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Voorwoord 
 
De kracht van VOERENDAAL ACTIEF ligt mede in het feit dat we een lokale partij zijn. Een lokale 
partij, zoals VOERENDAAL ACTIEF, is een autonome partij die alleen in de gemeente Voerendaal 
actief is. Daardoor kunnen we ons ook volledig op de lokale vraagstukken richten. We hoeven geen 
rekening te houden met landelijke partijpolitieke belangen. Het gaat in de gemeentelijke politiek 
altijd om zaken die de eigen inwoners direct aangaan. Regionale of landelijke partijpolitieke belangen 
zijn niet van invloed, het gaat om de plaatselijke situering en bevolking. Uiteraard moeten we wel 
werken met de landelijke wet- en regelgeving. Burgerparticipatie is voor onze partij een kernpunt en 
loopt als een rode draad door alle dossiers. We willen eerlijk, open en betrouwbaar met de 
menselijke maat werken aan een optimaal leefklimaat binnen de gehele gemeente Voerendaal.  
Dat is onze koers. 
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1. Onze missie, visie, kernpunten en kijk op besturen 
 

Missie 
VOERENDAAL ACTIEF wil haar doel bereiken door het op democratische wijze afdwingen van de 
volgende doelstellingen:  

• Toezien op heldere en controleerbare afspraken met burgemeester en wethouders over de    
uitvoering van het door de raad vastgestelde beleid;  

• Streven naar een ambtenarenapparaat dat proactief werkt, slagvaardig en deskundig is; 

• Vergroten van de betrokkenheid van zowel onze gemeentelijke medewerkers alsook die van 
onze inwoners.  

 
In onderstaande hoofdstukken kunt u lezen HOE we dit vorm willen geven. De KERNpunten vormen 
de basis van onze politieke agenda die we in dit programma graag met u willen delen.  

 

Visie  
VOERENDAAL ACTIEF is een lokale politieke partij, die midden in de samenleving van VOERENDAAL 
staat en weet wat er leeft onder de inwoners van onze prachtige gemeente. Dit doen we door ons 
nagenoeg dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze burgers, steeds vanuit een zelfkritische en 
open houding naar de gemeenschap. We zetten ons graag in voor de belangen van onze inwoners, 
verenigingen en ondernemers en nodigen hen uit om de dialoog met ons aan te gaan. Politiek 
bedrijven is participeren en anticiperen, zonder in beton gegoten ideologieën. Vanuit deze gedachte 
willen we ons blijven inzetten voor de lokale belangen. 
 

KERNPUNTEN 
VOERENDAAL ACTIEF zal inzetten voor: 

• Het regelmatig organiseren van bewonersavonden; 

• Burgerparticipatie als een beleidsvraagstuk de burger raakt; 

• Actief informatie delen door de gemeente over beleid en besluitvorming; 

• Bewoners vroegtijdig betrekken bij specifieke projecten en ontwikkelingen; 

• Het makkelijk volgen van gemeenteraadsvergaderingen (ook via interactieve tv); 

• Het op een andere manier inrichten van het vergader- en besluitvormingsproces van 
gemeente/raad; 

• Het ondersteunen en stimuleren van burgerinitiatieven; 

• Meer afvalbakken voor bijvoorbeeld de poepzakjes van hondenbezitters; 

• Meer rustbankjes voor inwoners en toeristen; 

• Een fonds ter versterking van de leefomgeving; 

• Huishoudtegoedbon als tegemoetkoming in coronatijd door stijgende gemeentelijke lasten; 

• Krachtig besturen van onze mooie gemeente Voerendaal en daarbij de menselijke maat hanteren; 

• Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld; 

• Actief de vereenzaming van ouderen tegengaan; 

• Koesteren van het verenigingsleven zeker in coronatijd; 

• Meer voorzieningen creëren voor onze jeugd, zeker in en na coronatijd; 

• Ruimte creëren voor en steun geven aan ondernemers in onze gemeente; 

• Goed seniorenbeleid stimuleren; 

• Veilige school- en sportvoorzieningen in de kernen Ransdaal/ klimmen/ Ubachsberg en Voerendaal; 

• Meer woningen voor jong en oud; 
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• Overlast, vandalisme en criminaliteit direct bij de bron aan pakken; 

