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> Voorwoord 
 
 

  

Anders & Breder Kijken 
 
D66 doet in maart 2014 mee aan de 

gemeenteraadsverkiezingen in de 
Parkstadgemeenten Heerlen, Brunssum en 
Kerkrade. D66 ziet Parkstad als een 
grootstedelijk gebied, waarin de 
verschillende gemeenten elkaar aanvullen en 
versterken. 

 

D66 gaat voor een ondernemend Parkstad: 
Zowel van de zijde van burgers, als van de 
overheid. Mensen moeten de ruimte krijgen 
én nemen om zelf initiatieven te ontplooien 
zodat zij samen zorg dragen voor hun eigen 
leefomgeving. Vertrouwen, ondersteunen en 
faciliteren in plaats van regelen en 

controleren. 
 
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 
Parkstad, aanpakken? Daarom zet D66 in op 
voldoende ontplooiings- en opleidings-

mogelijkheden voor de jeugd, op de komst 
van de IBA als vliegwiel voor de regionale 
economie en op een goede bereikbaarheid. 
 

D66 werpt echter ook een blik over de 
landsgrenzen. Naar Aken bijvoorbeeld, met 
de aanwezigheid van de RWTH en haar grote 
cultuurhistorische waarde. Door op 
internationaal niveau samen te werken met 
onze buren maken we Parkstad als regio 
aantrekkelijk om te wonen, werken en leven. 

 
D66 kijkt anders naar Parkstad. Breder, 
vanuit een gezamenlijke visie. Met een 
regionale weerklank, maar met een lokale 
doorvertaling. De natuurlijke 
recreatiemogelijkheden van Brunssum, het 

bruisende centrum van Heerlen, GaiaZoo en 
Roda JC in Kerkrade: Lokale parels met 
onschatbare waarde voor heel Parkstad. 
 
Dit brede, gezamenlijke perspectief, dat op 
lokaal niveau zijn uitwerking heeft: Dáár 
staat D66 voor. Voor sommigen is dat 

anders, voor ons is dat gewoon. 

 

 

   
Samen Heerlen versterken 
 
Wij zijn er klaar voor. Klaar om te investeren in 
een bruisend, ondernemend en aantrekkelijk 

Heerlen. Als lijsttrekker van D66 heb ik 
ontzettend veel zin om samen met u te gaan 
werken aan de verbetering van onze 
leefomgeving. 
 

Vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
zorgen wij ervoor dat het centrum van Heerlen 

een grote aantrekkingskracht blijft houden, dat 
er een uitgebreid cultuuraanbod te genieten valt, 
dat sport een prominente plek krijgt en dat wij 
jongeren aan de stad kunnen binden. 
Bijvoorbeeld door genoeg onderwijs- en 
opleidings-voorzieningen te behouden in Heerlen. 

Door een ondernemende mindset te 
bewerkstelligen, waardoor bedrijven zich hier 
willen vestigen of hier willen blijven. Maar vooral 
door voorwaarden en faciliteiten te scheppen, 
waarbinnen u zélf, met de gemeente als 
ondernemende partner kunt bouwen aan de 
toekomst van uw stad. 

 
En we zijn al op de goede weg! Ondanks de 

moeilijke tijden heeft Heerlen al veel bereikt. Dat 
hoor je en dat vóel je als je door de stad loopt. 
Laten wij dit positieve gevoel gebruiken om de 
identiteit van Heerlen op de agenda te zetten, 
zodat wij het imago van onze stad kunnen 

versterken.  
 
Jan Bertholet 
Lijsttrekker D66 Heerlen 
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> Economie 
> & Onderwijs 

 

Voor de komende periode 2014 -2018 stelt D66 

Heerlen zich ten doel het ondernemingsklimaat 

verder te verbeteren. Hierdoor denken wij dat 

meer bedrijven zich hier komen vestigen, waardoor 

de werkgelegenheid weer toeneemt, maar ook dat 

onze jeugd goed opgeleid wordt, zich hier thuis 

voelt en voldoende perspectief heeft.   

 

Daarom zet D66 Heerlen zich in voor:  
 
 

 Verdere verruiming van mogelijkheden voor ondernemers door: 
 

o Het afbouwen van onnodige regelgeving en bureaucratie, het 

versnellen en vereenvoudigen van vergunningsprocedures e.d.  
o Een klantgerichte gemeentelijke organisatie waarin account 

managers de deuren openen voor ondernemers en bedrijven en 
ook nieuwe bedrijven werven;  

o Samenwerking over de (gemeenten)grenzen heen in  Parkstad 
en Euregio; 

o Intensievere samenwerking met het bedrijfsleven, o.a.  door 
gemeenschappelijke financiering en risico-afdekking (PPS) en 

voorzetting van het Co-financieringsfonds  
 

 Verdere profilering van Heerlen als centrumstad van Parkstad: 
 

o Als winkelstad d.m.v. verruiming van aanbod (komst van  
formules als Primark en Zara) door actieve steun aan de 

projecten Maankwartier en Schinkel en  het verbeteren van de 

infrastructuur en bereikbaarheid (intercityverbinding  naar Aken 
en de Buitenring);   

o Als jongerenstad, waar ‘het gebeurt en waar je moet zijn’, door: 
 

 verdere investeringen in kunst & cultuur (o.a. deelname 
aan het Internationale Bau Ausstellung-project: IBA ) 

