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De LVR en Participatie: geen woorden maar 
daden voor de burgers van Roermond

De LVR staat gelijk  aan de waarde een gezonde samenle-
ving te realiseren door te investeren in je medemens.

De LVR gaat voor een identiteit die past bij deze stad. Een 
identiteit die evenzo past bij deze tijd, waarin verwacht 
wordt dat men anticipeert op het nieuwe denken en doen 
binnen de participatiemaatschappij. 

De LVR vindt het van hoogst belang om de afstand 
tussen politiek en burger te verkleinen door fysiek 
dichtbij de Roermondse samenleving te staan en daar waar 
het gewenst is door presentie en inzet ook het leven van 
alledag te verlichten. Het commitment van de LVR naar de 
Roermondse burger is niet nieuw, maar nu transparant en 
structureel opgenomen in het partijbeleid: iedere kandidaat 
committeert zich voor gemiddeld ten minste vier uur per 
week aan vrijwilligerswerk en/of mantelzorg. Eenzelfde 
intentieverklaring vragen we ook van onze leden.

Door deze identiteit zichtbaar, transparant én structureel te 
maken als waarde binnen de partij, geeft men niet alleen 
een signaal naar de burgers van Roermond hoe essentieel 
het is dat binnen de politiek ruimte is voor deze 
praktiserende waarde. Het gaat verder door zichtbaar en 
in continuïteit structureel in oprechte aandacht en met 
inzet daar waar praktische ondersteuning voor de 

medemens nodig is de handen uit de mouwen te steken. 
Het is een voorbeeld voor iedereen, jong en oud. Sterker 
nog: Het dient zelfs alle partijen in Nederland tot 
voorbeeld.

Het structureel vrijwillig geven van tijd, tonen van inzet en 
bieden van nabijheid zal ervoor zorgen dat meer mensen in 
een hernieuwd vertrouwen (in zichtbaar bij de burger be-
trokken politiek) weer mede participeren in hun omgeving 
en het schenkt hoop in de onrust die in deze veranderende 
tijden wordt veroorzaakt. In de geschonken aandacht  zal 
een groot deel van de zich gesteund geweten medemens 
ook opstaan in vergrote zelfredzaamheid, om indien 
mogelijk vervolgens ook op haar manier een steentje bij te 
dragen aan een systeem dat in deze actieve houding weer 
voor de alle mensen werkt.

Doordat de dertig kandidaten deze waarde opnemen als de 
hoogste waarde binnen de partij en van de leden eenzelfde 
intentieverklaring te vragen, geeft de LVR een krachtig en 
hoopvol signaal naar de burger. Zo nemen wij duidelijk de 
verantwoordelijkheid op om in deze voorbeeldfunctie als 
medebestuurder van de stad Roermond de voorloper te 
zijn. Met voor het eind van dit jaar al een ledenbestand van 
200 leden is de capaciteit om daadwerkelijk en structureel 
een verschil te kunnen maken al enorm.
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Lieke van der Stelt

Daniëlle Danker

Loek Smeets

Jos van Rey

Laat Roermond in 2014 weer brui-
sen - als dynamische, historische en 
culturele stad waar werken, wonen, 
recreëren, onderwijs en leven van 
groot belang is. Voor iedereen een 
succesvol en gezond 2014!

Peter Schnitzeler

Voor een schoon en veilig Roer-
mond, een stad waar plaats is voor 
iedereen en waar de mens centraal 
staat

Marloes Sweelssen

Met úw stem op de LVR worden het 
goede jaren

Jan Puper

Dat Roermond weer mag gaan brui-
sen als  dynamische gemeente, met 
ruimte voor ondernemers die zich 
durven te onderscheiden en oog 
hebben voor hun belang binnen 
onze samenleving, met de moge-
lijkheid voor alle bewoners om te 
kunnen werken, sporten, recreëren 
en met goede buurt- en wijkvoorzie-
ningen die bijdragen aan een hechte 
sociale gemeenschap met respect 
voor elkaar

Berry van der Donk

Van Roermond en voor Roermond
Hetty van Vlodrop

Roermond in de landelijke picture 
met Cultuur en Evenementen. Het 
kan nog veel beter met de juiste 
contacten

Louis Smeets

Roermond moet meer oog hebben 
voor mensen die in armoede leven 
en mensen die eenzaam zijn. Alleen 
met aandacht en presentie voor de 
hele mens kan deze hele mens ook 
weer opstaan om zo weer deel  te 
nemen aan sociaal-maatschappelij-
ke processen

Danielle Danker 

Ook de komende jaren hebben  wij 
aandacht  voor de Donderberg.

