Kies voor een economisch sterke stad
met een warm hart voor verbondenheid

LVR, de partij met oog voor ú
In de huidige tijd worden we
allemaal geconfronteerd met
onzekerheden op economisch
en sociaal gebied. Dit vraagt
op gemeentelijk niveau om een
daadkrachtig stadsbestuur, dat
zich
onverminderd
concentreert op de uitvoering
van het vastgestelde beleid.
Veel kandidaten van de
Liberale Volkspartij Roermond
(LVR) hebben grote verdiensten gehad met deze succesvolle,
resultaatgerichte aanpak. De overige LVR-leden op de lijst zorgen met
hun bagage uit een veelvoud van maatschappelijke geledingen op hun
beurt voor een fijnmazig netwerk dat zich op alle fronten ook onder de
inwoners van Roermond vertakt heeft.
Anno 2014 staat de LVR klaar om in de gemeenteraad en het college een
vooraanstaande rol te spelen. Dat wil zeggen: wat wij in het verkiezingsprogramma
beschrijven op de best denkbare manier waarmaken, met de financiële middelen die
beschikbaar zijn en met het oog op een welvarende stad waar de locale economie
motor is voor een stad die innovatie, levenskwaliteit en samenwerking met haar
inwoners hoog op de agenda heeft staan. Niet voor niets wordt de dorpsraad van
Swalmen bij de planontwikkeling en besluitvorming betrokken. In dit kader passeert
een tienpuntenplan voor Swalmen de revue dat in een aparte bijlage op de website
kan worden geraadpleegd.
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Speerpunten uit de tien beleidsvelden
van het LVR-verkiezingsprogramma:
1: Oog voor een veilige gemeente
2: Oog voor een economisch solide gemeente
3: Oog voor een sociale gemeente
4: Oog voor een financieel gezonde gemeente
5: Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente
6: Oog voor wonen in wijken en kernen in onze gemeente
7: Oog voor een goed bereikbare gemeente
8: Oog voor sport, cultuur en accommodaties in onze gemeente
9: Oog voor een klantgerichte en gastvrije gemeente
10: Oog voor een natuur- en milieubewuste gemeente
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1. Roermond, oog voor een veilige gemeente
Ondernemers in de detailhandel en
horeca lopen klanten mis omdat ze na
de invoering van de wietpas door
drugsrunners worden lastig gevallen.
Bewoners van de binnenstad durven
om dezelfde redenen ’s avonds niet
meer de straat op. Dit vindt de LVR
onacceptabel. In de binnenstad is
geen
plaats
voor
coffeeshops.
Coffeeshops horen op een locatie
thuis waar ze zo min mogelijk overlast
veroorzaken en waar effectief toezicht
kan worden gehouden. De gemeente
moet een betere samenwerking
tussen politie, inwoners, bestuur en bedrijven faciliteren, bijvoorbeeld door de inzet van
particuliere beveiliging. Tevens dienen langdurige gebiedsverboden als maatregel tegen
drugsgerelateerde overlast te worden opgelegd.
Cameratoezicht in de binnenstad is reeds gerealiseerd, maar het gebruik van vaste en
mobiele camera’s moet fors uitgebreid worden.
Roermond beschikt nog steeds over hetzelfde aantal politieagenten als in de jaren ’90 is
bepaald. Door de groei die Roermond heeft doorgemaakt, is deze politiesterkte niet meer
voldoende. De LVR wil daarom meer politie.
Om het veiligheidsgevoel in de directe woonomgeving te bevorderen en politie en OM te
ontlasten, moet het project Buurtbemiddeling een structurele voorziening worden.
LVR maakt zich er sterk voor dat inwoners, eventueel vertegenwoordigd door wijkraden,
medezeggenschap krijgen ten aanzien van de aandachtspunten van politie en stadstoezicht.
Particuliere initiatieven van inwoners, verenigingen van eigenaren, wijkraden etc. die de
veiligheid bevorderen, moeten door de gemeente worden ondersteund. Problemen moeten
niet langer verplaatst worden binnen de gemeente, maar structureel worden aangepakt.
Binnen de veiligheidsregio moet de burgemeester meer invloed op de beleidsvelden van de
politie uitoefenen om de veiligheid in Roermond te verbeteren. Het integrale veiligheidsbeleid
dient krachtig te worden uitgevoerd om niet alleen drugscriminaliteit, maar bijvoorbeeld ook
auto- en woninginbraken terug te dringen.
