuleerd. 

 

Jeugdzorg 

 

De PvdA-Landgraaf wil dat er in het kader van de jeugdzorg meer wordt geïnvesteerd in 

positief jeugdbeleid. Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en niet te veel verwachten 

van de effecten van repressie. De eigen kracht van de jongeren en hun gezinnen moet zo 

veel mogelijk worden benut. Per gezin is er één gerichte aanpak. Een integrale benadering 

op de terreinen AWBZ, Jeugdzorg en het passend onderwijs is daarbij van groot belang. Dat 

alles vraagt om een duidelijke regie van de gemeente. Een belangrijke rol bij de uitvoering 

van dit specifieke jeugdbeleid is weggelegd voor het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 De PvdA-Landgraaf wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking 

van de eigen kracht van ouders en kinderen, een gedeelde 

opvoedingsverantwoordelijkheid, stoppen met het onnodig opplakken van medische 

etiketten, en waar mogelijk ontzorgen en normaliseren; 

 Voorkomen is beter en vele malen goedkoper dan genezen. Hulp en ondersteuning 

moeten daarom primair gericht zijn op het voorkomen van het uit de hand lopen van 

problemen en situaties; 

 Voor een betere en efficiënte Jeugdzorg is het nodig dat de gemeente de 

samenwerking tussen de aanbieders van Jeugdzorg regisseert. Voor organisaties die 

niet willen samenwerken, worden andere aanbieders gezocht; 

 Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin/kind één plan van 

aanpak komt. Meerdere hulpverlenende instanties in één gezin wil de PvdA-
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Landgraaf zo veel mogelijk voorkomen. Er moet daarom worden gewerkt volgens het 

principe één kind/gezin, één plan, één regisseur en één loket!   

 Jongeren verlaten het onderwijs als het aan de PvdA-Landgraaf ligt, niet zonder 

startkwalificatie. Het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten heeft daarom voor 

ons een hoge prioriteit; 

 Bij verslavingszorg en maatschappelijke opvang moeten zwerfjongeren absolute 

voorrang krijgen; 

 De PvdA-Landgraaf accepteert wangedrag van jongeren niet. Integendeel, wangedrag 

moet stevig worden aangepakt. Maar jongeren hebben ook recht op een eigen plek in 

de samenleving. Reden dat de aanleg van ontmoetingsplekken voor jongeren, na 

jaren van stilstand, voortvarend ter hand moet worden genomen. 

 

Economie en Bedrijvigheid 
 

De economische ontwikkeling van Landgraaf wordt aangejaagd door bedrijven. En 

economische groei creëert banen. Ondernemers die investeren in de lokale economie en 

samenleving moeten daarom kunnen rekenen op een warm onthaal. Om bedrijvigheid in 

Landgraaf te stimuleren zullen onze bedrijventerreinen nieuwe en bestaande bedrijven 

maximale kansen moeten bieden. Daar hoort ook een optimale bereikbaarheid bij ten gunste 

van economie, toerisme en werkgelegenheid. Er is sprake van een groeiend tekort aan 

mensen in de zorg en techniek.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode:  

 

 Met het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen wordt gezorgd 

voor een gunstig vestigingsklimaat. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen 

gaat bij de PvdA-Landgraaf vóór nieuwbouw of uitbreiding van bedrijventerreinen; 

 De PvdA-Landgraaf wil de lokale werkgelegenheid stimuleren door de huur- of 

verkoopprijs van een bedrijventerrein te koppelen aan garanties met betrekking tot 

werkgelegenheid; 

  De PvdA-Landgraaf vindt dat er één loket voor alle dienstverlening aan bedrijven 

moet zijn. Een loket dat goed bereikbaar is voor informatie, vergunningverlening of 

melding van calamiteiten; 

 De PvdA-Landgraaf wil dat wordt geïnvesteerd in een werkgeversservicepunt waarin 

vraag en aanbod van arbeid samenkomen. Er moet een gemeentelijke 

accountmanager komen die ervoor zorgt dat bureaucratie en het denken in regels in 

plaats van mogelijkheden geen kans krijgen;  

 De PvdA-Landgraaf is voorstander van een experiment waarbij een deel van de OZB 

(Onroerendezaakbelasting) voor bedrijven in een ‘Ondernemersfonds’ wordt gestort. 