• De verkeersveiligheid vergroten en probleemgebieden aanpakken; 

• Betere gladheidsbestrijding, zeker niet alleen de doorgaande wegen; 

• Meer verduurzamen en hierbij de zonneladder volgen; 

• De stijgende belastingdruk matigen voor onze inwoners; 

• Beter onderhoud van ons groen en het in stand houden van onze wandelroutes; 

• Zorgen voor elkaar: vangnet voor iedereen die op hulp is aangewezen; 

• Voor zorgbehoevende inwoners meer tijd vrijmaken d.w.z. de wmo in Voerendaal is erg 
summier met de toekenning van huishoudelijke hulp.                                                          

 

Onze kijk op besturen 
Nu de samenwerking met de gemeente Simpelveld definitief is afgevlakt, is het de hoogste tijd om op 
zoek te gaan naar een nieuwe “zakenpartner “.  Er zijn nog genoeg verbeterslagen te maken op het 
gebied van de 4 k´s: kwaliteit, kwetsbaarheid, kansen en kosten, zodoende is een verregaande 
samenwerking een must.  VOERENDAAL ACTIEF  denkt dat hier door optimalisering van 
intergemeentelijke samenwerking nog grote voordelen te behalen zijn. 
Verder wil VOERENDAAL ACTIEF  dat de gemeenteraad beter en pro-actiever door het College wordt 
geïnformeerd over ophanden zijnde ontwikkelingen. Tevens zijn we van mening dat ook de inbreng 
van de oppositiepartijen in de toekomst serieuzer dient te worden beoordeeld, want ook hier dienen 
er gelijke kansen te zijn voor iedereen.  
Ook willen we aangeven dat wij het debat terug willen hebben in de gemeenteraad en niet zoals de 
afgelopen 4 jaar het geval was dat in de raad enkel de oppositiepartijen op inhoud de discussie wilde 
voeren en dat vanuit de coalitiepartijen zelfs al in de eerste termijn hun besluit kenbaar werd 
gemaakt zonder enige inhoudelijke onderbouwing en zelfs niet in staat waren inhoudelijk de 
discussie te voeren. Waarbij ze zelfs regelmatig de tweede termijn geruisloos aan zich voorbij lieten 
gaan. Voor de burger moet het besluitvormingsproces weer duidelijk en transparant worden. 
Gesprekken met betrokken burgers dienen gehouden te worden aan de voorkant en niet 
achteraf.  VOERENDAAL ACTIEF wil dat er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan dualisering 
van het gemeentebestuur, iedereen kan zijn eigen mening uiten en mag het ook gewoon oneens zijn 
met de mening van zijn eigen partijwethouder. Tevens is VOERENDAAL ACTIEF van mening dat de 
burger ook zeggenschap moet hebben in de keuze van de burgemeester, net als in de rest van 
Europa. Iedere volwassen Nederlander moet zich kandidaat kunnen stellen in het kader van de 
gekozen burgemeester, dus iedereen een gelijke kans. 

2. Communicatie en interactie 
VOERENDAAL ACTIEF wil de inwoners en bedrijven betrekken bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk beleid. Ook hecht VOERENDAAL ACTIEF  groot belang aan een goede communicatie 
over het beleid en de uitvoering daarvan. De gemeentelijke website zal continu de aandacht blijven 
vragen. Hoewel de bureaucratie de laatste jaren naar onze mening is toegenomen, mag ook hier de 
aandacht voor het verder terugdringen daarvan niet verslappen. De gemeente zal zich veel meer 
“open” moeten stellen voor de burgers en pro-actiever communiceren over lopende zaken. 
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3. Financieel beleid 
In de afgelopen regeerperiode zijn de lasten van de inwoners flink gestegen, van +/- €776,- per jaar 
voor een meerpersoonshuishouden in 2017 tot €996,- in 2021. Een stijging van z’n 29%. Voor 
huurders en eenpersoonshuishoudingen is Voerendaal zelfs de duurste gemeente van Limburg 
geworden. Inwoners hogere belastingen laten betalen kan alleen maar begrepen worden als er 
voldoende zichtbare investeringen en of verbeteringen tegenover staan. Deze samenhang ontbreekt 
nu en VOERENDAAL ACTIEF wil een ander, beter en verantwoordelijker financieel beleid voor onze 
inwoners. 

