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“Laat Kerkrade weer opbloeien!”







Meer levendigheid, nieuwe evenementen en activiteiten
Opkomen voor de zwaksten in onze samenleving met maatwerk
Opwaardering centrum en leefbaarheid wijken
Bureaucratie tegengaan en ondernemersklimaat stimuleren
Laagdrempelig verblijfstoerisme (bijv. camping) realiseren
Samen zorgen voor een schone en veilige leefomgeving

Burgerbelangen Kerkrade is al meer dan 30 jaar een onafhankelijke lokale politieke partij. Onze partij
bestaat uit betrokken burgers van de gemeente Kerkrade, waarbij iedereen zich op zijn of haar
manier inzet voor de belangen van onze stad en haar inwoners. Wij willen herkenbare en
aanspreekbare volksvertegenwoordigers zijn.
Ons streven is en blijft om de afstand tussen de politiek en burgers te verkleinen en Burgerbelangen
past dit, al meer dan 30 jaar, in de praktijk toe. Burgerbelangen Kerkrade maakt zich sterk om
gemeentebeleid inzichtelijk en begrijpelijk te maken.
Zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen staan wij open voor problemen van individuele
burgers, verenigingen, bedrijven en belangengroeperingen. Wij beweren niet dat we alles voor
iedereen op kunnen lossen, maar luisteren en proberen de brug te slaan tussen burgers en de lokale
overheid. Maatwerk leveren is en blijft een duidelijk streven van Burgerbelangen Kerkrade.
In dit verkiezingsprogramma presenteren wij onze toekomstvisie, waarmee we Kerkrade weer willen
laten opbloeien.

Lijst 1 Burgerbelangen Kerkrade rekent op 19 maart 2014 op uw steun!

