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1. Voorwoord 

Voor de PvdA Landgraaf is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast 

werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op 

zeggenschap. Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor diegene die het 

nodig heeft toegankelijk zijn, en sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en 

betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen 

bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak boven het hoofd. Het zijn 

basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De overheid of de politiek kan 

niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om 

mee te doen in de samenleving. 

In Landgraaf wonen veel mensen die afhankelijk zijn van een uitkering. Ook hebben meer 

mensen zorg nodig dan elders in ons land. Dit proces is al jaren aan de gang en de PvdA 

Landgraaf wil aan die achterstandssituatie een einde aan maken. Wij vinden dat 

Landgraaf, de omliggende gemeenten en de provincie de handen ineen moeten slaan en 

zeggen: “wij accepteren dit niet langer meer”. De PvdA Landgraaf wil problemen 

aanpakken en niet wegkijken. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in onze 

samenleving. 
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2. Financiën 

Helaas is onze gemeente niet in staat gebleken om de taken in het sociaal domein uit te 

voeren met het geld dat we daarvoor van de Rijksoverheid krijgen. Landgraaf moet 

jaarlijks veel geld bijleggen zodat iedereen de ondersteuning kan krijgen die hij of zij 

nodig heeft. Ook de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. De kans dat we de taken die 

ons door de Rijksoverheid zijn opgedragen binnen het budget kunnen uitvoeren, is klein. 

Er zijn dan twee oplossingen: we moeten meer bezuinigen óf er moet meer geld 

beschikbaar komen voor de uitvoering van deze taken. 

De PvdA Landgraaf wil dat onze inwoners altijd de zorg zullen krijgen die ze nodig 

hebben. Als dat betekent dat er meer geld bij moet, dan moet dat zo zijn. Onze voorkeur 

gaat niet uit naar aanvullende bezuinigingen op de uitvoering van de taken in het sociaal 

domein. Omdat het beter gaat met de economie, krijgen gemeenten de komende jaren 

weer meer geld van de Rijksoverheid. Die extra middelen kunnen worden ingezet om de 

tekorten in het sociaal domein op te vangen.  

 ‘Voor de PvdA Landgraaf kunnen de extra middelen onder andere worden ingezet 

om forse tekorten in het sociaal domein jaarlijks op te vangen.’ 

Daarmee voorkomen we dat er aanvullend bezuinigd moet worden op de meest 

kwetsbare Landgraafse inwoners. Indien dat financieel verantwoord is, wil de PvdA 

Landgraaf de extra middelen die gemeenten ontvangen van het Rijk, inzetten om nieuwe 

investeringen in onze samenleving te bekostigen.  
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3. Bestuurlijke organisatie 

In de regio Parkstad Limburg wordt al ruim vijftien jaar gesproken over de noodzaak tot 

het versterken van de bestuurskracht van de gemeenten in dit gebied. Vele 

(onafhankelijke) rapporten toonden de noodzaak van een (brede) gemeentelijke 

herindeling in Parkstad aan. Hierbij ziet de PvdA Landgraaf herindeling niet als een doel 

op zich, maar beschouwen we een herindeling als een middel om de problemen in onze 

regio eindelijk structureel aan te pakken. Onderlinge concurrentie en een gebrek aan 

slagkracht spelen de regio al decennia parten. De herindelingsdiscussie resulteerde 

uiteindelijk in een voorgenomen herindeling Landgraaf-Heerlen, die niet doorging. Het 

kabinet en de Raad van State oordeelden echter wel dat een herindeling nodig is om te 

komen tot een versterking van de bestuurskracht van de gemeenten in de regio Parkstad 

Limburg. 

Nu een zeer ruime meerderheid in Provinciale Staten, het kabinet (bestaande uit de 

partijen VVD, CDA, D’66 en ChristenUnie) én de Raad van State een herindeling in 

Parkstad noodzakelijk achten, is het belangrijk dat politici hiermee rekening houden in 

de politieke werkelijkheid. Dat betekent dat de PvdA Landgraaf bij welke herindeling 

dan ook, altijd het belang van onze inwoners voorop plaatst. Daarom kiezen wij voor 

constructief overleg over de toekomst van onze gemeente. Wij willen aan tafel zitten als 

er gesproken wordt over een (brede) herindeling in Parkstad. Van obstructie en het 

creëren van verdeeldheid is nog nooit iemand beter geworden. 