4. Samenwerking  
VOERENDAAL ACTIEF wil dat de gemeente Voerendaal zelfstandig blijft.  Voor sommige taken is 
echter samenwerking nodig. VOERENDAAL ACTIEF wil die samenwerking in de eerste plaats zoeken 
binnen de regio. Maar, waar nodig en zinvol, kan ook samenwerking daarbuiten worden gezocht. 
VOERENDAAL ACTIEF zou graag willen zien dat er in elke kern een werkgroep van betrokken burgers 
ontstaat met als thema “(verkeers)veiligheid in uw Buurt/Dorp’’. 
 
Samenwerking zowel op gemeentelijk, regionaal en provinciaal gebied en schaalvergroting zijn nodig 
om niet alleen een sluitende begroting te kunnen presenteren, maar ook om verdere herindeling zo 
veel mogelijk te voorkomen. VOERENDAAL ACTIEF streeft ernaar om Voerendaal zo lang mogelijk 
zelfstandig te houden. Buiten de deelname aan de gemeenschappelijke regelingen van o.a. Kompas, 
BsGW, RUD, RD4 etc. zal op kleinschaliger niveau toevlucht moeten worden gezocht met een 
gelijksoortige gemeente die qua karakter en sfeer past bij onze visie en verwachtingen. Helaas is de 
door ons gehoopte verregaande samenwerking met de gemeente Simpelveld door het huidige 
college vanwege ‘mysterieuze’ cultuurverschillen misgelopen. We zijn zodoende weer terug bij af en 
zullen derhalve op termijn weer op zoek moeten naar een nieuwe eensgezinde 
partnergemeente.  Dus zelfstandig, maar wel Actief samenwerken. 

5. Veilige en Vitale kernen 
 Een gemeente wordt gevormd door haar inwoners. Zij staan aan de basis en bouwen, samen met de 
lokale politiek, aan een krachtige gemeente en aan krachtige kernen. Volgens ons doe je dit door in 
te spelen op woonmogelijkheden voor iedereen, een veilige openbare ruimte, een schone 
leefomgeving en met de voorzieningen die nodig zijn om kernen leefbaar en vitaal te houden.  
Voerendaal, dat zijn we immers allemaal samen! 
 

RANSDAAL 
• Huishoudtegoedbon als tegemoetkoming in coronatijd door stijgende gemeentelijke lasten; 

• Verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving vergroten (eventueel op gezette tijden); 

• Ontmoetingsplek voor jongeren realiseren waar ze ook lekker kunnen bewegen/sporten; 

• Mogelijkheden betreffende nieuw/ ander woningaanbod uitwerken en oppakken; 

• Beter groenonderhoud zeker in het buitengebied; 

• Doorontwikkeling van het basisschoolgebouw en het MFB; 

• School toekomstbestendig maken; 

• Wateroverlast minimaliseren; 

• Bij voldoende kinderen goede peuteropvang continueren; 

• Leefbaarheid op peil houden; 
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KUNRADE en VOERENDAAL 
• Aanpakken wateroverlast en het uitdiepen van beken; 

• Huishoudtegoedbon als tegemoetkoming in coronatijd door stijgende gemeentelijke lasten; 

• Beter onderhoud van trottoirs; 

• Beter onderhoud van het groen; 

• Invullen van potentiële woningbouw; 

• Terugdringen van verloedering; 

• Leefbaarheid op peil houden; 
 
 

UBACHSBERG 
• School toekomstbestendig maken; 

• Verkeersveiligheid rondom de schoolomgeving vergroten (eventueel op gezette tijden); 

• Ontmoetingsplek voor jongeren realiseren waar ze ook lekker kunnen bewegen/sporten; 

• Mogelijkheden betreffende nieuw/ ander woningaanbod uitwerken en oppakken; 

• Huishoudtegoedbon als tegemoetkoming in coronatijd door stijgende gemeentelijke lasten; 

• Beter groenonderhoud zeker in het buitengebied; 

• Aanpassing komentree Kerkstraat; 

• Realisatie vrij liggend fietspad Vrakelbergerweg; 

• Verkeersveiligheid (Kerkstraat) verdient blijvende aandacht; 

• Terugdringen van overlast; 

• Honden-uitlaatveld aanleggen en meer prullenbakken 
plaatsen; 