www.burgerbelangen-kerkrade.nl

Referendum
Wij willen onze burgers betrekken bij het besturen van onze stad. Burgerbelangen is voorstander van
het houden van raadgevende referenda (= volksraadpleging) over belangrijke onderwerpen. Wij
staan open voor de mening van de inwoners van Kerkrade en willen daarmee rekening houden bij
onze politieke besluitvorming.
Personeel & Organisatie
Wij staan positief tegenover regionale samenwerking, maar zijn tegen herindeling. We willen
voorkomen dat de afstand tussen politiek en burger groter wordt. De eigen identiteit van Kerkrade
staat daarbij voorop! Ook is klantvriendelijkheid en persoonlijk contact voor ons van groot belang.
Veiligheid & Handhaving
We zullen met z´n allen moeten zorgen voor een schone en veilige leefomgeving. Hierbij is het van
groot belang dat klachten van burgers en bedrijven serieus genomen worden en wij hier op
aandringen via onze korte lijnen met de politie. Hufterigheid en asociaal gedrag dienen keihard
aangepakt te worden. Op het gebied van handhaving denken wij aan uitwisselingsprojecten met
andere gemeentes. Ook projectmatig aanpakken van hondenpoep, door bijvoorbeeld handhavers te
laten samenwerken met d´r Sjalter, zien wij als positieve bijdrage om ongewenst gedrag tegen te
gaan en aan te kunnen pakken.
Economie
Ondernemend Kerkrade draagt in belangrijke mate bij aan de economische structuurversterking in
Kerkrade en de Stadsregio Parkstad Limburg. Het economisch fundament wordt gecreëerd door de
bedrijven en ondernemers in onze stad, wijken en op de bedrijventerreinen. Zij vormen de bron van
werkgelegenheid, investeringen en economische groei. Het ondernemersklimaat moet gekoesterd en
gestimuleerd worden. De gemeente moet werk maken van het verminderen van de administratieve
lasten en minder regelgeving voor bedrijven, waardoor ondernemers zich meer kunnen richten op
hun kernactiviteit: ondernemen. De bedrijventerreinen zijn belangrijke aanjagers van economische
groei en werkgelegenheid. De gemeente investeert duurzaam in de kwaliteit, uitstraling en inrichting
van het centrum en de bedrijventerreinen. Hierbij wordt ook gedacht aan een glasvezelnetwerk
(voor o.a. snel internet) als basisinfrastructuur van dergelijke terreinen.
Toerisme
De toeristische sector heeft een succesvolle groei doorgemaakt, het is nu zaak om deze
succesformule te borgen voor de toekomst en waar mogelijk te versterken. Wij zetten daarom in op
laagdrempelig verblijfstoerisme (bijv. kampeerterrein of caravanstandplaats). Met GaiaZoo, Rolduc,
Continium, Kasteel Erenstein, Baalsbruggermolen/Wormdal, Botanische Tuin en de Anselvallei, heeft
Kerkrade meerdere juwelen op toeristisch gebied binnen haar gemeentegrenzen liggen die we
moeten koesteren. Ook willen we, in samenwerking met de diverse dagattracties en winkeliers, de
mogelijkheden bekijken voor een pendeldienst tussen dagattracties en winkelcentrum, waardoor
men elkaar kan versterken.
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Financiën
De gemeentelijke financiën staan onder druk als gevolg van de beleidskeuzes van het huidige
kabinet. Het voldoen aan de eisen van Brussel en de enorme financiële steunpakketten voor
Europese probleemlanden zorgen ervoor dat de rekening hiervoor wordt neergelegd bij de burgers in
dit land en dus ook bij de burgers van Kerkrade. De decentralisatie van rijkstaken (= afschuiven van
taken - Jeugdzorg, AWBZ en Participatiewet - naar gemeenten en er minder geld voor beschikbaar
stellen) zal een extra druk leggen op de gemeentelijke financiën. Begrotingsevenwicht is het
uitgangspunt van het gemeentelijke huishoudboekje, maar dit zal steeds moeilijker blijken te zijn. Dit
zal moeten leiden tot een herbezinning op de kerntaken en investeringsplannen van de gemeente.
Bezuinigen moet ook echt bezuinigen zijn en zo min mogelijk lastenverzwaring voor burgers en
bedrijven. Een kleinere en efficiënt opererende lokale overheid kan een belangrijke bijdrage leveren
aan een gezonde financiële positie van de gemeente.
Bouwen & Wonen
Om Kerkrade aantrekkelijk te houden als woonstad streven wij samen met woningcorporaties naar
een passend (huur)woningaanbod, waarbij ook voorkomen kan worden dat jongeren, die geen
huurwoning in Kerkrade vinden, onze stad verlaten.
Milieu & duurzaamheid
Voor Burgerbelangen is duurzaamheid een onderwerp dat automatisch meegenomen dient te
worden bij alle gemeentelijke projecten. Er liggen regionale kansen op het gebied van duurzaamheid
(IBA, Internationale Bau Ausstellung), waarbij we nieuwe initiatieven op dit terrein kunnen indienen.
Er ligt een win-win situatie in het verschiet, waarbij we kosten kunnen besparen en kunnen bijdragen
aan een beter milieu. Initiatieven op het gebied van duurzame energietoepassingen en
energiebesparing worden door ons ondersteund.
Verkeer & Vervoer
De aanleg van rotondes als vervanging van verkeerslichten, juichen wij toe. Dit komt de doorstroom
van het verkeer, de beperking van uitstoot van schadelijke stoffen en de verkeersveiligheid ten
goede. Ook is de aanleg en het onderhoud van fietspaden een belangrijk aandachtspunt voor ons.
Beheer
