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Voorstellen voor een leefbaar Onderbanken
Verkiezingsprogramma GR 2014-2018

Voorwoord
Beste inwoner van Onderbanken,
Terugkijkend op de afgelopen periode 2010-2014 constateren wij dat de VVD in de
jaren 2010-2012 een groot deel van onze doelen uit het vorige
verkiezingsprogramma heeft kunnen waarmaken. Helaas zijn wij niet in de
gelegenheid geweest al onze ambities waar te maken. Ambities waar wij nog steeds
voor staan! Na 2012 zijn er weinig concrete nieuwe projecten opgestart. De huidige
coalitie heeft voornamelijk verder gewerkt aan projecten waar wij als VVD in 2010
mee gestart zijn. Onderbanken mist op dit moment een bestuur dat keuzes durft te
maken voor de toekomst.
Opnieuw verkeert de gemeente Onderbanken financieel in slecht weer. Los van de
extra taken die vanuit de landelijke overheid op ons afkomen is dit ook te wijten
aan het gebrek aan daadkracht bij het huidige bestuur. Ons huishoudboekje moet
opnieuw op orde worden gebracht. De gemeente kan niet meer geld uitgeven dan
er binnenkomt. Dit kan bij u thuis ook niet. De huidige coalitie durft hierin geen
keuzes te maken. Het is tijd dat wij weer mee gaan besturen!
U kunt op 19 maart uw stem uitbrengen voor de gemeenteraad. VVD Onderbanken
presenteert met dit bondig geformuleerde programma een heldere kijk op de
toekomst van Onderbanken. Een gemeente waar het prettig is én prettig moet
blijven om te wonen, ook in de toekomst. Namens VVD Onderbanken vraag ik om uw
steun bij de komende verkiezingen!

René Borger
Lijsttrekker VVD Onderbanken
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Samenleving
Leefbare samenleving en participatie
Onze vier kernen kennen ieder hun eigen identiteit en hun inwoners geven op eigen
wijze invulling aan het begrip leefbaarheid. Onze (sport-)verenigingen en vrijwilligers
vervullen hierin een belangrijke rol. De VVD erkent de waarde van onze vrijwilligers
en verenigingen en blijft dit volop steunen. Om beter in te kunnen spelen op ideeën
en wensen vanuit onze inwoners van de 4 kernen is de VVD voorstander van het
inrichten van kern-netwerken. Op deze manier kunnen initiatieven vanuit onze
inwoners sneller onder de aandacht worden gebracht van het bestuur.

Gemeenschapshuizen
Gemeenschapshuizen en multifunctionele ruimtes vervullen een belangrijke functie.
Het zijn de voorzieningen waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en
ondersteunen. Het zijn plekken waar zorg, onderwijs en cultuur samenkomen. De
VVD wil hiervoor bestaande gebouwen inzetten zodat een duurzame exploitatie
mogelijk is zonder gemeentelijke subsidies. In Schinveld komt door de realisatie van
de brede maatschappelijke voorziening een grote multifunctionele ruimte
beschikbaar. De VVD is voor renovatie van de Henkhof maar vindt dat RKDFC hun
eigen gebouw zelfstandig moet kunnen blijven gebruiken. Voor Jabeek en
Bingelrade zet de VVD in op versterking van de functie en intensivering van het
gebruik van de bestaande gemeenschapshuizen.

Onderwijs en voorschoolse educatie
Onderwijs is de basis voor onze kinderen om zich te kunnen ontplooien en een
zelfstandige toekomst op te bouwen. Door adequate
signalering door professionals kunnen de ontwikkelkansen
van jonge kinderen met een taal- en/of
ontwikkelachterstand vergroot worden. De VVD is
voorstander van vroeg- en voorschoolse educatie en is
van mening dat de gemeente de samenwerking tussen
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en het
basisonderwijs moet stimuleren. Particuliere initiatieven
zijn hierbij van harte welkom. Ook de basisschool is een
essentieel onderdeel van de leefbaarheid van onze kernen.
De scholen in onze kernen functioneren prima. Waarom
zou de school van Jabeek, Bingelrade of Merkelbeek
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moeten sluiten? Vanwege de belangen van het schoolbestuur? De VVD vindt dat het
belang van onze kinderen juist voorop moet staan. De huidige schoolgebouwen
voldoen prima, waar nodig zet de VVD in op renovatie van de bestaande gebouwen.
De VVD blijft zich inzetten voor een school in iedere kern zolang de scholen niet
onder de opheffingsnorm komen.

Bibliotheek
Daarnaast is de VVD van mening dat de aanwezige bibliotheekvoorzieningen in
Schinveld en Merkelbeek voor onze (jeugdige) inwoners van toegevoegde waarde
zijn in onze participatiesamenleving. De bibliotheek stimuleert niet alleen het lezen
bij kinderen, maar draagt ook bij aan het vergroten van de mediawijsheid.
Daarnaast biedt de bibliotheek onze inwoners, als onafhankelijke
informatievoorziening, de mogelijkheid om volwaardig deel te kunnen nemen aan
het maatschappelijke leven.