• Leefbaarheid op peil houden; 
 

 

KLIMMEN 
• Afronding van 17 zorgwoningen aan de Klimmenderstraat; 

• In Craubeek de verkeersbewegingen onderzoeken (met als doel eventuele aanpassingen 
omtrent verkeersveiligheid voor omwonenden); 

• Huishoudtegoedbon als tegemoetkoming in coronatijd door stijgende gemeentelijke lasten; 

• Beter groenonderhoud; 

• Meer huurwoningen realiseren; 

• Leefbaarheid op peil houden; 
 

6. Woningmarkt 
VOERENDAAL ACTIEF wil met name inzetten op het realiseren van een passend woningaanbod voor 
jongeren en levensloopbestendige woningen voor senioren via nieuwbouw, verbouw en het voorzien 
in tijdelijke woningen. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door aan de ene kant die woningen te 
bouwen op vrijkomende locaties waar op lange termijn behoefte aan is, maar ook aan de andere 
kant het onttrekken van verouderde woningen uit de woningvoorraad die niet meer aansluiten op de 
woningvraag van de toekomst. Ook wil VOERENDAAL ACTIEF inwoners van Voerendaal door 
toewijzingsregels (indien wettelijk haalbaar) een voorrangspositie geven bij het toekennen van 
woningen. 
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7. Iedereen blijft meedoen 
VOERENDAAL ACTIEF hecht grote waarde aan een samenleving waarin plaats is voor alle generaties 
en culturen, voor arm en rijk, voor mensen mét en zónder beperking. Kortom, een samenleving 
waarin iedereen meetelt en meedoet. VOERENDAAL ACTIEF  streeft naar een samenleving waarin 
álle mensen zonder meer ruimte en toegang hebben.  Gewoon mee kunnen doen is standaard.  
Het gaat daarbij niet alleen om fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid, het betreft ook werk, 
onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, 
vrijetijdsbesteding, uitgaan, enzovoorts. Daarvoor is samenwerking nodig tussen de gemeente, 
inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen.  
VOERENDAAL ACTIEF gaat ervoor. Doet u mee?  

8. Gedachtengoed VOERENDAAL ACTIEF  
• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF heeft tot doel het wonen, werken en recreëren in de 

gemeente Voerendaal zo aangenaam mogelijk te maken.  

• VOERENDAAL ACTIEF wil dit doen door zoveel mogelijk signalen vanuit de inwoners, de sociale, 
maatschappelijke en culturele instellingen en de bedrijven die in Voerendaal gevestigd zijn, te 
verwerken in de standpunten die de partij inneemt.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF stelt prioriteiten als het gaat over het toekennen van 
gemeenschapsgelden. Bij het stellen van deze prioriteiten is het belang van de Voerendaalse 
gemeenschap leidend.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF  wil samenwerken met iedereen en in het bijzonder met 
de raads- en commissieleden van andere Voerendaalse partijen om te komen tot weloverwogen 
standpunten.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF  wil een zo breed mogelijk draagvlak hebben in de 
Voerendaalse gemeenschap. Om dit doel te bereiken streven wij ernaar om in alle kernen en 
wijken van de gemeente Voerendaal contactpersonen te hebben, die op regelmatige wijze 
communiceren met de inwoners.  

• Ook streeft VOERENDAAL ACTIEF ernaar om inwoners uit alle lagen van de bevolking in haar 
geledingen te hebben. Op deze wijze ontstaat een partij die voor alle inwoners van Voerendaal 
iets te bieden heeft.   

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF is een sociaal bewuste partij die ieders mening op prijs 
stelt en opkomt voor de zwakkeren in de samenleving.  

• VOERENDAAL ACTIEF  wil op transparante wijze een vangnet zijn voor de sociaal zwakkeren in 
de samenleving.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF is een democratische partij die graag ziet dat de gemeente 
haar taken zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoert. Taken die niet per se door de gemeente 
hoeven te worden uitgevoerd, kunnen ook aan anderen worden overgelaten, waar nodig 
gefaciliteerd door de gemeente.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF steunt particuliere initiatieven. Dit betekent dat de 
inwoners van Voerendaal kunnen rekenen op onze steun als zij een redelijk beroep doen op de 
gemeente.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF is voor economische groei mits het milieu hierdoor niet 
onevenredig wordt belast. Bij alle ontwikkelingen zal VOERENDAAL ACTIEF  steeds het milieu als 
een belangrijke prioriteit laten meewegen.  