Rob Jennekens

Onder het motto ´Samen sterk´ inzet 
tonen voor de burgers van Roer-
mond en de LVR 

Bernard Timmermans

Samen groeien door vernieuwing!
Harrie Smits 

Ik wil een schakel, een luisterend 
oor en een doorgeefl uik zijn voor de 
inwoners van de Gemeente Roer-
mond naar de politiek 

Ben Peters

LVR is voor mij  ‘Liefde Voor Roer-
mond’. De Liberale Volkspartij Roer-
mond is een partij die dichtbij de 
burger staat

Dré Peters, lijsttrekker

In 2014 gaan wij als LVR, en ik als 
aandachtsfunctionaris in het bijzon-
der, zorgen dat de nieuwe gemeen-
telijke zorgtaken goed gaan landen 
in Roermond, zodat iedereen die 
zorg nodig heeft, jong en oud, die 
zorg in 2015 ook nog krijgt! 

Marja van Heel

Ik wens alle inwoners van Roermond 
een prachtig 2014 toe met veel wijs-
heid, voorspoed en gezondheid!

Aijiththan Loganathan

Unieke kansen waarmaken met de 
nieuw opgerichte LVR. Daarop ver-
heug ik mij met deze liberale club 
van mensen. Met de verkiezingen 
maar ook bijzonder grote dossiers 
op stapel zal het een bewogen 
jaar worden. Tijd om Roermond 
weer bestuurbaar en krachtig te 
maken! 

Tom Dohmen

Oog voor Roermond en haar burgers 
- een stad om te wonen, werken én 
leven

Hay Hutjens

De LVR wenst u een schitterend 2014

integratie van het bedrijventerrein na de verplaatsing van het 
woonwagenkamp, aanpassing van de bestemmingsplannen 
rondom het zwembad de Bosberg en de sporthal , privatisering 
van de sporthal, realiseren van verblijfsaccommodaties op en 
nabij het zwembadterrein, uitbreiding van bestaande boerde-
rij– en natuurcampings, plannen uitwerken voor het realiseren 
van een visvijver, versneld uitvoeren van de reeds vastgestelde 
beleidsnota sportaccommodaties, gemeenschapsvoorzieningen 
op basis van de lokale behoefte,  goede samenwerking met het 
bestuur van de Dorpsraad Swalmen, realiseren van een natuur-
begraafplaats, goed onderhoud van de hoogwaterpaden in Asselt 
en uitvoering van de renovatie van de monumentale boerderijen 
in Asselt. In haar programma schenkt de LVR bijzondere aan-
dacht aan veiligheid, economie,wonen, onderwijs en sociale sa-
menhang. Die punten gelden ook onverkort voor Swalmen.

Jan Puper

VOOR ROERMOND EN HAAR
BURGERS - EEN STAD OM TE
WONEN, WERKEN EN LEVEN

Roermond heeft door de jaren heen hard aan haar imago gewerkt. 
Hiermee is een prachtige reputatie opgebouwd met positieve ef-
fecten, met name op het vlak van de economische ontwikkeling. 
Ook staat Roermond te boek als de bruisende stad met een pret-
tige woonsfeer, de gemeente die van heinde en verre bezoekers 
aantrekt die onze trots delen en die op hun beurt bepalend zijn 
voor de gestage economische groei.
Belangrijke basis voor de leefkwaliteit vormt het arsenaal aan 
evenementen dat tienduizenden bezoekers trekt. Denk hierbij 
aan Solar, de Nationale Herdenking Indië Monument, de Sjta-
siefestasie, de Roermond City Run, het Limburg Festival, het 
Bevrijdingsfestival, Sjwaampop, Mediaval Roermond, de Taptoe, 
de Limburgse Veteranendag, Bacchusdrieve, het Blues- en Jazz-
festival, de Internationale keramiekmarkt en  de Munsterplein-
concerten. De ECI-cultuurfabriek en de talrijke kleinere wijkeve-
nementen zorgen bovendien voor de sociale cohesie in de stad. 
Investeren in het opzetten van evenementen die renderen en 
meewerken aan de ontwikkeling van een stad waarin het prettig 
leven is, daar wil ik me sterk voor maken!