Lokale ondernemers bepalen vervolgens zelf waaraan dit geld wordt besteed. Zo 

kunnen ondernemers jaarlijks investeren in lokaal economisch beleid. Gemeente en 

bedrijfsleven werken op die manier samen aan een economisch aantrekkelijke 

gemeente; 
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 De PvdA-Landgraaf blijft voorstander van de aanleg van de Randweg Abdissenbosch 

en houdt vast aan de aanleg van de Buitenring, niet alleen vanuit het oogpunt van 

bereikbaarheid en economische ontwikkeling, maar ook vanwege de bijdrage die de 

Buitenring per saldo levert aan de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving 

en de verkeersveiligheid. De PvdA-Landgraaf houdt daarbij nadrukkelijk ook vast aan 

de door Landgraaf gestelde condities. De gemeenten in Parkstad hebben hun 

bijdrage aan de Buitenring geleverd. Geen cent erbij!  

 Met de aanleg van goede treinverbindingen, waaronder die met Aken, wordt een 

waardevolle bijdrage geleverd aan de economische ontwikkeling van Parkstad. Deze 

aanleg wordt daarom door ons gesteund. Een dure verplaatsing van het  treinstation 

is wat de PvdA-Landgraaf betreft - met de kennis van nu - niet aan de orde.     

 

 

 

Toerisme & Recreatie 
 

Landgraaf ontwikkelt zich snel tot een toeristisch-recreatieve gemeente met een echte 

vrijetijdseconomie. De gevestigde attracties in Landgraaf en omgeving zoals Megaland, 

Snowworld, Mondo Verde en GaiaZoo, zorgen voor een sterke groei van het aantal bezoekers 

aan Landgraaf. Deze ontwikkeling zorgt voor banen en onze eigen inwoners vinden hier ook 

hun ontspanning. De kansen om dingen te verbeteren liggen bij de economische spin-off, 

want die is nog onvoldoende ontwikkeld. De Landgraafse kastelen bieden kansen op een 

verdergaande ontwikkeling en nieuwe trekpleisters kunnen de aantrekkingskracht van 

Landgraaf nog verder versterken. Nieuwe werkgelegenheid en nieuwe stimulansen voor de 

Landgraafse economie liggen daarmee in het verschiet. 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 Om de slag te maken naar een echte gastvrijheidseconomie is meer samenwerking 

tussen de Parkstadgemeenten en de lokale ondernemers belangrijk. 

Meerjarenafspraken met het bedrijfsleven en de VVV-organisatie moeten hier aan 

bijdragen. 
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 Met de bedoeling om de administratieve lasten bij de ondernemers te verminderen, 

moet het tarief voor de toeristenbelasting volgens de PvdA-Landgraaf voor een 

periode van vier jaar worden vastgesteld. 

 

Voorzieningen   

 

Landgraaf vergrijst en ontgroent. We moeten van groei overschakelen naar krimp. Daarbij 

komt dat een vergrijzende bevolking leidt tot een groeiende behoefte aan andere en 

betaalbare voorzieningen. De behoefte aan woningen die geschikt zijn voor ouderen zal 

groeien. De bevolkingskrimp heeft ook gevolgen voor de omvang van het 

voorzieningenniveau. Ons gezonde verstand zegt dat niet alles in stand kan worden 

gehouden voor minder mensen. Accommodaties zijn duur en moeten daarom efficiënt en 

doelmatig worden geëxploiteerd. De betaalbaarheid en de levensloopbestendigheid maken 

het noodzakelijk dat wij daarbij voorwaarden stellen, zoals clustering en meervoudig 

gebruik. Te krappe onderhoudsbudgetten werden te lang verstopt in achterstallig 

onderhoud. De PvdA-Landgraaf kiest daarom voor kwaliteit boven kwantiteit.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 De PvdA-Landgraaf wil investeren in de uitbreiding van het aantal woningen dat goed 

aansluit op de behoeften van ouderen;  