• De lokale partij VOERENDAAL ACTIEF  is voor (intergemeentelijke) samenwerking, waarbij het 
uitgangspunt voor samenwerking is dat deze een meerwaarde moet vormen voor Voerendaal 
en haar inwoners. Samenwerking moet (gedwongen) samenvoeging voorkomen.   
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9. Meedoen in de samenleving  

Investeren in mensen  
VOERENDAAL ACTIEF  wil investeren in mensen zodat iedereen kan meedoen in onze samenleving. 
De komende jaren willen we daar, samen met u, flinke stappen in zetten. Het jaar 2020 zal bekend 
blijven staan als het jaar van de corona-uitbraak wereldwijd, dus ook in Nederland en in Voerendaal.  
In de komende jaren wil VOERENDAAL ACTIEF  verder groeien naar een inclusieve samenleving en 
een seniorvriendelijke gemeente. Uiteraard vergeet VOERENDAAL ACTIEF  de jeugd niet. Een 
inclusieve samenleving biedt alle mensen zonder meer ruimte en toegang. Gewoon mee kunnen 
doen is voor ons de standaard. We zullen verbindingen aangaan met inwoners, bedrijven, scholen, 
verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit is nodig omdat inclusie veel terreinen betreft. Naast 
de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid betreft dit ook werk, onderwijs, wonen, goederen en 
diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, uitgaan, 
enzovoorts. VOERENDAAL ACTIEF  wil het seniorenbeleid intensiveren en de eenzaamheid bestrijden.  
Bijzondere aandacht blijft nodig voor het verkleinen van taalachterstand en voor het promoten van 
cultuur- en milieueducatie.  VOERENDAAL ACTIEF  blijft staan voor kwalitatief goed onderwijs in alle 
kernen van VOERENDAAL. Ook wil VOERENDAAL ACTIEF het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven 
actief blijven ondersteunen. VOERENDAAL ACTIEF  is voorstander van het vergroten van de 
zelfredzaamheid van mensen, maar vindt tegelijkertijd dat dit in Voerendaal niet mag leiden tot het 
verliezen van sociale verworvenheden. Daarom blijft VOERENDAAL ACTIEF mantelzorgers een warm 
hart toedragen en daar waar nodig en mogelijk ontlasten. VOERENDAAL ACTIEF  wil zelfredzaamheid 
versterken met als uitgangspunt: wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je samen kunt doen doe je 
samen en wat je moet laten doen wordt gedaan door derden. VOERENDAAL ACTIEF  vindt het 
belangrijk dat ouderen gezond en veilig langer zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde 
omgeving waarbij de gemeente de taak heeft om de buurtnetwerken te versterken.  Ook is het 
belangrijk dat kwetsbare burgers financieel worden ondersteund door de instandhouding van ons 
zorgvuldig opgebouwde minimabeleid en een proactieve schuldhulpverlening.  
 