 Meer investeringen in sport, verenigingen en 
accommodaties. Zoals o.a. in de Multifunctionele 

Accommodatie Bekkerveld (MAB)  
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 Ondersteuning en ontwikkeling van spraakmakende 
evenementen, zoals Booch, Cultura Nova, Carnaval, De 

Wielerronde,de International Breakdance  Event (IBE) en 
Het Glazen Huis in 2015  

 Investeringen in een bruisende binnenstad met veelzijdige 
uitgaansmogelijkheden en 

terrasjescultuur       
 

o Als Ondernemende stad, waar je 

als ondernemer kunt rekenen op 
een luisterend oor en 

ondersteuning door de gemeente  
 

 Het stimuleren van innovatie en 
verduurzaming: 

 
o Steun aan en geloof in 

innovatieve projecten zoals het 
Mijnwaterproject en de Wijk van 

Morgen; 
o Ondersteuning van burgers en 

wijken bij 
duurzaamheidsprojecten, zoals 

bij aanschaf van zonnepanelen 

(informatie, bewustmaking, 
gemeenschappelijke inkoop en 

kredietverstrekking); 
o Het realiseren van een 

energiewinkel; 
 

 Het bieden van meer perspectief voor 
jongeren en werklozen: 

 
o Door het uitvoeren van concrete projecten, zoals Baanbrekend 

werk, en begeleiding, zoals via het Jongerenloket en Werkplein; 
o Instandhouding van goed onderwijs door samenwerking en 

schaalvergroting, ook over gemeentelijke grenzen heen, en het 
opzetten van brede scholen (o.a. Molenberg)  

o Het opzetten van volledige onderwijsketens en het creëren van 

stageplaatsen i.s.m. werkgevers (o.a. MKB), zoals via de 
Zorgacademie. 

 

Immers, D66 gelooft in de kracht van het individu 

en stimuleert graag onder- nemendheid en 

participatie. Onderwijs en scholing zijn dé 

instrumenten bij uitstek om dat te bereiken !  
 

 

D66 Heerlen wil aantal 
koopzondagen uitbreiden 

naar 52 
 

De fractie van D66 zal dinsdag 

een motie indienen waarin men 

het College opdraagt zo spoedig 

mogelijk een uitgewerkt 

voorstel aan de gemeenteraad 

voor te leggen, waarin 

uitbreiding van het aantal 

koopzondagen in Heerlen tot 52 

centraal staat 

 

De sociaal-liberalen willen 

hiermee de Heerlense 

retailondernemers de 

mogelijkheid geven om in  

principe alle zondagen hun 

winkel te openen. Dit is immers 

in een aantal andere 

Parkstadgemeenten ook al het 

geval. Tot nu toe heeft men in 

Heerlen in dezen een uiterst 

terughoudend standpunt 

ingenomen met een regeling van 

maximaal 16 koopzondagen.  

 
Persbericht dd 11 maart 2013 

 

 
 



Verkiezingsprogramma D66 Heerlen 2014 - 2018  

7 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Jongeren  



Verkiezingsprogramma D66 Heerlen 2014 - 2018  

8 

 

> Jongeren 
 

Jongeren verdienen extra aandacht volgens D66. 

Niet alleen omdat wie de jeugd heeft, de toekomst 

heeft, maar ook omdat Parkstad ontgroent en zelfs 

krimpt. Daarmee wordt het nog belangrijker om 

onze jeugd in Heerlen te houden en dat kan alleen 

door onze stad en regio voor hen aantrekkelijk te 

maken  en de noodzakelijke voorzieningen daartoe 

te creëren. 

 

D66 zet zich daarom in voor:  
 
 

 Instandhouding van goed basis en voortgezet onderwijs door 
schaalvergroting en door samenwerking, ook over gemeentelijke 

grenzen heen, en het opzetten van brede scholen, zoals bijvoorbeeld 
op de Molenberg;  

 
 Investeren in en faciliteren van goed beroepsonderwijs, zowel MBO als 

HBO, met goede stagemogelijkheden, leerarbeidsplaatsen  en 
toekomstperspectief. Dit alles vanuit het perspectief van leven-lang-

leren; 
 

 Voortdurend en intensief overleg met onderwijsinstellingen en 

bedrijfsleven; 
 

 Het opzetten van volledige onderwijsketens en het creëren van 
stageplaatsen i.s.m. werkgevers (o.a. MKB), zoals via de 

Zorgacademie; 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Openingstijden Heerlense horeca definitief verlengd!  
 

Gisteren is tijdens de laatste Gemeenteraadsvergadering in Heerlen voor het zomerreces 

door een Raadsmeerderheid besloten om de horecapilot een definitief karakter te geven 

via wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) . 

 

Deze pilot die op initiatief van D66 opgezet was, kwam er op neer dat een jaar 

uitgeprobeerd is wat het effect is van een uur extra openingstijd voor de horeca op vrijdag 

en zaterdag in Heerlen-centrum. 