 Levensloopbestendig (ver)bouwen moet zo veel mogelijk gebeuren in de directe 

nabijheid van een voorzieningencluster (winkels, openbaar vervoer etc.); 

 Met de keuze (van een meerderheid van de raad) voor matig onderhoud van onze 

accommodaties kiezen we in tijden van financiële krapte voor de duurste oplossing. 

Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt zetten we deze struisvogelpolitiek stop en stellen 

we goed onderhoud van onze accommodaties veilig; 

 Voor het onderhoud van de vier speeltuingebouwen is vanaf 2014 geen financiële 

dekking beschikbaar. De instandhouding van deze gebouwen loopt daardoor gevaar. 

Ook dat is struisvogelpolitiek. De PvdA-Landgraaf wil daarom dat de voor de 

instandhouding van de speeltuingebouwen benodigde middelen alsnog beschikbaar 

komen; 

 De toekomst van zwembad In de Bende blijft een punt van discussie. Zolang er geen 

concreet en aanvaardbaar alternatief is, is de PvdA-Landgraaf voorstander van de 

handhaving van een doelgroepenbad op de huidige locatie. Een regionaal zwembad is 

voor de PvdA-Landgraaf een bespreekbare  optie, op voorwaarde dat met zo’n bad 

de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor de inwoners van Landgraaf blijft 

gegarandeerd. 

 Er voltrekt zich een ontwikkeling waarbij de gemeente in toenemende mate dé 

vindplaats van alle publieke informatie wordt. Dat vraagt om een slimme bundeling 

van krachten onder één dak in een laagdrempelige voorziening met andere dragers 

van deze informatie: de bibliotheek, Service Gilde, Seniorweb, het Cliëntenplatform 

en de Vrijwilligerscentrale. De fysieke vertaling van dat samenwerkingsconcept is het 

Kennis- Informatie- en Adviesplein (KIA). De PvdA-Landgraaf is voorstander van een 
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snelle realisatie van het KIA in Op de Kamp. Juist nu kunnen we geld besparen door 

goedkoper aan te besteden! 

 De basisscholen in Landgraaf zijn voorzien van goede huisvesting. In het centrum van 

Schaesberg moet nog een nieuwe basisschool worden gerealiseerd waarmee de 

basisscholen Schaesberg en Gravenrode onder één dak kunnen worden gehuisvest. 

   

 

 

Sport, Kunst & Cultuur: hefboom voor participatie 

 

Sport, Kunst & Cultuur spelen een belangrijke rol bij de participatie en emancipatie van onze 

inwoners. Ze dragen ook bij aan het imago van Landgraaf en aan onze lokale identiteit. 

Daarom is een gevarieerd sportief en cultureel aanbod op lokale en regionale schaal – als 

onderdeel van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat – van belang. Het Landgraafse 

verenigingsleven biedt vele mogelijkheden om op het gebied van kunst en cultuur, of in de 

sport actief te zijn. Daarmee zijn deze verenigingen een belangrijke drager van een vitale 

leefgemeenschap. Geschikte voorzieningen en financiële ondersteuning in de vorm van 

subsidies horen daar natuurlijk bij.    