Gezond opgroeien en ontwikkelen  
VOERENDAAL ACTIEF  vindt de zorg voor onze jeugd erg belangrijk, zowel voor jeugd waar het goed 
mee gaat als voor jeugd die extra zorg nodig heeft. Voor de jeugd, waar het hoofdzakelijk goed mee 
gaat, is het belangrijk om de juiste faciliteiten aan te bieden. Denk hierbij aan het consultatiebureau, 
een GGD-arts, maar ook extra zorg op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, scholen en 
verenigingen. Ouders met kleine opvoedvragen moeten bij de wijkteams terecht kunnen. Scholen en 
kinderopvang hebben hierin een belangrijke rol als signaalgevers en het aan de kinderen meegeven 
van waarden en normen. Sommige kinderen blijven een extra stukje zorg nodig hebben. Deze 
kinderen mogen niet losgelaten worden. VOERENDAAL ACTIEF  vindt dat een kind niet in de kou mag 
staan en wil bij zorgvragen en -problemen snel kunnen reageren via een wijkgerichte aanpak en de 
inzet van wijkteams. Dat laat onverlet dat VOERENDAAL ACTIEF  zich sterk blijft maken voor een 
preventieve aanpak, want voorkomen is beter dan genezen. VOERENDAAL ACTIEF wil de positieve 
gezondheid stimuleren. Ons uitgangspunt is dat gezondheid het vermogen is om je aan te passen en 
je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. 
Het is een invalshoek die verder gaat dan ‘niet-ziek zijn’, het gaat vooral om ‘gezond blijven’. 
Daarmee wordt een verbinding gelegd tussen meerdere beleidsdomeinen. Niet alleen een gezond 
lichaam, maar ook leuk werk, een zinvolle dagbesteding, een prettige woonbuurt en 
maatschappelijke participatie zijn belangrijk voor iemands welbevinden. VOERENDAAL ACTIEF  wil 
ook in Voerendaal een lokale, integrale aanpak die de omgeving waarin kinderen opgroeien 
aantoonbaar gezonder maakt. Daarom pleit VOERENDAAL ACTIEF voor een gezonde omgeving en 
een gezonde levensstijl in al het gemeentelijk beleid.   
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Samen maken we gezond de gewoonste zaak. Meer en beter bewegen is belangrijk voor een gezond 
en vitaal leven voor jong en oud. VOERENDAAL ACTIEF  blijft zich daarom inzetten voor een goed 
beweegaanbod op de sportcomplexen in de gemeente, via de verenigingen en de scholen, maar 
daarnaast ook het aanbod in de openbare ruimte vergroten. VOERENDAAL ACTIEF wil investeren in 
een verbetert schoolgebouw (inclusief omgeving) in de kernen Ransdaal en Ubachsberg en een 
nieuwe school in de kern Klimmen. 

10. Economie 
VOERENDAAL ACTIEF zal voor de komende beleidsperiode wederom inzetten op een hoog 
ambitieniveau om de bedrijvigheid, het ondernemersklimaat en daarmee de lokale en regionale 
economie actief te stimuleren. VOERENDAAL ACTIEF wil de werkgelegenheid in Voerendaal 
behouden en waar mogelijk versterken. De gemeente Voerendaal is een sterke economische 
gemeente waar het goed werken, wonen en vertoeven is.  VOERENDAAL ACTIEF  wil dat (startende) 
Mkb’ers en ondernemers, die zorg dragen voor kleinschalige bedrijvigheid, worden gefaciliteerd om 
zich op een passende manier te vestigen in de kernen. Daarbij wil VOERENDAAL ACTIEF dat de 
informatie wordt gedigitaliseerd en laagdrempelig beschikbaar komt voor onze inwoners en 
bezoekers. In de nabije toekomst zijn er voor de gemeente Voerendaal voldoende uitdagingen.  
Zowel op lokaal niveau waar niet alleen winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook 
ondernemers in de maatschappelijke zorg of andersoortige voorzieningen zorgdragen voor het 
vergroten van de leefbaarheid in de kernen, maar ook op regionaal en provinciaal niveau. De 
economie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Het is zaak om toegevoegde economische 
waarde van de bedrijvigheid binnen de gemeente Voerendaal sterker te verankeren in de regio.   

11. Arbeidsmarkt 
VOERENDAAL ACTIEF  vindt dat werk belangrijk is voor de structuur en de inkomsten in het leven van 
mensen. Werk zorgt dat je meetelt en meedoet. Werk draagt bij aan je eigenwaarde en levert sociale 
contacten op. Mensen die geruime tijd niet meer deelnemen aan de arbeidsmarkt, moeten daarom 
met nieuwe programma’s en methodieken worden gemotiveerd en gestimuleerd om weer werk van 
zichzelf te maken. Dit moet gebeuren middels leerwerkprojecten en een infrastructuur voor scholing, 
met name voor diegenen die gelet op hun opleidingsniveau bij de weg naar arbeid ondersteuning 
nodig hebben.  Er is nog steeds een groep mensen die de weg naar werk (ondanks een groot aantal 
vacatures) niet heeft gevonden. Ook in Voerendaal is deze groep aanwezig binnen de 
bijstandsgerechtigden. Via onze partner kompas, maar ook via contacten en activiteiten in de regio, 
moet verder gewerkt worden aan het ontsluiten van deze groep en het kunnen inzetten van hun 
arbeidsmarktpotentieel.  