Hay Hutjens

VOOR DUURZAAMHEID

Participatie leidt tot maatschappelijke en fi nanciële veerkracht. 
Doordat we meer te maken krijgen met minder en duurdere 
energie moeten we Roermond in tijden van een crisis veerkrach-
tiger maken. Als we woningen beter isoleren en zonnepanelen 
plaatsen gaat de energierekening omlaag. We moeten beginnen 
bij de meest kwetsbaren zoals huurders van oude woningen. Zij 
hebben het meeste baat hierbij. De werkzaamheden dienen we 
zoveel mogelijk samen met de buurt uit te laten voeren door vak-
lui uit de buurt.
Omdat de voedselprijzen stijgen, zorgen we ook voor meer lo-
kale landbouwproducten. Door minder transport, gezamenlijke 
moestuinen en versterking van de boeren in de buurt worden we 
minder afhankelijk van verre producenten. 
De zorg voor mensen moet op wijkniveau worden georganiseerd. 
De zorgverlener is iemand die je kent en kan gemakkelijk samen 
met de mensen uit de buurt in aanvullende behoeften voorzien. 
Delen is verbinden!

Harrie Smits 

VOOR DE MEDEMENS
De afgelopen jaren hebben wij in Roermond laten zien hoe sterk 
we met onze sociale dienst staan. Haar prestaties zijn zelfs be-
loond met de tweede prijs als Beste sociale dienst van Neder-
land. Als LVR zijn wij niet enkel trots op deze prestatie. Wij achten 
het noodzakelijk dit niveau vast te houden en zelfs te verbeteren 
- juist nu, op het moment dat de zorg de grootste transitie in haar 
geschiedenis doormaakt. Een verschuiving die niet enkel grote 
sociale maar ook fi nanciële en bestuurlijke verantwoordelijkheid 
naar Roermond doet komen. Veel is nog onzeker en niet duidelijk, 
maar de belangen zijn groot. Misschien levert deze verandering 
voor de komende periode wel het grootste dossier en de grootste 
uitdaging voor onze gemeente op. Oog voor de mens waar het 
om gaat en daarnaast bestuurlijke visie zijn cruciaal. Een uitda-
ging, maar wel eentje die wij als LVR aandurven.
 

Tom Dohmen

VOOR EERLIJK PARKEERBELEID
IN DE BINNENSTAD

De Liberale Volkspartij Roermond heeft de afgelopen weken alles 
uit de kast gehaald om een eerlijk parkeerbeleid in de binnen-
stad mogelijk te maken. Dit was mogelijk en daartoe hebben wij 
voorstellen gedaan binnen zonder negatieve fi nanciële gevolgen 
voor de parkeerbegroting. Helaas kiest deze coalitie er bewust 
voor om bewoners van de binnenstad te confronteren met een 
300 procent verhoging voor hun tweede parkeervergunning om 
de gemeentekas zonder noodzaak extra te spekken. Toen we een 
amendement en een motie indienden om dit anders te realise-
ren, kregen wij geen steun van de coalitiepartijen. Wel zijn we blij 
dat een motie van ons is aangenomen tegen de situatie waarbij 
bewoners die één auto op bijvoorbeeld een private parkeerplaats 
zetten en voor de andere auto een vergunning aanvragen, direct 
het verhoogde tarief moeten betalen. De LVR blijft zich inzetten 
voor betaalbare parkeerplaatsen voor bewoners van de binnen-
stad. Dit is een van de speerpunten in ons verkiezingsprogramma.

Dirk Franssen

VOOR DE PARTICIPATIE

Persoonlijk ben ik heel blij dat ik me heb mogen verbinden met 
een partij waarin gelijk ruimte geboden werd voor mijn gedurfd 
voorstel dat nu partijbreed gedragen wordt: het commitment van 
iedere kandidaat om zich voor gemiddeld ten minste vier uur per 
week structureel aan vrijwilligerswerk en/of mantelzorg in te zet-
ten - en ook deze intentieverklaring van de leden te vragen. Vier 
uur per week lijkt niet veel, maar met nu al bijna tweehonderd 
leden zou dit al een capaciteit van 3200 uur extra handen en 
hulp in Roermond zijn. Velen weten al dat de Roermondenaren 
van de LVR - ik noem een Dré Peters - al jaren vrijwillig veel tijd 
in diverse stadsaangelegenheden en het verenigingsleven steken 
en ook altijd weer bereid zijn om mee een oplossing te zoeken 
als iemand voor hulp aanklopt. Daarom is het meer dan mooi dat 
deze inspirerende levenshouding nu partijbreed aangenomen is 
en nu ook zo zichtbaar mag worden. De LVR is voor mij daarmee 
een vernieuwende en verantwoordelijke voorloper en geeft met 
deze daadkrachtige inzet hoop en houvast in onzekere tijden. 
Daarmee verbind ik me onder andere met kunst- en cultuur als 
gereedschap graag aan een partij met oprecht oog voor u - om 
de ziel van de stad levend te houden!
 