 
Persbericht van D66 dd 3 juli 2013 
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 Het opzetten van tewerkstellingsprojecten en het bieden van 
begeleiding, o.a. via het Jongerenloket;    

 
 Stimulering  van ondernemerschap en ondernemendheid (faciliteren 

en begeleiden); 
 

 Investeren in sport, hoogwaardige accommodaties, zoals de MAB, en 
levensvatbare verenigingen; 

 

 Investeren in kunst, cultuur en muziek en daarmee in Urban culture 
en evenementen als de IBE, Booch!, Cultura Nova, Park City Live en 

carnaval;  
 

 Heerlen aantrekkelijker maken voor jongeren m.b.t. uitgaan, winkelen 
(komst van Zara en Primark) en actieve vrijetijdsbesteding. Het 

ontwikkelen van een nieuwe skatebaan en een filmhuis hoort daar 
bijvoorbeeld ook bij.  

              

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Immers, door de stad voor de eigen jeugd 

aantrekkelijk te maken, kunnen wij hen, volgens 

D66, zoveel mogelijk in Heerlen houden en hen 

weer terugwinnen na het volgen van een studie 

elders. 
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> Zorg  
> & Welzijn 

 
 

De komende periode 2014-2018 zal in het teken 

staan van ingrijpende veranderingen in de zorg. 

Deze zullen eenieder raken. Daarbij gaat het niet 

alleen om bezuinigingen, maar ook om 

hervormingen, dus fundamentele veranderingen. 

Zo komen er meer taken voor de gemeente bij. D66 

ziet dit niet louter als een bedreiging, maar ook en 

met name als uitdaging en kans om de zorg beter 

te organiseren: meer maatwerk en korter bij.       

 

D66 zet zich daarom in voor:  
 
 

 Het organiseren van de zorg zo dichtbij mogelijk; bij voorkeur in de 
eigen wijk, via integrale wijkteams waaraan de eigen huisarts 

deelneemt, maar ook de thuiszorg en fysiotherapeut. Gehuisvest in 
brede maatschappelijke wijkvoorzieningen oftewel ´integrale 

zorgcentra´; 
 

 De ontwikkeling en versterking van preventief beleid, gericht op het fit 
blijven, het zelfstandig blijven wonen  en sociale participatie, oftewel:  

actieve deelname aan het leven in de eigen buurt. Volgens D66  hét 
middel tegen  kwaal nummer één van veel ouderen: vereenzaming. 

 
 D66 ziet daarom ook voordeel in een persoonsgebonden budget (PGB) 

voor burgers, als zij daarmee kunnen voorkomen dat zij van 

intramurale voorzieningen gebruik moeten maken; 
 

 Het stimuleren van zelfontplooiing en sociale participatie, waardoor wij 
ouderen niet in eerste instantie zien als oud, ziek en hulpbehoevend; 

 
 Het stimuleren van vrijwilligerswerk (ook als vorm van participatie), 

zelfzorg en zelfregie; 
 

 Het in stand houden (ondanks bezuinigingen) van de sociale 
werkvoorziening via het WOZL en het gemeentelijk werkbedrijf; 
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 Het in stand houden (ondanks bezuinigingen) van het re-
integratiebeleid en het armoedebeleid; 

 
 Het tegengaan van verkwisting en kostenbesparing, o.a. door 

gemeenschappelijke inkoop van zorg en hulpmiddelen, een betere 
organisatie van de zorg, het stimuleren van wijk- en thuiszorg en 

zelfstandig blijven wonen (als alternatief voor het dure ziekenhuis en 
verzorgingstehuis);  

 

 De drie grote decentralisatieoperaties t.a.v. zorg, jeugdbeleid en 
participatie & WSW (lees: bezuinigingen) via samenwerking met 

andere gemeenten invoeren, teneinde kosten te besparen en de 
voorzieningen daarmee zoveel mogelijk in stand te kunnen houden;  

 
 De drie decentralisatieoperaties zien als een kans om de zorg beter, 

efficiënter en in overleg met de burgers en zorgverleners (de 
adviesraad MO) te gaan organiseren. 

 
 

Immers, voor D66 geldt boven alles: wie echt zorg 

en tijdelijke ondersteuning nodig heeft, moet deze 

ten alle tijden op maat kunnen krijgen, maar wel 

vanuit het vertrouwen in het individu en zijn 

bereidheid om ook anderen te helpen en zelf zo fit 

mogelijk te blijven.    
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D66 Heerlen erg blij met komst Glazen Huis 
 

D66 heeft inmiddels het College ,en met name wethouder van Cultuur Barry 

Braeken, gefeliciteerd met de keuze vandaag van 3FM voor Heerlen als locatie 

voor de editie van het Glazen Huis in 2015. 

 

Daarmee gaat voor D66 Heerlen een lang gekoesterde wens in vervulling. D66 

vond immers altijd al dat Het Glazen Huis als evenement helemaal past in de 

ambities van Heerlen om haar imago verder te verbeteren en ook past in het 

verder versterken van de jongerencultuur. Net overigens als bijvoorbeeld Booch! 

en het International Breakdance Event (IBE). Daarnaast is er sprake van de 

versterkende symboliek die uitgaat van het Glaspaleis als zodanig en van het Jaar 

van de Mijnen dat in 2015 met dit evenement een zeer  passend slot lijkt te 

krijgen. Immers 50 jaar na de aangekondigde sluiting van de mijnen in 1965, 

hetgeen dan uiteraard herdacht en gevierd wordt, lijkt Heerlen daarmee definitief 

verlost van deze erfenis van vervlogen tijden en voorspoed en staat een nieuw 

Heerlen op de kaart.  