Onze voorwaarden 

De PvdA Landgraaf levert daarom vanuit een constructieve grondhouding een bijdrage 

aan de herindelingsdiscussie. Dat betekent voor ons: 

 Buurtgericht werken wordt versterkt en de identiteit blijft op buurtniveau 

behouden; 
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 Een stevig voorzieningenniveau in onze buurten en wijken; 

 Een uitstekende dienstverlening aan onze inwoners; 

 De volwaardige loketfunctie van de gemeente blijft in winkelcentrum Op de 

Kamp; 

 Geen lastenverhoging.  

Wij zijn ervan overtuigd dat een nieuwe, grotere gemeente beter in staat is om de 

problemen die in onze gemeente bestaan, aan te pakken. Ook kan een grotere gemeente 

beter profiteren van alle kansen die de huidige en toekomstige tijd biedt. De PvdA 

Landgraaf blijft vanuit dat besef voorstander van een herindeling van alle stedelijke 

gemeenten in Parkstad. Elke (tussen)stap die daar naar toe leidt, kan op onze steun 

rekenen. Voor de PvdA Landgraaf is een herindeling een bestuurlijke ingreep die niet ten 

koste gaat van de eigenheid van onze buurten, wijken en identiteit. 

‘Wij geloven niet in de polarisatie van de laatste maanden, maar in het samen bouwen aan 

een sterke regio waarin de som meer is dan de optelling van de delen.’ 

In de ogen van de PvdA Landgraaf dient de gemeente zelf in staat en verantwoordelijk 

te zijn voor de uitvoering van wezenlijke gemeentelijke taken. Voor de gemeente 

Landgraaf is het, in onze snel veranderende maatschappij, essentieel te beschikken over 

een toekomstgerichte visie en genoeg kennis op het gebied van informatiemanagement. 

Zo zal de gemeentelijke overheid bijvoorbeeld steeds meer gebruik maken van 

informatietechnologie en internet om de gemeente te beheren en te besturen. Dat kan 

nuttig zijn, maar ook onzekerheid geven indien data-gegevens misbruikt kunnen 

worden. Voor de PvdA Landgraaf is het van belang dat dit soort taken niet worden 

uitbesteed aan bijvoorbeeld externe bedrijven.  
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4. Werk en inkomen 

Werk geeft mensen voldoening: het gevoel erbij te horen. Met werk zijn mensen in staat 

een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Het minimumloon 

is echt het minimum. Als iemand (even) geen werk heeft, vinden wij het belangrijk dat de 

inwoners op de een of andere manier participeren in de samenleving. We gaan uit van de 

zelfstandigheid van onze inwoners. Daar waar dat (even) niet lukt, zorgen we dat er een 

goed sociaal vangnet is. 

Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en blijven onze uitgangspunten. Landgraaf moet 

daarin zelf het goede voorbeeld geven en maakt, indien mogelijk, met maatschappelijke 

partners hierover afspraken. Schijnconstructies of ‘payroll’ passen we in Landgraaf niet 

toe. 

‘Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de 

samenleving.’ 

Bijstandsgerechtigden of mensen met een Wsw-indicatie 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. Via het gemeentelijk 

Mens Ontwikkel Bedrijf bieden we persoonlijke aandacht zodat mensen die tijdelijk aan 

de kant staan, op weg worden geholpen naar een betaalde baan. 
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5. Zorg en welzijn 

Zorg moet toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar zijn. Bij welzijn willen we 

bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang 

centraal laten staan. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en 

samenleving te signaleren, te benoemen en aan te pakken. Een preventieve aanpak is 

daarbij onontbeerlijk. Met maatregelen als bijvoorbeeld de bestrijding van 

eenzaamheid, het beperken van overlast door hangjongeren en het verminderen van 

verloedering in buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren en er later 

zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. 