Ook veiligheid in en om de school verdient - mede gezien de ervaringen van de afgelopen
jaren - extra aandacht. De inzet van alle betrokkenen moet beter gecoördineerd worden.
Cafés dienen voor de veiligheid van gasten en medewerkers een duidelijk deurbeleid met
huis- en gedragsregels te voeren. Om de toegankelijkheid voor de verschillende
leeftijdsgroepen te regelen is het uitgangspunt dat het deurbeleid helder, controleerbaar en
herkenbaar is. De huisregels moeten duidelijk op papier staan en ergens hangen waar elke
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bezoeker ze kan zien. De veiligheid van uitgaansgelegenheden kan verder worden bevorderd
door gebruik te gaan maken van politiejongeren.

De LVR is voorstander van de handhaving van het fietsverbod in de binnenstad, op plekken
waar dit van toepassing is.
De activiteiten van mensen eindigen niet bij zonsondergang. Het is daarom belangrijk om in
de openbare ruimte ook 's avonds en 's nachts te zorgen voor handhaving van de
verkeersveiligheid, sociale veiligheid en leefbaarheid. Een goede kwaliteit van de openbare
verlichting is hiervoor noodzakelijk, net als een strakkere regie op onderhoud en reparaties.
Het vandalismebestendiger maken van de straatverlichting is eveneens wenselijk.
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2. Oog voor een economisch solide gemeente
Ondernemers zijn onmisbaar voor
een economisch gezonde toekomst.
Het Midden- en Kleinbedrijf is de
banenmotor van onze gemeente en
de regio Midden-Limburg.
Omdat economische ontwikkelingen
en werkgelegenheidsvraag-stukken
niet aan de grens van onze
gemeente stoppen, pleiten we voor
een regionale aanpak.
De gemeente Roermond is als
aandeelhouder
bij
Ontwikkelingsmaatschappij MiddenLimburg BV (OML) betrokken. OML
en Stichting Keyport 2020 moeten de regio versterken. In nauw overleg en in
samenwerking met andere overheden, OML en Keyport, dienen we tot een sterke
regionale economische agenda te komen die de bedrijvigheid op bedrijventerreinen, retail
en leisure, recreatie en toerisme moet verbinden en intensiveren. OML draagt daarbij
uitdrukkelijk de functie van banenmachine.
De gemeente hoeft ondernemers niet te vertellen hoe zij hun bedrijf moeten voeren. Dat
weten ze zelf het beste. De gemeente stimuleert ondernemerschap het meest voortvarend
door ondernemers de ruimte te geven. De LVR blijft zich daarom inzetten voor lage
'administratieve' lasten voor ondernemers. De toenemende werkloosheid moet een halt
toegeroepen worden.
Minder regels

• Onderzoeken of de precariorechten op termijn afgeschaft kunnen worden of dat de
•
•

precariorechten deels doelgericht ingezet worden, zoals dat nu ook gebeurd bij de
toeristenbelasting
Om ondernemers minder lastig te vallen, werkt de gemeente bij de handhaving
waar mogelijk samen met andere overheden zoals Rijk en Provincie
De gemeente betaalt de rekeningen binnen 30 dagen, zoals landelijk is
afgesproken

Werkgelegenheid
De LVR signaleert dat niet elke groep dezelfde kansen heeft op de regionale
arbeidsmarkt. Dit verschil in kansen wordt grotendeels verklaard door kenmerken zoals
opleidings- en werkniveau. Soms is het verschil in kansen echter het gevolg
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van discriminatie. Wij zetten in op maatregelen die bevorderen dat inwoners zoveel
mogelijk kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. Om dit te bevorderen willen we meer
bekendheid geven aan het discriminatiebureau.
Leegstaande gemeentelijke panden dienen geschikt te worden gemaakt als
atelier/werkplaats voor starters. Dit kan bijvoorbeeld in combinatie met laagdrempelige
vergader-, ontmoetings en samenwerkingsfaciliteiten als Seats2Meet of SlimHuis.
Verder pleiten we voor uitbreiding van het starterscentrum voor zzp’ers, om beginnende
zelfstandigen te ondersteunen in het ontwikkelen van bedrijfs- en
ondernemersvaardigheden om zo de kansen op persoonlijk en zakelijk succes te
vergroten.
Voor werkloze ondernemers is het niet eenvoudig om terug te keren op de arbeidsmarkt.
Door te investeren in omscholing vergroot je de kans op succes op de arbeidsmarkt
enorm. Bovendien gaat hier een motiverend effect van uit.