 

 Persbericht D66 27 mei 2013-11-15 

 

 

> Sport 
> & Cultuur 

 

 

Sport & Cultuur zijn volgens D66 niet alleen 

belangrijk als terreinen om in te investeren 

vanwege de behoefte aan dit soort voorzieningen 

bij burgers en de positieve gevolgen voor 

gezondheid, welzijn en identiteit, maar ook 

vanwege de positieve gevolgen voor het imago van 

Heerlen als stad.  

 

D66 zet zich daarom in voor: 
 
 

 Investering  in kunst & cultuur, ook in mindere tijden, maar nu het 

professionele circuit bijna compleet is, meer gericht op 
cultuurparticipatie. Door meer steun aan amateurkunsten (waaronder 

ook carnaval) en laagdrempelige soorten (ook in wijken); 
 

 Het stimuleren van cultureel ondernemerschap (via beleidsgestuurde 
contractfinanciering) maar ook via bijvoorbeeld het concept van het 

cultuurwarenhuis; 
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Ook eindelijk kunstgras 
voor Weltania en NEC ! 

 
D66 gaat samen met de fracties 

van OPH, SPH, CDA en Hart 

Leers in de juli vergadering van 

de Gemeenteraad een initiatief-

voorstel indienen waarin het 

College wordt opgedragen 

financiële middelen te zoeken 

voor de aanleg van een extra 

kunstgrasveld. 

 

Persbericht D66 dd 21 juni 

2013 
 

 Het centraal stellen van jongeren binnen cultuurbeleid. Door verder te 
investeren in Urban culture, cultuureducatie en onderscheidende 

evenementen; 
 

 Renovatie van het Thermenmuseum; 
 

 Realisatie van een volwaardig mijnmuseum. Om daarmee het 
mijnverleden, waar Heerlen zoveel aan te danken heeft en dat zo 

bepalend is geweest voor deze regio, de plek te geven waar dit in 

volle omvang herbeleefd kan worden. Ook met het oog op onze 
identiteit en zeker omdat dit in 2015 (het jaar van de mijnen) 

herdacht wordt; 
 

 Verzelfstandiging en herpositionering van Schunck; 
 

 Verdere investeringen in 
sportverenigingen en accommodaties, via 

ontwikkeling van multifunctionele 
sportaccommodaties (naar model van de 

Multifunctionele Accommodatie 
Bekkerveld); 

 
 Het faciliteren van de hockeyfusieclub HC 

Nova; 

 
 Het continueren van het 

sportstimuleringsprogramma en de 
wijksportconsulent; 

 
 Het verder ontwikkelen van sportbeleid, 

zowel voor binnensport als topsport,  
inclusief het ontwikkelen van adequate 

accommodaties (waaronder bijvoorbeeld 
een turnhal), nadat het buitensportbeleid in de huidige Raadsperiode 

ontwikkeld en geïmplementeerd is;   
 

 Het realiseren van een hoogwaardig multifunctioneel regiozwembad, 
een skatebaan en een filmhuis; 

 

 Samenwerking met andere gemeenten zoeken als het gaat om 
regionale voorzieningen (turnhal, zwembad); 

 

Immers, hiermee kan Heerlen zich volgens D66 

verder profileren als centrumstad van Parkstad en 

tevens natuurlijk tegemoet komen aan behoeften 

van haar burgers. 
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> Leef-, Woon- 
> Werkomgeving 

 
 

Wonen is volgens D66 niet alleen een dak boven je 

hoofd, maar ook welzijn, veiligheid, leefbaarheid, 

bereikbaarheid en tegenwoordig ook milieu en 

duurzaamheid. Daarmee krijgt een stad de functie 

van zowel woon-, werk- als verblijfsstad en 

worden er op alle drie deze terreinen eisen gesteld 

aan Heerlen door de burgers.    

      

D66 zet zich daarom in voor: 

 
 Het concentreren van de aandacht op de wijk en eigen buurt:  

 

o Het in stand houden van zoveel mogelijk voorzieningen op 
buurt/wijkniveau;  

o Investeringen in alle wijken en niet alleen in de zwakkere; 
o Het investeren in brede scholen, zorgcentra  en multifunctionele 

sport- accommodaties; 
o De bewoners meer betrekken bij wijkplannen e.d.;  

o Streven naar krachtige wijkverenigingen en deze actief 
betrekken bij plannen; 

o Meer buurtregisseurs en meer bevoegdheden voor buurtgericht 
werken. 

 
 Het verder investeren in en monitoren van de veiligheid, zowel 

objectief (criminaliteit) als qua beleving (het veiligheidsgevoel): 
 

o De nadruk in het beleid leggen op preventie i.p.v. repressie;  

o Cameratoezicht is prima, maar moet effectief gebleken zijn; 
o Meer wijkagenten. 
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 Het verder investeren in bereikbaarheid en infrastructuur: 
 

o De Buitenring is van eminent belang voor onze Parkstadregio; 
o Dat zelfde geldt voor de Intercityverbinding met Aken;  

o Goed openbaar vervoer als alternatief voor de auto; 
o Dat zelfde geldt voor de fiets; meer fietspaden en stallingen;   

o De bereikbaarheid vergroten voor mensen met een beperking. 
 