Steeds meer mensen kunnen hun zorgpremie niet betalen. Bovendien is het voor veel 

mensen lastig de juiste verzekering te vinden en af te sluiten. Voorkomen moet worden 

dat problemen op het gebied van gezondheid groter worden, omdat mensen niet goed 

verzekerd zijn en daardoor afzien van zorg. De collectieve verzekering via VGZ, waarbij 

het eigen risico is meeverzekerd en waarbij sprake is van een goed aanvullend pakket, is 

in dat kader een belangrijk instrument. Aan de voordelen van deze collectieve 

verzekering kan via het welzijnswerk en de wijkteams bredere bekendheid worden 

gegeven 

‘Bij de uitvoering van zorg- en welzijnstaken gaat het om samenwerking en kwaliteit, in 

plaats van concurrentie en winst.’ 

Controle is nodig, maar is niet leidend. De dialoog met mensen die hulp nodig hebben, 

het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van de 

middelen, staan voor de PvdA Landgraaf voorop. 

In de aanbestedingen stellen we daarom eisen aan kwaliteit, de continuïteit, goed 

werkgeverschap, het toepassen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, 

medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers, en persoonlijk contact. We stellen 
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eisen aan transparantie van de zorginstellingen. Niet alleen op het gebied van financiën, 

maar juist ook met betrekking tot de samenwerkingsbereidheid, de tevredenheid van 

cliënten en medewerkers, en het hanteren van de Wet normering topinkomens (WNT). 

We zetten in op een gezonde leefstijl en leggen de prioriteit bij opgroeiende kinderen. 

Het project ‘Gezonde basisschool van de toekomst’, in samenwerking met de Provincie 

Limburg en Movare, is een groot succes op de basisscholen de Schatgraver, de Harlekijn 

en Wereldwijs in Schaesberg.  

‘Mede door de aanpak van de ‘Gezonde basisschool van de toekomst’ uit te rollen naar 
andere basisscholen kunnen we generatielange achterstanden op sociaal gebied 

doorbreken.’ 

Eenzaamheid is één van de grootste problemen in onze samenleving. In een zorgzame en 

inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan 

hun lot over. Wij bestrijden eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. 

Welzijnsmedewerkers en vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk.  

De PvdA Landgraaf is een warm pleitbezorger van de uitvoering van het 

actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met 

een beperking. Onze voorzieningen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een 

beperking. 
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6. Wonen en leefbaarheid 

Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar 

inkomen. De wijkontwikkelingsplannen zijn de basis voor de uitvoering van 

woningbouwplannen. Tegelijkertijd verandert de woningmarkt en moeten we rekening 

houden met een nieuwe demografische situatie en daarmee een andere vraag. In 

verschillende buurten of straten zijn al woningen gesloopt. Dat betrof (meestal) 

woningen in corporatiebezit.  

De sociale huursector vraagt om een structurele oplossing voor de tekorten in het 

woningbestand. Krimp zal op termijn wellicht zorgen dat het aantal woningzoekenden in 

balans wordt gebracht met de bestaande woningvoorraad. Tot die tijd zullen er 

betaalbare oplossingen gevonden moeten worden om ook de mensen met de laagste 

inkomens in onze gemeente te kunnen huisvesten. Oplossingen hiervoor kunnen 

worden gezocht in concepten waarbij flexibiliteit van bouw en bestemming aan de orde 

zijn.  

Daarnaast moet er ook worden geïnvesteerd in de verduurzaming van de bestaande 

sociale- en particuliere woningbouwvoorraad en de levensloopbestendige woningen. De 

woningcorporatie kan leegstaande particuliere woningen opkopen, opknappen en 

verduurzamen om enerzijds het tekort aan sociale huurwoningen weg te werken en 

anderzijds leegstaande particuliere woningen te onttrekken van de particuliere 

woningmarkt.  

‘Leegstand werkt verpaupering in de hand.’ 

Iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede 

voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede omgang met je buren. We 

willen bewoners laten meepraten over hun buurt of wijk en buurtinitiatieven mogelijk 

maken.  
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7. Sport, Kunst & Cultuur 

Sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel 

voor participatie of gewoon voor de gezelligheid. Bovendien geeft het de gemeente kleur 

en is het belangrijk voor de identiteit van onze inwoners. Sport, kunst en cultuur 

verbinden en dragen bij aan een gevoel dat onze inwoners ‘erbij horen’.  