Toerisme en Recreatie
De Maasplassen vormen een unieke en aantrekkelijke potentie in deze regio, maar bieden
in de huidige vorm voor de waterrecreanten en watersporters te weinig beleving. Het
uitbreiden van vaarbestemmingen zal het gebied nog aantrekkelijker maken voor de
watersporter. Oevers moeten toegankelijk en bewoonbaar worden. Hierdoor ontstaan
verbindingen tussen het water en het achterland. De Maas is de hoofdader van dit gebied
en hierdoor goed bereikbaar voor onder andere riviercruises. Deze markt is groeiende en
biedt in samenhang met een gecombineerde bestemming aan het Designer Outlet Center
kansen voor Roermond en Thorn met hun historische kernen. Voor deze schepen moeten
goede voorzieningen komen, zoals aantrekkelijke aanlegplaatsen waar ze ook kunnen
worden bevoorraad. Voor particuliere bootbezitters moeten bovendien voldoende
passantenaanlegsteigers beschikbaar zijn.
De bewegwijzering naar bezienswaardige plekken in de binnenstad en het Designer Outlet
Center moet beter. Bezoekers kunnen zo via de juiste routes (onder andere met digitale
verwijzingen) vanuit parkeergelegenheden en openbaar vervoer hun weg vinden.
Behalve de Maasplassen als recreatievoorziening is Roermond met haar uitstekende
wandelgebieden en bezienswaardige kernen zoals Asselt, Boukoul en Asenray een
'momentenstad' bij uitstek. Bovendien wordt de reputatie ´levendige stad met veel
(culturele) evenementen´ alom eer aan gedaan.
Met betrekking tot Roermond monumentenstad willen we het beleid waarbij
monumentenzorg samenvalt met werkgelegenheid doorgang laten vinden. De
realisatie van Hof van Holland aan de grens met Duitsland in Asenray, geeft ook Asenray
een economische stimulans. Deze voorziening zorgt voor de verbinding tussen Roermond
winkelstad en het omliggende gebied.
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We willen de promotie van onze gemeente beter organiseren. De LVR is van mening
het fysiek samenbrengen van VVV, City Management, Biz organisatie en
winkelstraatmanagers veel voordelen oplevert voor de uitstraling van Roermond
gastvrije stad. De LVR stelt voor deze partijen onder te brengen in de hal van
voormalige publiekswinkel aan de Markt.

dat
de
als
de
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3. Oog voor een sociale gemeente
In 2014 staat een groot deel van de gemeentelijke inspanningen in het kader van de
herstructurering van de zorg in Roermond. Dit zijn vereisten vanuit de landelijke politiek,
die op 1 januari 2015 ingaan.
Armoedebeleid
De LVR is tegenstander van het hanteren van inkomenspolitiek als uitgangspunt voor
lokaal beleid. Wij zien dit als een taak van de centrale overheid. De kwetsbare inwoners
van Roermond willen we daarentegen alle noodzakelijke hulp bieden. Landelijke
wetgeving waarvan de uitvoering steeds meer bij de gemeente komt te liggen, biedt
hiervoor voldoende ruimte.
De LVR staat voor:
In plaats van het voeren van inkomenspolitiek werken aan armoedebestrijding door actief
binnen de wettelijke kaders zorg te bieden. Het organiseren van het beschikbare
zorgaanbod, het kijken naar de zorgvraag en het op een effecteve manier uitvoeren van
het beschikbare zorgaanbod.
Het scheppen van werkgelegenheid is wat ons betreft de beste armoedebestrijding die er
is!
Zorg naar de gemeente
De AWBZ wordt geherdefinieerd, waardoor ouderen een ander niveau van zorg
ontvangen. In veel gevallen zal die zorg minder zijn dan ze tot nu toe gewend zijn. De
participatiewet gaat zijn intrede doen, waarbij Wajongers en wsw’ers worden aangespoord
hun plaats in de samenleving in te nemen. De Jeugdzorg wordt ondergebracht bij de
gemeente. In alle gevallen worden de budgetten verlaagd. De LVR staat een meer
efficiënte organisatie voor ogen waarbij zorgvoorzieningen vanuit meerdere regio's
beschikbaar komen en met de nodige voordelen lokaal kunnen worden gebruikt.