 Het verder investeren in een beter milieu en duurzaamheid: 

 
o Meer gebruik van duurzame energie, zoals zon en mijnwater; 

o Het inkoopbeleid van de gemeente hierop aanpassen; 
o Het stimuleren van energiezuinige woningen; 

o Het stimuleren van hergebruik; 
 

 Het reguleren van de wietteelt en afschaffen van de wietpas. 
 

 

Immers, de inwoners voelen zich volgens D66 in 

eerste instantie verbonden met hun eigen wijk en 

buurt en hechten, blijkens onderzoek, grote 

waarde aan veiligheid, bereikbaarheid en milieu. 
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> Bestuur 

> & Dienstverlening 
 

 

D66 gelooft in de kracht van het individu en niet in 

een maakbare samenleving door de overheid. 

Daarom willen wij een overheid die niet onnodig 

groot is, met zo min mogelijk regels, die 

klantgericht werkt, goed bereikbaar en transparant 

is.   

 

Daarnaast ziet D66 samenwerking van Heerlen met 

andere gemeenten als pure noodzaak om t.g.v. 

krimp en bezuinigingen zowel de voorzieningen 

voor haar inwoners op peil te houden (en mogelijk 

zelfs te verbeteren) als tevens concurrerend te 

blijven.   

 

D66 zet zich daarom in voor: 
 

 
 Aanpassing en verbetering van de gemeentelijke organisatie: 

 
o Vermindering van bureaucratie en administratieve lasten voor 

burgers en bedrijven; 
o Een nog betere en snellere dienstverlening (onder andere t.a.v. 

vergunningen en bereikbaarheid); 
o Een efficiëntere en meer klantgerichte organisatie, waar account 

managers, en de coördinatoren voor  buurtgericht werken en 

zorg meer bevoegdheden hebben en rechtstreeks onder de 
directie opereren; 

o Een gemeentelijke ombudsman c.q. een Parkstad-ombudsman; 
o Meer Publiek Private Samenwerking (PPS) als het gaat om 

voorzieningen; 
 

 
 

 



Verkiezingsprogramma D66 Heerlen 2014 - 2018  

21 

 
 Het stimuleren van allerlei vormen van samenwerking, die wel 

democratisch, transparant, efficiënt en effectief moeten zijn: 
 

o Via een flexibele constructie, zowel wat de beleidsterreinen als 
partners betreft en niet uitsluitend binnen Parkstad, maar ook in 

TRIPOOL- en Euregionaal verband; 
o Niet via opgelegde samenwerking maar bottom-up via een 

“verleidingsstrategie” die voor partners van duidelijk 

toegevoegde waarde is;    
o De samenwerking intensiveren naar meer beleidsterreinen om 

daarmee niet alleen schaalvoordelen (via shared services) te 
realiseren, maar ook zodanig naar elkaar toe te groeien, dat 

bestuurlijke herindeling een logische vervolgstap wordt. En dus 
niet van boven opgelegd wordt; 

o De samenwerking uitbreiden naar terreinen als zorg (onder 
invloed van de drie grote decentralisaties), onderwijs en sport  

(o.i.v. krimp) en cultuur (o.i.v. bezuinigingen); 
o Recente voorbeelden daarvan zijn de fusies van hockeyclubs 

Heerlen en Kerkrade en van de scoutings van Molenberg en het 
Eikske; 

o Via samenwerking ook het voorzieningenniveau proberen te 
verbeteren. Bijvoorbeeld als het gaat om een gezamenlijk 

hoogwaardig regiozwembad; 

o De samenwerking m.b.t. de IBA gebruiken als katalysator in 
dezen;  

o Roda JC als medium en saamhorigheidsfactor gaan gebruiken 
voor Parkstad;  

o Samenwerking intensiveren over de landsgrenzen heen, in  
Charlemagne- en  Euregio- verband; 

o Met name de samenwerking met Aken intensiveren. 
 

 
 

Immers, Heerlen kan het volgens D66 niet alleen; 

net zoals wij als Nederland niet zonder EU kunnen ! 

Waarbij de gemeentelijke overheid wel kleiner en 

dienstbaarder moet worden en meer de 

samenwerking met de marktpartijen moet zoeken, 

ook over de gemeentegrenzen en ook landgrenzen 

heen.    
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Parkstadgemeenten stemmen voor IBA!!! 
 
Er komt definitief een IBA, een Internationale Bau Ausstellung in Parkstad. 

De acht gemeenteraden in de stadsregio gingen daar maandagavond mee akkoord. Het IBA is 

een acht- tot tienjarig ontwikkelingsprogramma voor steden en regio's, naar Duits model. 

Industriële gebouwen in het Ruhrgebied kregen op die manier bijvoorbeeld een nieuwe 

bestemming. 

 

Met een IBA Parkstad kan herstructurering van het vastgoed in die regio plaatsvinden en de 

economische structuur versterkt worden. Het IBA gaat in totaal zo'n 45 miljoen euro kosten. 

Daarvan betaalt de provincie 4,5 miljoen.  De rest komt van de Parkstad gemeenten. 