Daniëlle Danker 
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VOOR EEN SOCIAAL
VANGNET

De LVR en de sociale stad. Als volks-
partij zetten wij ons optimaal in om 
de landing in 2015 van drie nieuwe 
wetten op het sociale domein bin-
nen onze gemeente goed te laten 
verlopen. Deze decentralisatie brengt 
enorm veel nieuwe verantwoordelijk-
heden met zich mee. Het gaat om 
een deel van de AWBZ (functiebege-
leiding), de participatiewet (mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt) 
en de Jeugdwet. De LVR wil dat ie-
dereen naar vermogen participeert en 
vooral zoveel mogelijk de regie over 

het eigen leven en het gezin behoudt. 
Voor de zwakkeren in onze samen-
leving moet voldoende en kwalitatief 
goede hulp of zorg beschikbaar zijn 
en blijven. Kinderen in de knel moeten 
beschermd worden als dat nodig is. 
Daar maken wij ons omwille van onze 
sociale stad sterk voor. 

Marja van Heel

VOOR WIJKEN EN
KERNEN

Wijkraden en buurtverenigingen zijn 
belangrijk. De vrijwilligers in deze 

raden en verenigingen zijn de oren 
en ogen van de wijk of kern. Ze over-
leggen met de gemeente, wijkagent, 
stadstoezicht en sociale partners. De 
vrijwilligers in de wijkraden en buurt-
verenigingen moeten we koesteren, 
net als alle andere vrijwilligers. Ze 
zorgen mede voor de sociale cohe-
sie in een wijk of kern. Voor buurt-
bewoners en wijkpartners zijn ze het 
aanspreekpunt en ze beslissen mede 
waar de prioriteiten liggen in de wijk 
of kern. Als LVR zorgen we ervoor dat 
de wijkraden en buurtverenigingen 
worden gezien als volwaardige ge-
sprekspartners. Bij wijk- of kerngere-
lateerde zaken bieden we tevens een 
luisterend oor als ze moeilijkheden 
ondervinden. Veel wijkraden en buurt-
verenigingen in Roermond kunnen 
bovendien nog veel van elkaar leren. 
Het structureel bij elkaar brengen van 
deze verenigingen zorgt voor syner-

gievoordelen. De LVR heeft oog voor 
de wijkraden en buurtverenigingen in 
onze gemeente.

Lieke van der Stelt

VOOR CULTUUR

Ik ben geboren en getogen in Roer-
mond. Mijn leven heeft in het teken 
gestaan van cultuur, muziek en mijn 
werk als programmamaker bij de NOS 
in Hilversum. Sinds 1957 speelde ik in 
diverse orkesten en bands. Dixie Aces  
was zelfs de eerste Limburgse Band 
die in 1988 met niemand minder dan 
Fats Domino voor een uitverkochte 

Ahoy mocht spelen. Later speelden 
wij ook in het MECC in Maastricht met 
deze grootheid de sterren van de he-
mel. Mede door deze prestaties ben ik 
in 2007 koninklijk onderscheiden als 
lid in de Orde van Oranje Nassau. Dat 
was een grote eer. Nu ik meer tijd om 
handen heb, wil ik me graag vanuit 
de Liberale Volkspartij Roermond in-
zetten voor de cultuur en samenleving 
in Roermond. Ik ben ervan overtuigd 
dat ik mede door mijn grote ervaring 
in hoge mate kan bijdragen aan een 
stad waar cultuur een belangrijke 
verbindende factor zal zijn. Ik ben er 
klaar voor!

Louis Smeets

Een burger die politiek actief wil zijn heeft twee keuzes: iedere vier jaar een stembiljet invullen of lid worden van een politieke partij.
Als u na het lezen van deze pagina’s de Liberale Volkspartij Roermond een warm hart toedraagt en daarom besluit lid te worden,

kan dit door u aan te melden via het formulier op

www.liberalevolkspartijroermond.nl/lid-worden/
Op deze site kunt u tevens nog eens rustig nalezen waar de LVR voor staat. 

Heeft u vragen of suggesties? Ook dan kunt u via onze website met ons in contact komen. 

Uiteraard bent u ook van harte uitgenodigd om naar de Algemene Ledenvergadering te komen. 
Datum: maandag 6 januari 2014. Tijdstip: 19.30 uur.

Locatie: Het Forum Roermond, Elmpterweg 50, 6040 KL Roermond.

www.liberalevolkspartijroermond.nl