In de toekomst zal nog meer een beroep gedaan worden op het maatschappelijk
verantwoordelijkheidsgevoel. De gemeente moet dit faciliteren. De hele welzijnsstructuur
moet herzien worden en de samenwerking met uitsluitend één welzijnsorganisatie is
daarbij een zwakte. De gemeente moet op het sociale domein verder professionaliseren,
zodat de risico’s voor de zwakkeren in de samenleving om buiten de boot te vallen,
geminimaliseerd worden. Dat vereist binnen de ambtelijke organisatie een ontschotting en
integraal werken is een absolute voorwaarde. De klant moet centraal staan in plaats van
de interne processen, zodat op resultaten gestuurd kan worden.
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Voor het ontvangen van diensten, uitkeringen en hulp wordt in 2015 een wederdienst in
het sociale domein verlangd. In alle gevallen moet gekeken worden naar wat een persoon
nog wel kan, in plaats van de focus op tekortkomingen te plaatsen. Het recht op hulp en
zorg wordt vervangen door het recht op participatie.
Omdat deze veranderingen grote effecten zullen hebben op het maatschappelijke- en
sociale domein, is het van doorslaggevend belang dat er breed, tijdig en duidelijk met alle
betrokken instanties en vooral met de inwoners van onze stad gecommuniceerd wordt.
Wij willen mede zorgdragen voor voldoende en goed bereikbare gezondheidsinstellingen,
waarbij voor het Laurentius Ziekenhuis een speciale rol is weggelegd.
Medewerkers in de gezondheidszorg worden vaak zwaar belast. We moeten oog blijven
houden voor de menselijke maat in deze bedrijfstak en voorwaarden scheppen voor
werkomstandigheden die goede zorg in de hand werken.
De welzijnsorganisatie waarmee we al sinds jaar en dag een subsidierelatie onderhouden
heeft de potentie om inwoners meer te laten participeren. Om een stap verder te komen
met de vernieuwing en het in volle breedte uitvoeren van de Wmo is echter meer nodig.
Door met
meerdere welzijnsinstellingen samen te werken, krijgt de kwaliteit en
professionaliteit van het welzijnswerk een extra impuls.
Sinds 1 januari is de leeftijd waarop aan jongeren alcohol mag worden verkocht, verhoogd
van 16 naar 18 jaar. De LVR pleit voor een overgangsregeling voor jongeren die nu 16 en
17 jaar zijn en wil om overlast te voorkomen de komende twee jaar het gebruik van
alcohol in cafés voor deze leeftijdgroep gedogen.
De aanpak om werkloze kansarme jongeren aan een baan te helpen kan beter. Projecten
om werkloze jongeren via leerwerktrajecten aan een baan te helpen, hebben grotere
slagingskans. Ook voor werklozen van 50+ zien we mogelijkheden om tot een
succesvoller reïntegratiebeleid te komen.
Om de sociale veerkracht te stimuleren zijn in de diverse wijken laagdrempelige
ontmoetingsplaatsen nodig. Deze kunnen worden gerealiseerd in combinatie met
stadstuinieren, schooltuinen en andere duurzame en sociaal verbindende activiteiten.
Het gemeentehuis dient voor maatschappelijke groeperingen toegankelijk te zijn als
ontmoetings-, vergader- en opleidingsplaats. In plaats van een huis voor de gemeente
dient het zo weer het huis VAN de gemeente te worden.
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4. Oog voor een financieel gezonde gemeente
De LVR staat voor duurzaam en gezond financieel beleid. Onze partij zal dan ook altijd
uitgaan van een realistische begroting die ook sluitend zal zijn. Structurele lasten moeten
uit lopende inkomsten worden betaald. Investeringsplanningen en onderhouds- en
beheersplannen dienen altijd te worden vertaald naar het verloop van kosten op korte en
langere termijn. Op deze manier blijven de financiële gevolgen van beleidskeuzes altijd
zichtbaar. Nieuwe taken die op de gemeente afkomen door decentralisatie van onder
andere Jeugdzorg en de uitvoering van AWBZ-taken maken samenwerking noodzakelijk
en bieden nieuwe mogelijkheden tot afstemming en kwaliteitsverbetering naar de
verschillende doelgroepen.
Een verantwoord financieel beleid betekent voortdurend keuzes maken. Heroverweging
van bestaand beleid moet tot ruimte voor nieuw, op deze tijd afgestemd beleid leiden.
We streven naar zoveel mogelijk eerlijke, begrijpelijke en kostendekkende gemeentelijke
belastingen en heffingen. Ons devies is stijgingen van tarieven zoveel mogelijk te
beperken om zo bij de middenmoot van Limburg te kunnen blijven horen. Hierdoor creëren
we een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers en reële woonlasten voor onze
inwoners.