 
November 2013 
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> Financiele Verantwoording 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

In Heerlen zijn de diverse politieke 

beleidsgebieden geclusterd in vijf 

segmenten, oftewel programma’s, zoals 

men in Heerlen zegt. Rondom deze vijf 

beleidsclusters zijn de Raadscommissies 

opgezet, waarbinnen de politieke 

discussie plaatsvindt, voorafgaande aan 

de besluitvorming in de 

Raadsvergadering. Ook zijn op deze basis 

de jaarrekening en begroting 

gestructureerd (de zogeheten 

“programmabegroting”), maar ook het 

coalitie-akkoord oftewel het Meerjarig 

Bestuurlijk Programma (MBP). Daarin is 

vastgelegd wat de coalitie, waar D66 

Heerlen thans ook deel van uitmaakt, de 

komende vier jaar wil bereiken. In de 

bijlage zijn recente cijfers en gegevens 

m.b.t. deze 5 programma’s te vinden. 

 

Deze indeling in vijf is daarmee de spil in 

de politieke besluitvorming en 

verantwoording in Heerlen en daarom is 

deze in onderstaand schema ook 

gehanteerd. De vijf clusters zijn: 

 

 Economische Stimulering 

 Sociale Infrastructuur 

 Leefomgeving 

 Ruimtelijke Ontwikkeling 

 Bestuur & Dienstverlening 

 

D66 heeft, getuige het programma, nogal 

wat ambities en wensen en dient 

natuurlijk ook te verantwoorden waar 

men dat geld vandaan haalt. Dit om de 

begroting, zoals dat in feite ook vereist is 

volgens de Gemeentewet, sluitend te 

houden, ook meerjarig. 

 

Voor komende jaren wordt een en ander 

wel erg moeilijk, omdat er nog de nodige 

onduidelijkheid is m.b.t. toekomstig 

Rijksbeleid. Zo zijn een drietal belangrijke 

decentralisaties aangekondigd in de zorg 

(AWBZ, jongerenbeleid en participatie/re-

integratie & WSW), met tegelijkertijd 

nogal forse bezuinigen. Maar op dit 

moment is nog allerminst ingevuld wat 

dit precies voor de Nederlandse 

gemeenten betekent. Zeker omdat per 

2015 ook nog eens de verdeelsleutel voor 

het Gemeentefonds aangepast wordt.  
 

Deze onzekerheden hebben er o.a. toe 

geleid dat de provincie Limburg, 

financieel toezichthouder op de 

gemeenten, er voor het eerst in 

toegestemd heeft dat er meerjarig 

tekorten mogen blijven staan. Zo is de 

Heerlense begroting voor 2014 nog in 

evenwicht, maar voor de jaren 2015 t/m 

2017 verwacht men in Heerlen tekorten 

van respectievelijk een kleine € 7 

miljoen, ruim  € 8 miljoen en bijna € 9 

miljoen. De  financiële kaders zijn dus erg 

krap. Dit maakt financiële verantwoording 

van alle plannen en wensen dus nog 

belangrijker.       

 

Overigens, D66 ziet de aangekondigde 

decentralisaties m.b.t. zorg niet zo zeer 

als een bedreiging, maar veel meer als 

een kans om het huidige systeem dat 

volledig vastgelopen en niet langer 

betaalbaar lijkt, te hervormen en 

efficiënter te laten werken. 

 

Natuurlijk is het wel zo dat de sociaal-

economische structuur van Heerlen zwak 

is (lees: relatief veel werkloosheid, 

laagopgeleiden, wsw-ers en 

bijstandsgerechtigden), waardoor dit 

soort bezuinigingen ons harder zal 

treffen.  

 

Aan de andere kant durft D66 hier ook te 

stellen dat wij in Heerlen de zaak, t.o.v. 

veel andere gemeenten, financieel 

redelijk goed op orde hebben. Als het bij 

ons straks begint te druppelen, zal vele 

andere steden het water al tot de 

bekende lippen staan. Denk maar eens 

aan grote steden als Rotterdam en 

steden met een erg ondernemend 

grondbeleid in het verleden, die nu vaak 

vele en soms zelfs honderden miljoenen 

hebben moeten afboeken op hun 

grondwaardebezit.            

 

Ook heeft deze zwakke structuur geleid 

tot creatief en effectief beleid in dezen en 

daarmee tot veel kennis en inzicht. Het 

Jongerenloket,de Werkpleinaanpak en 

projecten zoals Baanbrekend Werk zijn 

uiterst effectief gebleken en de nijpende 
economische crisis heeft zelfs, meestal uit  
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nood geboren, maar toch, geleid tot een 

meer ondernemende houding en tot meer 

ondernemingen in Heerlen, zoals uit de 

Effectmonitor bij de Begroting 2014 

blijkt. Zo worden zwakke punten 

uiteindelijk sterke punten. Nederland 

heeft zich immers ook ontwikkeld, door 

haar eeuwenlange strijd tegen het water, 

tot dé expert als het gaat om 

watermanagement en dijkconstructies.      

 

Illustratief in dezen is wat ons betreft de 

te verwachten meevaller of zelfs 

meevallers van mogelijk vele miljoenen 

m.b.t. de Wet Werk en Bijstand (WWB). 