 

Sport 

 

Wie investeert in sport en beweging investeert in de gezondheid van mensen en bevordert 

participatie en sociale samenhang. Daarom is het belangrijk dat sport voor iedereen 

toegankelijk is. De PvdA-Landgraaf vindt dat inkomen of een lichamelijke of verstandelijke 

beperking daar geen belemmering voor mag zijn. Wij vinden het van groot belang dat 

jongeren al op jonge leeftijd kennis maken met sporten. Omdat sporten in 

verenigingsverband van meerwaarde is, willen we jongeren binden aan sportverenigingen.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 Sportparken moeten optimaal worden benut. Dat kan door ze open te stellen voor 

medegebruik door scholen, buurtorganisaties en andere verenigingen; 
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 Sport kan niet zonder kwalitatief goede en goed beheerde accommodaties. Ook hier 

gaat kwaliteit boven kwantiteit. Voor het behoud van kwaliteit moeten gebruikers ook 

een rol krijgen; 

 De sportaccommodaties in Landgraaf moeten van een kwalitatief hoogwaardig niveau 

zijn. Om die kwaliteitseis ook voor het sportcomplex aan de Heigank te kunnen 

invullen moeten nog stappen worden gezet. De PvdA-Landgraaf wil dit sportcomplex 

daarom door ontwikkelen tot een bredere accommodatie met een sportief en 

cultureel profiel, waar naast de zwem-, voetbal- en zaalsport ook plek is voor 

muziek en toneel; 

 Het Sport- en Leisurepark is bij uitstek een plek om te investeren in een volwaardig 

regionaal sportaanbod voor mensen met een beperking; 

 De PvdA-Landgraaf wil dat er een Plan van Aanpak schaatspret komt. Dit is een 

beknopt draaiboek, dat bij aanhoudende vorst voorziet in een gratis toegankelijke 

schaatsvoorziening. 

 

Kunst & Cultuur 

 

We moeten trots zijn op ons rijke culturele leven. De PvdA-Landgraaf wil dat cultuurcoaches 

kinderen en jongeren op of ná school, in aanraking brengen met een grote verscheidenheid 

aan cultuur. Dat kan beeldende kunst, dans, theater, literatuur, erfgoed of muziek zijn. 

Ervaring en diverse onderzoeken tonen aan dat de actieve muziekbeoefening bijdraagt aan 

een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het maken van muziek maakt kinderen 

intelligenter, sterkt hun verbaal geheugen, verbetert hun motoriek, is bevorderlijk voor de 

leesvaardigheid, schoolprestaties en integratie, en kan helpen om concentratieproblemen te 

voorkomen. Deze uitkomsten alleen al, zijn voor de PvdA-Landgraaf, met het oog op 

optimale ontwikkelingskansen voor onze eigen jeugd, voldoende reden om de 

muziekbeoefening onder onze jongste inwoners te bevorderen. Daarenboven is uit diezelfde 

onderzoeken gebleken dat kinderen die aan muziek doen, worden gestimuleerd in een ander 

belangrijk aspect van hun persoonlijke ontwikkeling: bij kinderen die muziek maken 

verbetert het sociale gedrag. Muziekbeoefening draagt dus niet alleen bij aan een 

harmonieuze ontwikkeling van kinderen en jongeren, maar ook aan de bevordering van 

harmonie en samenhang in onze samenleving. Voor de PvdA-Landgraaf een bijkomende 

reden om te investeren in muziekbeoefening op jonge leeftijd. De PvdA-Landgraaf ziet ook 

kansen in nieuwe werkvormen voor een intensievere samenwerking tussen onderwijs en 

cultuurinstellingen, waaronder de Muziekschool, de Vrije Akademie, Theater Landgraaf en de 

Oefenbunker, waarin partijen als partner met elkaar optrekken. Willen we het gemeentelijk 

kunstbezit op een verantwoorde manier beheren, dan is een toereikend technisch- 

preventief- en herstelonderhoud noodzakelijk. Dat was in de achterliggende periode 

nauwelijks het geval. Kapitaalvernietiging en een verarming van het gemeentelijk cultureel 

erfgoed zijn dan het voorspelbare gevolg. 