12. Klimaat, duurzaamheid en vergroening 
In de klimaatakkoorden van Parijs en Bonn zijn belangrijke wereldwijde afspraken gemaakt om het 
opwarmen van de aarde te stoppen. VOERENDAAL ACTIEF onderschrijft de ‘Sustainable Development 
Goals’ van de Verenigde Naties, om zo een bijdrage te mogen leveren aan wereldwijde problemen 
rondom armoede, gezondheid, ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en gerechtigheid.  
In Nederland zijn in het Nationale Energieakkoord aanvullende afspraken gemaakt over de 
vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. VOERENDAAL ACTIEF wil ook in de volgende 
periode werk blijven maken van het klimaatbeleid in de gemeente Voerendaal door onder meer  
• het verduurzamen van woningen, gemeentelijke gebouwen en verenigingsgebouwen; 
• het plaatsen van zonnepanelen bij voorkeur op bestaande woningen en gebouwen;  
• het verplichten dat bij de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen de daken worden voorzien van zonnepanelen;  



Verkiezingsprogramma                                                                                        Voerendaal Actief 2022-2026 

8 
 

 

• de laadpaleninfrastructuur voor auto’s en E-bikes uit te breiden;  
• het opzetten van isolatieprogramma’s voor woningen samen met onze partners;  
• de toenemende energiearmoede bij inwoners te bestrijden; 
Voor een daadkrachtige uitvoering van het voorgenomen klimaatbeleid wil VOERENDAAL ACTIEF dat 
er eventueel een speciale klimaat-wethouder komt. 
 

 

Groenonderhoud 
VOERENDAAL ACTIEF wil de bezuinigingen in het 
groenonderhoud zoveel als mogelijk terugdraaien om zo 
VOERENDAAL weer de verzorgde uitstraling te geven die 
het verdient. Ook willen we meer groene 
ontmoetingsplekken voor het verbinden van mensen, 
waarbij we blijven inzetten op burgerparticipatie bij 
planvorming en onderhoud. VOERENDAAL ACTIEF  wil in 
de kernen functioneel groen aanleggen ten behoeve van 
biodiversiteit, tegengaan van hittestress en een bijdrage 
leveren aan het oplossen van wateroverlast. Groen moet in verbinding staan met andere 
beleidsdoelen zoals recreatie, toerisme, gezonde leefomgeving voor mensen en bijdragen aan de 
CO2-reductie/compensatie. VOERENDAAL ACTIEF wil dat de stimuleringsregeling blijft voor het 
omvormen van versteende tuinen naar groene tuinen en dat bij nieuwe (grootschalige) 
bouwinitiatieven er een verplichte groennorm komt (een bepaald percentage van het oppervlak 
groen inrichten). Kan dit niet dan moet er een bijdrage komen in het fonds ter versterking 
leefomgeving voor het uitvoeren van groenprojecten. 

13. Landelijk gebied en de agrariërs. 
VOERENDAAL ACTIEF wil het karakter, de leefbaarheid en de 
vitaliteit van het landelijk gebied behouden en waar mogelijk 
versterken. Daarbij kan het nodig of wenselijk zijn om 
nieuwe en passende activiteiten toe te staan. Echter, er 
moet voldoende ruimte blijven voor agrarisch gebruik. Door 
vrijwillige kavelruil en het toestaan van kleinschalige 
nevenactiviteiten kan de exploitatie van agrarische bedrijven 
worden verbeterd. Binnen al deze ontwikkelingen zijn we 
natuurlijk waakzaam op het zuinig omgaan met vruchtbare 
landbouwgrond. In het kader van zuinig grondgebruik is 
VOERENDAAL ACTIEF voorstander van het plaatsen van 
zonnepanelen op daken en gebouwen. Water, bodem en 
biodiversiteit vormen samen het fundament en een 
gezamenlijk doel voor een goed leven in Zuid-Limburg. Deze 
moeten in balans zijn. Samen met de provincie, waterschap 
en andere stakeholders maken we de agrosector nog meer de spons van Limburg door water 
enerzijds vast te houden en anderzijds snel te kunnen afvoeren in tijden van extreme neerslag.  
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14. Veiligheid 
Recente cijfers laten een positiever beeld zien over de objectieve veiligheid in Voerendaal dan eerst. 
VOERENDAAL ACTIEF is daar blij mee, maar wil er ook voor waken dat de aandacht voor de veiligheid 
gaat verslappen. Het bestaande veiligheidsbeleid moet daarom onverkort worden voortgezet.  