Jaren hebben wij als Heerlen grote 

tekorten gehad op de bijstand/WWB, 

t.g.v. de reeds gememoreerde zwakke 

sociaal-economische structuur, maar nu 

zien wij dat dit geleid heeft tot effectief 

re-integratiebeleid en zelfs een daling van 

het aantal bijstandsgerechtigden sinds 

juli dit jaar en daling van de 

jeugdwerkloosheid van (6,3% in juni 

2010) naar  3,5% in juni van dit jaar. Dit 

terwijl landelijk de seinen op rood staan 

en veel gemeenten met een forse 

toename van de WWB uitgaven te maken 

hebben. Daardoor zal men er in Den 

Haag niet aan ontkomen de budgetten 

voor gemeenten te verruimen. Voor 

Heerlen betekent dit wellicht (en voor het 

eerst) dat wij geen tekort meer hebben 

en misschien zelfs nog geld gaan 

overhouden.  
 

D66 vindt overigens wel dat er wat dat 

betreft in Heerlen, dat door het FNV in 

2012 verkozen is tot meest sociale stad 

van Nederland, wel wat rek zit in het 

voorzieningenniveau. Daar waar het FNV 

het had over “het hoogst haalbare in 

Nederland” en Heerlen daarmee min of 

meer een 10 gaf, zou een 8,5 in deze tijd 

ook een mooi rapportcijfer zijn. Voor alle 

duidelijkheid, zonder de echt 

hulpbehoevenden tekort te willen doen!  

 

D66 kiest er in ieder geval voor om de 

gemeentelijke woonlasten (OZB, 

rioolheffing en afvalstoffenheffing) met 

niet meer dan het jaarlijks 

inflatiepercentage te laten stijgen om zo 

de burgers niet onnodig verder te 

belasten in deze economisch moeilijke 

tijden.  

 
 

Wat D66 betreft kan Heerlen de komende 

jaren fors bezuinigen op de vernieuwing 

van de riolen. Ter illustratie , daar 

hebben wij in Heerlen voor een periode 

van 4 jaar zo’n €80 miljoen voor 

uitgetrokken!  

 

Daardoor zal wel de rioolheffing omlaag 

moeten, maar dat kan gecompenseerd 

worden door stijging van de OZB, zodat 

per saldo de lasten gelijk blijven. Er zijn 

wat ons betreft andere prioriteiten en het 

onderzoek van de Rekenkamercommissie 

van juni dit jaar (“Wordt de rioolheffing 

goed besteed?”) steunt ons daarin. 

Bezuiniging daarop van zo’n € 5 miljoen 

per jaar, levert al gauw een slordige €20 

miljoen op. 

 

D66 staat ook voor een meer klantgericht 

gemeentelijk apparaat,  dat minder 

regels e.d. oplegt aan haar burgers en 

ondernemers, nog beter communiceert 

en sneller haar diensten verleent, veel 

meer samenwerkt over de 

gemeentegrenzen heen en daardoor 

efficiënter werkt ( inverdieneffecten t.g.v. 

gemeenschappelijke inkoop, 

automatisering etc) . Hierdoor kan het 

kleiner in omvang zijn dan thans het 

geval is. Nog los van de demografische 

ontwikkelingen. Ook al omdat er thans 

gewerkt wordt aan nieuwe en goedkopere 

huisvesting voor onze ambtelijke 

organisatie, verwacht D66 hier de 

komende jaren op te kunnen bezuinigen.      
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> Wat wil D66 meer & minder? 
 
 
 

 Meer geld voor: 
 

 

Minder geld voor: 

 

 Werkgelegenheids- en  

re-integratieprojecten, zoals 
het project Baanbrekend 

werk; 
 Sport, verenigingen en 

accommodaties; 
 Deelname aan de IBA; 

 Imagoverbeterende 

evenementen, zoals Het 
Glazen Huis, IBE, Booch!, 

kerst en carnaval;  
 Investeringen in 

multifunctionele zorgcentra 
en brede scholen; 

 Ontwikkeling van een 
Mijnmuseum, skatebaan een 

kunstwarenhuis en 
energiewinkel; 

 Verbetering van ons 
stadscentrum. 

 
 

 

 De ambtelijke organisatie; 

minder regels en ambtenaren, 
meer samenwerking en 

schaalvoordelen; 
 Minder vernieuwing van 

rioleringen door uitstel en 
herijking;   

 Zorg; Heerlen als meest 
sociale stad van Nederland zal 

met een rapportcijfer 8,5 
i.p.v. een 10 nog steeds erg 

sociaal zijn; 
 Ontruiming van wietplantages 

door regulering van het  
aanbod. 
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> Woord Alexander Pechtold 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in 
uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere 
rol in uw gemeente spelen. Dat begint met 
stemmen op 19 maart; stemmen op D66.” 
 

De gemeente wordt belangrijker, uw 

stem dus ook 

Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de 

stembus. Gaat u weer stemmen? Veel 

mensen vragen zich af of 

gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik 

overtuig u er graag van dat u juist bij 

deze gemeenteraadsverkiezingen uw 

stem moet laten horen. 

   

Een ijzeren wet in de politiek is: alle 

politiek is lokaal. Als raadslid, wethouder 

en burgemeester heb ik gezien hoe dat 

werkt: de belangrijkste vraag moet 

steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel 

voor mensen in hun dagelijks leven, in 

hun directe omgeving?’. Voor D66 is het 

essentieel dat iedereen meepraat en 

meebeslist over de plannen die ons 

raken. Dat is een democratisch recht én, 

vinden wij, ook een democratische plicht. 