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 Muziekonderwijs en artistieke vorming moeten een vaste plek houden op de 

basisschool; 
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 Met Theater Landgraaf en de Oefenbunker benoemen we twee pareltjes uit de 

culturele infrastructuur van Landgraaf. Theater Landgraaf en de Oefenbunker zijn 

niet alleen van groot belang voor de inwoners van Landgraaf, maar ook voor de 

inwoners van Parkstad en de euregio. De PvdA-Landgraaf wil dat dit ook in de 

toekomst zo blijft! 

 Het toeristisch-recreatief aanbod van Landgraaf moet worden versterkt met één of 

meerdere kunstroutes; 

 De PvdA-Landgraaf wil dat het gemeentelijk kunstbezit bereikbaar en toegankelijk is 

voor de inwoners van Landgraaf en daarbuiten. Reden waarom er een 

kunstuitleenproject moet komen;    

 In Parkstad wordt vrijwel alleen gesproken over de kosten van cultuur. Dat moet 

anders. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt komt er een Cultuurplan voor Parkstad 

met aandacht voor de positieve wisselwerking tussen cultuur en economie. 

 

 

 

Ruimte, Milieu & Erfgoed 
 

De grootschalige herstructurering op het gebied van wonen in Parkstad moet gepaard gaan 

met een versterking van de economische en fysieke infrastructuur. Om daar invulling aan te 

geven hebben de acht gemeenten in Parkstad gekozen voor een Internationale Bau 

Ausstellung (IBA) in Parkstad. Deze van oorsprong Duitse aanpak moet zorgen voor fysiek-

ruimtelijke projecten waarmee 45 miljoen euro in Parkstad wordt geïnvesteerd. De PvdA-

Landgraaf is voorstander van de IBA Parkstad omdat deze aanpak leidt tot economische, 

sociale en culturele impulsen voor de regio.  

 

De PvdA-Landgraaf vindt veilige en goed onderhouden buurten van groot belang. 

Speeltuinen, hoogwaardig en onderhoudsarm groen, buurtparkjes en bankjes moeten voor 

ontspanning zorgen en burgers uitnodigen om elkaar te ontmoeten. In de buurten Heiveld, 

Lichtenberg en Kakert wordt een groot aantal woningen gesloopt. Het vrijkomend gebied 
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wordt slechts ten dele opnieuw bebouwd. Daarmee komt ruimte vrij voor de aanleg van een 

recreatieplek, met hoogwaardig groen, speelvoorzieningen en andere recreatieve elementen. 

Omdat investeringen als deze helpen om een forse waardedaling van het particulier 

vastgoedbezit te voorkomen, moet de herstructureringsoperatie in Parkstadverband 

onverkort worden doorgevoerd. Ook of misschien wel juist op lokaal niveau valt er op het 

gebied van duurzaamheid veel te winnen. Een duurzame wereld begint bij onszelf. De PvdA-

Landgraaf wil daarom werk maken van een duurzame stad. Landgraaf is rijk aan 

monumenten en historische gebouwen. Ons erfgoed moeten we koesteren en de gemeente 

moet waar mogelijk een bijdrage leveren aan de restauratie of instandhouding.  

 

 

 

Dat betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 De PvdA-Landgraaf wil een gevarieerd aanbod van woningen in de buurten: zowel 

koop als huur, duur en goedkoop, voor jongeren en ouderen. Dat is de beste manier 

om te voorkomen dat een buurt afglijdt. De aanpak van sociaal zwakke buurten heeft 

daarbij onze prioriteit;  

 De wijkontwikkelingsplannen voor Nieuwenhagen-Lichtenberg en Ubach over Worms 

zijn uitvoeringsgereed. Als het aan de PvdA-Landgraaf ligt komt ook het 

Wijkontwikkelingsplan voor Schaesberg snel gereed.  