‘We koesteren daarom ons verenigingsleven en jagen nieuwe initiatieven aan om Landgraaf 

meer kleur te geven.’ 

We zetten in op een sterkere regionale aanpak van cultuur en proberen ons, gezamenlijk 

met omliggende gemeenten te onderscheiden van andere regio’s. Alleen zo houden we 

onze gemeente en onze regio aantrekkelijk voor huidige en toekomstige inwoners.  

Onze sport- en cultuurvoorzieningen worden multifunctioneel gebruikt en bij voorkeur 

door diverse doelgroepen. Het vastgestelde accommodatiebeleid van Landgraaf biedt 

hiertoe voldoende handvatten. Vanwege teruglopende ledenaantallen staan sommige 

verenigingen onder druk en worden zij zelfs bedreigd in hun voortbestaan. De PvdA 

Landgraaf ziet een actieve en stimulerende rol weggelegd voor de gemeente om 

samenwerking tussen verenigingen tot stand te brengen. Hieraan kan sturing worden 

gegeven via bijvoorbeeld subsidieverlening. De gemeente moet verenigingen die hierin 

stappen willen zetten, belonen met als doel het Landgraafs verenigingsleven ook in de 

toekomst vitaal en aanwezig te houden.  
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8. Toerisme, economie en infrastructuur 

Parkstad heeft met de toekenning van de Tourism for Tomorrow Award 2016 haar 

hoogwaardig toeristisch aanbod aangetoond. Kansen liggen vooral bij het verbinden van 

de verschillende attracties en het cultuurhistorisch erfgoed. Het doel is om mensen 

langer dan een dag te laten verblijven. (Fiets)routes moeten worden aangelegd en 

attracties en andere waardevolle objecten moeten veel beter zichtbaar worden. 

Daarnaast is de digitale ontsluiting van beschikbare informatie ten aanzien van onze 

toeristische potentie nodig. Toerisme is een belangrijk onderdeel van de lokale en 

regionale economie geworden. Economisch beleid moet samen met de andere Parkstad-

gemeenten worden opgepakt. 

‘Het gebied Gravenrode en de Wilhelminaberg bieden kansen op een verdere ontwikkeling 

van ons toeristisch- en recreatief profiel. ‘ 

We hebben de ambitie om de (top van) de Wilhelminaberg een aansprekende invulling 

te geven, mits de investering verantwoord is. Bovendien doen we geen concessies aan 

kwaliteit. 

Op het gebied van toerisme en economie werken we goed samen met omliggende 

gemeenten. Afspraken over de vestiging van bedrijven en de aanpak van 

winkelleegstand kunnen alleen op regionale schaal effectief worden aangepakt. 

Landgraaf stelt zich ook de komende jaren hierin coöperatief op. 

Goede bereikbaarheid versterkt het vestigingsklimaat in onze gemeente. De volledige 

openstelling van de Buitenring zal voor veel inwoners een daling van de overlast van 

verkeer betekenen. Omdat de aanleg van de Randweg Abdissenbosch ook een positief 

effect zal hebben op het vestigingsklimaat, de kwaliteit van de leefomgeving en de 

verkeersveiligheid, sturen we aan op een spoedige aanleg ervan. We zijn daarbij echter 

afhankelijk van onder andere de Provincie Limburg en de Duitse overheid. 
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We investeren in veilige fietsroutes om daarmee het gebruik van de fiets te bevorderen. 

Bestaande fietspaden verdienen aandacht: onderhoud is niet overal ‘up to date’. 

Daarnaast zijn we voorstander van de aanleg van een nieuwe, unieke fiets- en 

wandelroute, ook wel de ‘Leisure Lane’ genoemd. Deze route verbindt aantrekkelijke 

groengebieden en stedelijke parken met elkaar, als ook fietspaden naar Duitsland.  

De economie in onze regio kan een extra impuls gebruiken om Parkstad aantrekkelijk te 

houden voor jongeren zodat er in de toekomst genoeg en passend werk is voor iedereen. 