Het is in ieder geval de beste garantie 

voor politiek waarin de mens centraal 

staat. 

   

Dat is belangrijk, want er moeten 

indringende keuzes gemaakt worden. Hoe 

groot wordt de klas van uw kind komend 

jaar? Werken beroepsonderwijs en het 

lokale bedrijfsleven samen tegen 

jeugdwerkeloosheid?  Worden zorg en 

ondersteuning van ouderen en 

gehandicapten op maat geleverd? Pakt 

uw gemeente nu eindelijk de leegstand 

aan van achterhaalde industrieterreinen 

en niet gebruikte beeldbepalende 

gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte 

aan bewoners die samen zonnepanelen 

op hun daken laten plaatsen? Heeft u als 

bewoner zelf over dit alles iets te zeggen? 

De gemeente speelt een steeds grotere 

rol in uw leven. Daarom moet u ook een 

veel grotere rol in uw gemeente spelen. 

Dat begint met stemmen; stemmen op 

D66. 
   

 

D66 werkt aan een samenleving die 

gebouwd is op vrije mensen die zich 

inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt 

de samenleving als geheel sterker en 

rijker. Wij mensen zetten ons van nature 

niet alleen in voor onszelf, maar ook voor 

onze naasten, onze leefomgeving, de 

maatschappij en onze gezamenlijke 

toekomst. Daarom komt D66 op voor de 

kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het 

onderwijs. Met een overheid die steunt, 

randvoorwaarden schept en waar nodig 

stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 

mensen onderling de belangrijkste 

maatschappelijke motor is. Wij 

vertrouwen op die kracht van mensen, 

individueel en samen. 

   

D66-politici hebben een kenmerkende 

stijl: we zijn duidelijk over wat we willen, 

we denken in mensen en niet in groepen, 

we beginnen bij u en niet bij de regels en 

houden altijd het oog op de toekomst. 

Wij zijn optimistisch maar weten ook dat 

we hard moeten werken om onze idealen 

te verwezenlijken. 

   

Gaat u zitten afwachten of u in de beste 

of in de slechtste gemeente van 

Nederland woont? Of gaat u er, samen 

met D66, voor zorgen dat uw gemeente 

de handschoen oppakt? U kunt het 

verschil maken. Zeker hier in Heerlen, in 

uw eigen omgeving! 

   

Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter 

nog; stem D66! 

   

Alexander Pechtold 
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> Bijlage: Kernthema’s 
 

  
Economische 
Stimulering 
 

 
Sociale Infrastructuur  

 
Leefomgeving 

 
Ruimtelijke 
Ontwikkeling 

 
Bestuur & 
Dienstverlening 

 
Programma 
onderdelen: 
Kernthema’s binnen 
programma 
 
conform Begroting 2014 

 

 

 Arbeidsmarkt 

 Onderwijs 

 Cultuur 

 Economische 
speerpunten: 

         * Nieuwe energie 
         * Detailhandel  

        * ICT& dienstverlening 

         * Medische technologie  
           & zorg  

 

 

 Armoedebestrijding 

 Integraal 
jeugdbeleid 

 Meedoen & zorg 

 Integraal 
ouderenbeleid 

 Integraal sportbeleid 

 Buurtgericht werken 

 

 Schoon en heel 

 Veiligheid 

 Mobiliteit & parkeren 

 

 Duurzaamheid & 
Milieu 

 Fysieke 
leefomgeving 

 

 Bestuurskracht 

 Financiering, 
belasting & dividend 

 Dienstverlening 

 Transparantie 

 Parkstad 

 
Totaal bedrag aan 
programmalasten     (in 
miljoen €)  
 
conform Begroting 2014 

 
 

89 
 

 
 

124 

 
 

52 

 
 

24 

 
 

22 

 
Doelen in vierjarig 
Coalitieprogramma   
“Heerlen versnelt” 
 
 
Conform Effectmonitot   (zie 
Jaarrekening 2012)   

 
Economische 
structuurversterking: 
 hoger opleidingsniveau 

 verbeteren 
werkgelegenheid 

 versterken 
ondernemerschap 

 verhogen 
cultuurparticipatie 

 economische 
speerpunten versterken 

 
  

 
Meer mensen doen 
mee en kunnen hun 
eigen boontjes 
doppen: 
 betere gezondheid 

 minder armoede 

 sterker sociale 
samenhang 

 hogere maatschappelijke 
participatie 

 meer mensen sporten en 
bewegen 

 meer talentontwikkeling 
en –benutting 

 
Een hoger 
gewaardeerde woon- 
en leefomgeving: 
 schoon en heel voor een 

karaktervolle buurt en 
stad 

 veilig voor een levendige 
energieke buurt en stad 

 bereikbaarheid voor een 
toegankelijke stad 

  

 
Aantrekkelijke stad 
met eigen karakter: 
 de binnenstad levendiger 

en leefbaarder maken 

 leefbaarheid van 
woongebieden/buurten 
vergroten 

 aantrekkelijker maken 
van de hele stad  

 

 
Meer vertrouwen in 
bestuur en 
organisatie: 

 transparantie besluiten 

 tevredenheid over 
gemeentelijke 
dienstverlening 

 tevredenheid over 
bereikbaarheid en 
communicatie gemeente 

 efficiency organisatie 
verhogen  

 afspraken nakomen 