 Gemeente en woningcorporatie kunnen het niet alleen. Burgers willen vaak 

medeverantwoordelijkheid dragen voor het op orde houden van hun buurt. Dat kan 

door deel te nemen in een buurtvereniging, maar ook door onderhoudstaken met 

bijbehorend budget aan buurtbewoners over te dragen; 

 De PvdA-Landgraaf wil werk maken van het energieneutraal maken van gemeentelijke 

gebouwen en diensten en het gebruik van duurzaam opgewekte energie door 

huishoudens en bedrijven in Landgraaf; 
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 Waar mogelijk worden gemeentelijke gebouwen voorzien van ‘groene’ daken en 

inwoners worden gestimuleerd dit voorbeeld te volgen; 

 Bij nieuwbouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van koude-warmte-opslag. 

Nieuwbouw van het zwembad is een project dat daarvoor bij uitstek kansen biedt; 

 Alle huishoudens en bedrijven van Landgraaf krijgen een klimaatadviseur op bezoek 

die adviezen geeft om energie en dus geld te besparen; 

 Bij het maken van prestatieafspraken met woningcorporaties worden ook afspraken 

gemaakt over isolatie, zonnepanelen en nieuwe Hr-ketels in bestaande woningen; 

 Eigenaren van woningen, ouder dan 10 jaar, worden gestimuleerd om in de 

duurzaamheid van hun woning te investeren. Wie door zo’n investering het 

energielabel A haalt, krijgt vijf jaar lang 10% korting op de OZB. 

 Door het nog te bouwen Kennis-, Informatie- en Adviescentrum te koppelen aan het 

thema ‘EnergieStad’ ontstaan nieuwe kansen en wellicht ook aanvullende 

financieringsmogelijkheden die kunnen bijdragen aan een duurzamer karakter van 

het gebouw.      

 Met de top van de Wilhelminaberg heeft Landgraaf nog een troef achter de hand. De 

kansen en mogelijkheden die door IBA Parkstad zullen ontstaan, moeten worden 

aangegrepen om aan deze top een definitieve invulling te geven.     

 In de voormalige basisschool in Rimburg worden drie eengezinswoningen 

gerealiseerd. Het markante en historisch waardevolle gebouw krijgt daarmee een 

nieuwe bestemming. Leegstand leidt op termijn tot verloedering. Daarom vraagt ook 

de leegstand van het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms en kasteel en 

hoeve Strijthagen om een maximale inspanning van de gemeente.   
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Veiligheid & Overlast 
 

Veiligheid is een basisbehoefte. Onveiligheid en overlast treffen iedereen, maar kwetsbare 

groepen het meest. De PvdA-Landgraaf wil niet dat het recht van de sterkste geldt. Met de 

meeste jongeren in Landgraaf gaat het gelukkig goed. Er is echter ook een klein gedeelte 

van de jongeren dat voor overlast zorgt. Op een aantal plekken dreigen ze zelfs de dienst te 

gaan uitmaken. En daar moet een einde aan komen. De PvdA-Landgraaf denkt dat ook hier 

preventie een grotere rol zal moeten gaan spelen. Want het is onze overtuiging dat 

gemeente, politie, justitie en welzijnswerk, niet kunnen wegpoetsen wat ouders achter de 

voordeur, in de opvoeding van hun kinderen, hebben laten liggen. Opvoeding is in de eerste 

plaats een taak van de ouders. Daar waar de gemeente een opvoedingstekort signaleert 

heeft zij het recht en de plicht om in te grijpen. Opvoedingsondersteuning is daarom 

cruciaal daar waar ouders tekortschieten.  

 

Alle inwoners hebben recht op een verkeersveilige buurt. Dat geldt in het bijzonder voor 

onze jongste inwoners, want alleen in een verkeersveilige buurt kunnen zij ongedwongen 

buiten spelen.  