Die doelstelling vraagt van de overheid, het bedrijfsleven en het onderwijs dat zij 

gezamenlijk (economisch) beleid moeten gaan voeren dat gericht is op een passende 

vraag en aanbod van arbeid, kennis en kunde.   
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9. Duurzaamheid 

De klimaatverandering, de toename aan regenwater en de CO2-uitstoot baren ons 

zorgen. Landgraaf is de afgelopen jaren een voorloper op het gebied van duurzaamheid 

geweest. Ook de komende jaren moet onze inzet gericht zijn op het verder 

verduurzamen en levensloopbestendig maken van onze woningmarkt. Denk aan het 

opwekken van zonne-energie, het gebruiken van aardwarmte, het opvangen en 

hergebruiken van hemelwater en het beter isoleren van onze huizen. Daarenboven 

moeten er maatregelen worden genomen gericht op klimaatadaptatie (maatregelen ter 

voorkoming van wateroverlast bij hevige regenbuien of ter vermindering van 

hittestress). Voor de drie genoemde opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie en 

woningtransformatie) moet bij voorkeur een regionale en integrale aanpak worden 

ontwikkeld. Gezamenlijk met de woningcorporaties. De uitdaging is om ook de 

particuliere markt te prikkelen.  

‘Voor onze inwoners betekent verduurzaming ook meer leef-comfort en besparing op de 

energiekosten.’ 

In Landgraaf bedraagt het particuliere woningbezit ongeveer 78% van de totale 

woningvoorraad. Wij willen nieuwe wegen zoeken om ook deze woningen te 

onderwerpen aan een (nieuw) programma van verduurzaming en het levensbestendig 

maken. Na het zonnepanelenproject en de energiescan willen we verdere stappen 

zetten. De PvdA Landgraaf denkt hier aan een wijkgerichte aanpak. 

Voor ondernemers ontstaan kansen om een grote, bestaande woningvoorraad te 

innoveren. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en 

profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt. 

De PvdA Landgraaf is voorstander van het sluiten van verouderde kerncentrales zoals 

de kerncentrale in Tihange. 
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10. Veiligheid & Overlast 

Veiligheid vereist inspanningen van alle partijen. Die veiligheid bevorderen wij door een 

goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen op touw 

te zetten. Het doel daarvan is om de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te 

verbeteren.  

‘Alleen samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt.’ 

Zonder medewerking van burgers kunnen we het niet. De snelle opkomst van Burgernet 

en het ontstaan van vele WhatsApp-groepen in buurten illustreren dat. Maar er is meer. 

We maken glashelder wat wel en wat niet kan in onze samenleving. Dat betekent dat we 

grenzen trekken. Het aanspreken op die grenzen is een gezamenlijk streven. Het 

handhaven van de grenzen en het optreden waar dat nodig is, is een taak van gemeente, 

politie en justitie. Wij willen dat ook in Landgraaf de norm van één wijkagent per 5.000 

inwoners wordt gehandhaafd.  
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11. Kandidatenlijst 

1. R. (Robin) Reichrath (m) 

2. C. (Cynthia) Veerman-Volten (v) 

3. J. (Jim) Bemelen (m) 

4. D.A.M. (Dennis) Colijn (m) 

5. R.J.M.M. (Rob) Snijkers (m) 

6. C.M.H. (Kees) Houkes (m) 

7. M. (Mona) Slob-Wojcic (v) 

8. J.J. (Jolanda) Hersbach (v) 

9. H.A.C.P. (Han) van der Veen (m) 

10. G.J.A.F (Fred) Beulen (m) 

11. C. (Christian) Brakenhoff (m) 

12. J.M.H. (Hans) Weckseler (m) 

13. W.A. (Wilma) Schoormans-Hoogenberg (v) 

14. M. (Maarten) van Hulst (m) 

15. M.L. (Riet) Carriera Lopez-Schreurs (v) 

16. H.A.A. (Harry) Dela Haije (m) 

17. X. (Xavier) Moonen (m) 

18. L.H. (Louise) Pijl - van Wamel (v) 

19. M.J. (May) Offermans (m) 

20. D. (Doris) Evers (v) 

21. J.M.H. (Sjaak) Weelen (m) 

22. J.M.H. (Hay) Wetzels (m) 

23. W.H. (Wim) Wilmsen (m) 

24. M.M. (Leentje) Smeets- van de Bergh (v) 

25. J.G.A. (Jan) Bonten (m) 