Zorg/ WMO/ Ouderen
Met ingang van 2015 wordt een deel van de gezondheidszorg van de landelijke
overheid naar de gemeente overgeheveld. Concreet gaat het om de begeleiding en
zorg voor onze gehandicapte inwoners en de zorg voor onze ouderen. Hierdoor
krijgt de gemeente de mogelijkheid om de benodigde zorg dicht bij de mensen zelf
te organiseren en maatwerk te bieden. De VVD wil dat bij het vormgeven van de
nieuwe en bestaande zorgtaken eigen kracht, zelfredzaamheid en
verantwoordelijkheid van onze inwoners voorop staan. Iedere inwoner van
Onderbanken heeft talenten en mogelijkheden. Dit geldt ook voor mensen die
tijdelijk of permanent een beperking hebben. Het uitgangspunt bij hulpverlening
moet daarbij zijn: één gezin, één hulpverlener, één plan.
De inwoners van Onderbanken worden gemiddeld ouder en de groep senioren in
Onderbanken groeit gestaag. Natuurlijk zijn onze ouderen primair verantwoordelijk
voor zichzelf. Het beleid van de gemeente moet echter meer dan ooit gericht zijn
op het stimuleren van vitaliteit onder ouderen. De VVD is van mening dat de
collectieve voorzieningen zoveel mogelijk in stand moeten worden gehouden.
Hierdoor worden onze ouderen ook in de gelegenheid gesteld om hun eigen
verantwoordelijkheid te nemen.
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Jeugd en jongeren
De jeugd heeft de toekomst. Ieder kind heeft het recht ongestoord op te groeien in
een veilige omgeving. Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van
talenten en maakt jongeren tot verantwoordelijke burgers. Ouders zijn daar in de
eerste plaats voor verantwoordelijk. Als de ouders het belang van het kind schaden
moet de overheid ingrijpen. De gemeente is dan aan zet. De VVD wil eigen initiatief
onder jongeren ondersteunen. Hierbij past een eigen ruimte voor de jeugd en
jongeren in iedere kern. Zodat zij in hun eigen omgeving kunnen ontplooien. In
Merkelbeek zou de oude kantine van de tennisclub hiervoor zeer geschikt zijn.

Sport
In de afgelopen bestuursperiode is op initiatief van de VVD fractie een tweetal
kunstgrasvoetbalvelden aangelegd. De VVD vindt een investering in sport een
investering in de toekomst. Sport draagt bij aan een gezonde levensstijl en helpt bij
het leggen van sociale contacten. Daarin is de VVD van mening dat de gemeente
moet stimuleren zodat sport voor iedereen toegankelijk is en blijft.
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Leefomgeving
Natuur
In de afgelopen jaren heeft de gemeente veel tijd en middelen besteed aan de
natuurontwikkeling in ons buitengebied. In deze tijden van schaarste is de VVD
echter van mening dat deze middelen voor andere doelen
moeten worden ingezet.

Openbare ruimte
Een goed onderhouden groenvoorziening binnen onze
gemeentegrenzen draagt bij aan een aantrekkelijk woonen leefklimaat. De VVD is van mening dat de gemeente bij
het inrichten van haar openbare ruimte nadrukkelijk
rekening dient te houden met het inrichten van sport- en
spelvoorzieningen zoals trapveldjes voor de jeugd. In Schinveld is het trapveldje aan
Laevenweide hier een goed voorbeeld van. Ook in de andere kernen van
Onderbanken wil de VVD hierin voorzien.

Verkeer
De VVD wil het doorgaand verkeer door de kern Schinveld zoveel mogelijk beperken
om verkeershinder terug te dringen en de verkeersveiligheid te vergroten.
Daarnaast is de VVD voorstander om de snelheid op de doorgaande wegen terug te
brengen naar 50 km/uur en alleen bij de scholen en in de woonwijken de huidige 30
km zones te behouden.

Wonen
Het inwonertal in Onderbanken kenmerkt zich nog steeds door krimp. Op basis van
regionale afspraken zal in Onderbanken actie genomen moeten worden om de
woningmarkt als gevolg van de krimpende bevolking in balans te houden. Hierbij is
de VVD van mening dat er naast levensloopbestendige woningen specifiek aandacht
moet zijn voor de huisvestingsmogelijkheden voor jongeren en starters.
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Veiligheid
Voor de VVD staat veiligheid centraal. De VVD vindt het belangrijk dat onze inwoners
zich veilig voelen in hun woonomgeving. Eigendommen moeten worden
gerespecteerd, geweld is uit den boze en de dagelijkse rit naar school of sport moet
veilig zijn.
Inwoners mogen rekenen op een actieve gemeente, die op veiligheidsgebied zelf
actie neemt, maar ook anderen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Als iemand
zich niet houdt aan regels, wil de VVD, dat er streng en duidelijk wordt opgetreden.
Vervuiling en verrommeling van de openbare ruimte moet worden tegengegaan.
Huftergedrag moet worden aangepakt en tegen overlast moet streng worden
opgetreden