 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

 

 Een hoge woonkwaliteit en een veilige buurt vereisen toezicht en vooral ook 

handhaving. Niet alle overlastgedrag is strafbaar en dat maakt het soms lastig om 

aan te pakken. Niettemin: lik op stuk waar dat kan! 

 Overlast in wijken en buurten moet je benoemen en oplossen. De PvdA-Landgraaf is 

daarom voorstander van de inzet van buurtbemiddeling tussen bewoners, de inzet 

van ambulante jongerenwerkers (straatcoaches) die hangjongeren op hun gedrag 

aanspreken en desnoods cameratoezicht op onveilige plekken; 

 De PvdA-Landgraaf vindt dat ouders verantwoordelijk moeten worden gesteld voor de 

schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen en wil dat de schade – indien 

mogelijk – op de ouders wordt verhaald; 

 Voor de PvdA-Landgraaf is het een vanzelfsprekendheid dat we knokken voor het 

behoud van het politiebureau in Landgraaf. 
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Samen voor Elkaar! 
 

Tijdens de coalitieonderhandelingen in 2010 hebben de onderhandelende partijen 

gesproken met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en instellingen. Deze 

gesprekken waren waardevol en hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het 

coalitieconvenant 2010-2014. Halverwege deze raadsperiode hebben de coalitiepartijen, 

waarvan de PvdA-Landgraaf er één is, het functioneren van coalitie en college ter discussie 

gesteld in een evaluerend gesprek met diezelfde organisaties en instellingen. De algemene 

indruk was positief. Als het aan de PvdA Landgraaf ligt worden de vertegenwoordigers van 

maatschappelijke organisaties en instellingen ook in de komende raadsperiode bij 

beleidsvorming betrokken.  

 

Aan het einde van de raadsperiode is het moment gekomen om de balans op te maken. Er is 

véél bereikt, maar er komt ook nog veel op ons af. Alleen Samen voor Elkaar kunnen we de 

toekomst aan!   

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met onze lijsttrekker Harry Leunessen. U kunt hem 

telefonisch bereiken op zijn mobiele telefoonnummer : 06 – 54 63 56 97 
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Kandidatenlijst PvdA- Landgraaf  
 

1. Harry Leunessen (m)   Landgraaf 

2. Robin Reichrath (m)   Landgraaf 

3. Bart Smeets (m)   Landgraaf 

4. Cynthia Veerman (v)   Landgraaf 

5. Mona Slob (v)    Landgraaf 

6. Kees Houkes (m)   Landgraaf 

7. Pascal Kempers (m)   Landgraaf 

8. Han van der Veen (m)  Landgraaf 
9. Trudy Waterschoot (v)  Landgraaf 

10. Rob Snijkers (m)   Landgraaf 

11. Marc Hendriks (m)   Landgraaf 

12. Jim Bemelen (m)   Maastricht 

13. Hans Weckseler (m)   Landgraaf 

14. Irene Cremer (v)   Landgraaf  

15. Carin Somers (v)   Landgraaf 

16. Angelique Obernitz (v)  Landgraaf 

17. Jolanda Hersbach (v)   Landgraaf 

18. Ger Klinkenberg (m)   Landgraaf 

19. Nelly Szalata (v)   Landgraaf 

20. Wim Wilmsen (m)   Landgraaf 

21. Louise Pijl (v)    Landgraaf 

22. Roger Horsch (m)   Landgraaf 

23. Ger Roncken (m)   Landgraaf 

24. Riet Carreira - Lopez (v)  Landgraaf 

25. Frank de Langen (m)   Landgraaf 

26. Doris Evers (v)   Landgraaf 

27. Sjaak Weelen (m)   Landgraaf 

28. Karla Ochoa (v)   Landgraaf 

29.  Koos Julicher (m)   Landgraaf 

30. May Offermans (m)   Landgraaf 

31. Angelo Doevendans (m)  Landgraaf 

32. Lonne Snijkers (v)   Landgraaf 