Er kan een inhaalslag gemaakt worden op het gebied van wegenonderhoud. Hiermee kunnen we op
lange termijn kosten besparen en dit draagt bij aan de positieve uitstraling van onze wijken. Ook zijn
wij voorstander van de verkoop van groenstroken aan particulieren. Hierdoor kunnen we voldoen
aan een behoefte van burgers en dit bespaart de gemeente onderhoudskosten.
Gemeenschapshuizen
Een sociale ontmoetingsplaats in iedere wijk blijft van groot belang. Er zal vooral gekeken moeten
worden naar de behoeften die bij de verenigingen bestaan, waarbij op een creatieve manier
omgegaan wordt met het inzetten van bestaande gebouwen, waardoor kostenbesparing mogelijk
wordt.
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Onderwijs
De jeugd heeft de toekomst en onderwijs blijft bij ons hoog in het vaandel staan. De kwaliteit van het
onderwijs aan onze kinderen heeft de hoogste prioriteit. Wij zullen er alles aan doen om het
bestaande onderwijsaanbod te behouden. Ook kunst-, cultuur- en muziekonderwijs & natuur- en
milieueducatie kunnen op onze steun rekenen. Verder is de bibliotheek een onmisbare voorziening
voor de opvoeding en educatie van onze jeugd en blijven wij voorstander van schoolzwemmen.
Jeugd/jongeren
Wij staan open voor bestaande alsook nieuwe initiatieven die bijdragen aan de levendigheid in het
centrum en onze wijken. Activiteiten en evenementen gericht op jongeren blijven voor
Burgerbelangen van groot belang om Kerkrade ook voor deze doelgroep aantrekkelijk te houden.
Senioren
Het blijven faciliteren van ontmoetingsmogelijkheden voor senioren is van groot belang. Sociale
activiteiten in diverse wijkcentra, waardoor senioren deel kunnen nemen aan de samenleving is van
belang voor het noodzakelijke saamhorigheidsgevoel in de wijken. Ook succesvolle projecten als
“valpreventie” en “beweegtuinen” juichen wij toe.
Werk & Inkomen
Met ingang van 1 januari 2015 worden de Wet Werk en Bijstand, de Wajong en de sociale
werkvoorziening samengevoegd in één regeling, de Participatiewet. De gemeente wordt
verantwoordelijk voor deze wet en wij zullen er alles aan doen om onze inwoners te stimuleren en
te begeleiden naar werk. Het aanvalsplan werkgelegenheid begint zijn vruchten af te werpen en
dient verder uitgebouwd te worden. Ook zal een goed ondernemersklimaat bijdragen aan extra
werkgelegenheid. Verder kunnen werkzoekenden (evt. via D’r Sjalter) ingezet worden bij allerlei
projecten, bijv. uitbreiding kansenwinkels: die leegstand voorkomen en bijdragen aan sfeer en
uitstraling van onze stad.
Zorg
In de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staan zelfredzaamheid en participatie
centraal. Maar er is ook een ondersteunende rol voor de gemeente en zeker bij schrijnende gevallen
op zorggebied is maatwerk onmisbaar. We weten nog niet exact wat de komende jaren op ons af
gaat komen op het gebied van de WMO en de jeugdzorg, maar zullen in ieder geval er alles aan doen
dat mensen die het echt nodig hebben ook noodzakelijke zorg krijgen. Hierbij zal per gezin
maatwerk geleverd moeten worden en staat de burger bij ons centraal! Bezuinigingen zullen vooral
gezocht moeten worden op het gebied van management en bureaucratie. Verder blijven wij alert op
fraudebestrijding en moet dit wat ons betreft keihard aangepakt worden.
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Armoedebeleid
Burgerbelangen komt op voor de zwaksten in onze samenleving. Denk hierbij aan kwijtschelding
van de afvalstoffen- en rioolheffing en ondersteuning van deelname aan culturele activiteiten. Ook
willen we de mogelijkheden onderzoeken om een uitgiftepunt van de voedselbank in Kerkrade te
vestigen, zodat onze kwetsbare inwoners deze hulp nog dichter bij huis hebben. Hierbij is uiteraard
uitgangspunt dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat burgers dit nodig hebben.
Sport
Het faciliteren van en zorgdragen voor goede sportaccommodaties, voor alle leeftijdsgroepen en
zowel individueel als in groepsverband, blijft voor ons een speerpunt.
Kermissen
Geheel tegen de landelijke trend in heeft Burgerbelangen ervoor gezorgd dat de wijkkermissen
uitgebreid zijn (Bleijerheide en Chevremont). Wij willen deze behouden, indien er voldoende animo
voor is en blijft. Levendigheid in de wijken is voor ons van groot belang.
Verenigingen
Burgerbelangen blijft de Kerkraadse verenigingen een warm hart toe dragen en waar mogelijk
steunen. Initiatief tot samenwerking en fusies ligt bij verenigingen zelf en dient niet opgelegd te
worden.
Wijken:
Het “cement” van Kerkrade wordt gevormd door de wijken. De wijken – vaak ontstaan rond een
mijnzetel – waren zelfverzorgende gemeenschappen met alle voorzieningen voor de bewoners
ervan. De bewoners voelen zich sterk verbonden met hun wijk. De gemeente Kerkrade is de
optelsom van deze sterke lokale gemeenschappen. De verbondenheid hiermee moet in stand blijven,
waarbij een sterke en aantrekkelijke gemeente Kerkrade niet uit het oog verloren mag worden. De
voorzieningen op wijkniveau zijn essentieel voor de bewoners, bedrijven en verenigingen.
Aantrekkelijke en sterke wijken maken een sterk Kerkrade!
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