Awacs
De Awacs basis zal operationeel blijven. De VVD zal zich maximaal blijven inzetten
om de geluidshinder te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De
afgelopen 20 jaar heeft de VVD de AWACS problematiek onder de aandacht
gebracht van de landelijke politiek. Als onderdeel van een landelijke partij blijven wij
onze vertegenwoordigers in de 2e kamer en het parlement in Brussel hierop
aanspreken. Op lokaal niveau heeft de VVD de acties van de zittende colleges
ondersteund.
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Economie
Ondernemers
Ondernemers zijn onmisbaar voor een gezonde economische toekomst. Het zijn
ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Ook
Onderbanken kent vele (kleine) ondernemers.
De gemeente hoeft onze ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten
runnen. Dat weten zij zelf het beste. De VVD is van mening dat de gemeente het
ondernemerschap het beste stimuleert door ondernemers de ruimte te geven.
In het centrum van Schinveld komen steeds meer winkels leeg te staan, hierdoor
ligt verval op de loer. De VVD wil dat er vaart komt in de herontwikkeling van de
locatie Rabobank, een project dat eerder werd opgestart door onze toenmalige
wethouder. Samen met onze ondernemers vanuit de Business Club Onderbanken en
andere partners moet een realistisch plan worden opgesteld om ons centrum weer
aantrekkelijk te maken. De VVD juicht de plannen aan de Oostflank in Brunssum van
harte toe vanuit de gedachte: als het regent in Brunssum dan druppelt het in
Onderbanken. De VVD is van mening dat deze ontwikkeling een impuls zal geven aan
onze ondernemers op het gebied van detailhandel, toeristisme en recreatie.

Werk en Inkomen
De VVD wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is
een betaalde baan. De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun
baan verliezen. Uitkeringen zijn in beginsel altijd tijdelijk. Wie in een
uitkeringssituatie belandt, moet zo snel mogelijk weer aan het werk. Onderbanken
is een woongemeente. Dit betekent dat veel inwoners buiten onze gemeente
werken. Een stevige regionale benadering van de arbeidsmarkt is dus essentieel
voor het creëren van banen voor onze inwoners. Het is dus van groot belang dat
Onderbanken een duurzame samenwerkingsrelatie blijft houden met de regio.
Alleen voor mensen die echt niet kunnen werken is er langdurige ondersteuning.
Daarnaast wil de VVD dat iemand die van een uitkering naar een baan gaat, er
financieel merkbaar op vooruit gaat.

Duurzaamheid
De VVD ziet duurzaamheid als een kans voor economische ontwikkeling en het
verhogen van rendement. De VVD wil duurzaamheid in de gemeente Onderbanken
stimuleren en het goede voorbeeld geven door zoveel mogelijk gebouwen met een
maatschappelijke functie in gemeentelijk eigendom (waaronder de
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gemeenschapshuizen en sportverenigingen) te voorzien van zonnepanelen. Hierdoor
worden de exploitatielasten op termijn verlaagd. Daarnaast willen wij een deel van
de “Essent gelden” inzetten om zoveel mogelijk inwoners de mogelijkheid te geven
om onder gunstige voorwaarden zonne-energie op te laten wekken. Dit alles om op
termijn toe te werken naar een gemeente die zo energie-neutraal mogelijk is.

Recreatie en toerisme
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie.
De VVD ondersteunt recreatieve ondernemers. Niet door hen te subsidiëren of voor
hen te organiseren maar door te faciliteren en te enthousiasmeren. De VVD is van
mening dat recreatie in de natuur mag en dat recreatieve ondernemers moeten
kunnen uitbreiden tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt aangebracht.
Agrarische sector
De VVD heeft veel waardering voor ondernemers in onze landbouwsector. Wij zijn
van mening dat agrarische ondernemers hun activiteiten moeten kunnen
combineren met nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme,
natuurbeheer of andere bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daarvoor
ruimte bieden.
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Lokaal bestuur
Gemeentelijke lasten
Het verwachte begrotingstekort vraagt opnieuw om een strategische invulling van
het huishoudboekje van de gemeente. De VVD wil zuinig omgaan met
gemeenschapsgeld. We kunnen niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. De VVD
wil geen lasten van nu doorschuiven naar volgende generaties. De VVD is zich ervan
bewust dat iedere euro die de gemeente uitgeeft belastinggeld is. In de begroting
zullen prioriteiten moeten worden gesteld om de gemeente leefbaar te houden en
weer financieel gezond te krijgen.

Toekomst Onderbanken
De VVD wil een kleine, krachtige gemeentelijke overheid. Het gemeentebestuur is er
voor zijn inwoners, en niet andersom. Onderbanken is
te klein en kwetsbaar om alle taken zelf te kunnen
uitvoeren. De VVD respecteert de keuze van onze
burgers om een zelfstandige gemeente te blijven. Nu
de inkoop bij Heerlen is mislukt wil de VVD hiervoor
op korte termijn aansluiting zoeken bij de bestaande
ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten
Brunssum en Landgraaf. Iedere kern in Onderbanken
heeft zijn eigen karakteristieken, charmes en
krachten. Indien herindeling aan de orde zou komen,
is opsplitsing van de gemeente Onderbanken voor de
VVD bespreekbaar.
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