15. Woningmarkt 
VOERENDAAL ACTIEF wil met name inzetten op het realiseren van een passend woningaanbod voor 
jongeren en levensloopbestendige woningen voor senioren via nieuwbouw, verbouw en door te 
voorzien in tijdelijke woningen. Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door aan de ene kant die 
woningen te bouwen, op vrijkomende locaties, waar op lange termijn behoefte aan is. Maar ook aan 
de andere kant het onttrekken van verouderde woningen uit de woningvoorraad die niet meer 
aansluiten op de woningvraag van de toekomst. 

16. Sport en Bewegen 
Binnen de gemeente Voerendaal is het thema ‘sport en bewegen’ een belangrijk aandachtsgebied. 
VOERENDAAL ACTIEF  ziet sport en bewegen niet als een doel op zich maar als een middel om veel 
andere beleidsdoelen te bereiken. Sport en bewegen draagt positief bij aan onder meer:  
• de gezondheid en vitaliteit van de inwoners;  
• de maatschappelijke participatie;  
• de leerprestaties op school; 
 • de integratie van mensen met een beperking. 
 

Door verstandig te sporten en te bewegen zullen de alsmaar stijgende zorgkosten beter in de hand 
gehouden kunnen worden. VOERENDAAL ACTIEF zet daarom in op sportstimulering (via het 
uitgangspunt van iedereen kan sporten en het organiseren van sport- en beweegevenementen) en 
de uitbreiding van de samenwerking van sportverenigingen. Daarnaast zou in verschillende kernen 
de openbare ruimte moeten worden aangepast zodat deze (veel meer) uitnodigt tot bewegen. 
Jongeren dienen in de openbare ruimte plekken te krijgen waar ze kunnen ontmoeten, sporten & 
bewegen. 

17. Burgerkracht  
VOERENDAAL ACTIEF  staat achter het versterken van initiatieven van inwoners voor het verbeteren 
van de eigen woon- en leefomgeving. VOERENDAAL ACTIEF  ondersteunt het wijkgericht werken met 
een wijkbudget voor nieuwe initiatieven vanuit de straat/ buurt/ wijk of kern. VOERENDAAL ACTIEF  
wil dat vooral bereiken door het netwerk rondom mensen in de buurten en wijken te versterken en 
door slim met elkaar te verbinden, gericht op het bereiken van resultaten. Daarbij hoort ook het 
opzetten van een stelsel van beloningen voor samenwerking op het gebied van groenonderhoud, 
gladheidbestrijding, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en zorg in de wijk.  
VOERENDAAL ACTIEF  is een groot voorstander van stimulering van de burgerparticipatie. Een 
gemeente is geen koekjesfabriek. De gemeente is eigendom van de burgers. We moeten het 
rationele management-denken achter ons laten en verdere technocratisering van de lokale 
democratie voorkomen. Het huidige college van B en W bestuurt de gemeente veelal als 
bedrijfsmanager. Vandaar dat het regelmatig schuurt tussen gemeenteraad en bestuur en vooral 
tussen oppositie en coalitie. De gemeente Voerendaal dient een gemeente te worden van en voor de 
burgers. Niet alleen burgers, maar ook verenigingen en belangenorganisaties moeten regelmatig 
geraadpleegd worden middels een regulier overleg.  
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Relevante ontwikkelingen en initiatieven moeten door de gemeente actief, transparant en tijdig aan 
de inwoners doorgegeven en besproken worden. VOERENDAAL ACTIEF wil de betrokkenheid van de 
burgers verhogen door het aanbieden van extra middelen om frisse initiatieven te belonen.   
Het college zal zich meer onder de inwoners moeten mengen om te proeven wat er leeft binnen 
onze gemeenschap. Er dient tevens een mentaliteitsverandering te geschieden door niet te denken 
in “dit mag niet en dat kan niet”, maar aangeven wat wel mogelijk is binnen de redelijkheid en 
billijkheid. Bij ons is het glas halfvol i.p.v. halfleeg!  
 
VOERENDAAL ACTIEF wil omdenken en samen met burgers zoeken naar oplossingen. 
 

 
Voerendaal Actief 

Betrokken & Daadkrachtig, 
graag mét en vóór U! 

 
 
 
 
 

 