De LVR is voor gefaseerd afschaffen van de hondenbelasting.
De LVR neemt het voortouw in samenwerking met omliggende gemeenten om daarmee
op zoveel mogelijk gebieden synergievoordelen te behalen. Wij denken aan het ontplooien
van gezamenlijke publieksactiviteiten, zorg, inkoop en wellicht arbeidspools.
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen in Roermond (BsGW) moet
klachten van inwoners serieus nemen en doeltreffend oppakken.
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5. Oog voor kwalitatief goed onderwijs in onze gemeente
De LVR blijft zich inzetten voor kwaliteit in het onderwijs, als een van de hoofdpijlers van
onze samenleving. Daarnaast staan we voor toegankelijkheid door voor voldoende
voorzieningen in de wijk te zorgen. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen hebben het
moeilijk en dreigen uit de wijk te verdwijnen. Door beide voorzieningen aan elkaar te
koppelen kan zoveel mogelijk verdwijning uit de wijk worden voorkomen.
Het basisonderwijs heeft het zwaar. Geheel in lijn met wat ouders mogen verwachten
moeten de kwaliteit en veiligheid van het onderwijs van het hoogste niveau zijn. Goed
onderwijs is de basis bij uitstek voor een verantwoorde ontwikkeling van kinderen. De LVR
zet hier extra op in. Uitgangspunten voor het waarborgen van veiligheid en kwaliteit is een
financieel gezonde organisatie voor het basisonderwijs.
De LVR wil het opnieuw invoeren van schoolzwemmen heroverwegen. Financiële
knelpunten zijn de organisatie en vervoerskosten. Daarnaast heeft iedere
basisschoolleerling recht op goed onderwijs in lichamelijke opvoeding.
De LVR is voor het opnemen van taallessen Duits in het onderwijsprogramma van het
basisonderwijs. Als stad aan de grens, waarbij veel bezoekers uit Duitsland komen, is het
goed als kinderen al vroeg met de Duitse taal in aanraking komen.
De gemeente moet voor voldoende aanbod voor het zogenaamde ‘continu-onderwijs’
zorgen, zodat ook dit kan aansluiten bij de veranderende wensen van ouders in het
huidige tijdbeeld. Daarnaast dient ook het Roermondse middelbaar onderwijs zich te
onderscheiden op basis van kwaliteit en flexibiliteit. Er moet een optimale aansluiting
gezocht worden bij de partners uit de arbeidsmarkt zodat ook ‘maatwerk’ mogelijk wordt.
De vroeger zo zeer bekende bedrijfsscholen verdienen een plaats in het onderwijsveld. In
de huidige lerende samenleving moet volwassenenonderwijs een prominente plaats
krijgen. Iedereen moet opgeleid zijn om een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt in te
nemen. Kinderen en volwassenen moeten in het Roermondse onderwijsveld op een
laagdrempelige manier hun talenten kunnen ontwikkelen.
De gemeenteraad heeft op het gebied van onderwijs voornamelijk de taak om signalen op
te vangen uit de gemeente en waar mogelijk via het college naar de onderwijsinstellingen
door te leiden.
Roermond is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te studeren. De stad
heeft een breed aanbod aan voorbereidend beroepsonderwijs (vmbo) en middelbaar
beroepsonderwijs (mbo). Op het niveau van het hoger onderwijs verdient het
onderwijsaanbod nog uitbreiding. Door meer samenwerking en afstemming tussen
onderwijs op alle niveaus en bedrijfsleven ontstaat een cultuur van 'een leven lang leren'.
Voor een beter studeerklimaat is het nodzakelijk om het aantrekkelijker te maken voor
studerende jongeren om in Roermond te (blijven) wonen
Kinderen in de basisschoolleeftijd moeten in de eigen wijk naar de basisschool kunnen.
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6. Oog voor wonen en leven in wijken en kernen
In een wijk waar de noodzakelijke
voorzieningen zich op korte afstand
bevinden is het prettig wonen. De LVR
vindt dat kritisch gekeken moet worden
naar de spreiding van voorzieningen als
scholen, huisartsenpraktijken, GGD en
winkels. De sociale samenhang in een
wijk neemt toe als de wijkpartners waaronder
wijkraad,
boa’s,
stadstoezicht, welzijnsorganisaties en
gemeente - goed met de bewoners van
een wijk of kern samenwerken. Bewoners dragen nadrukkelijk een eigen
verantwoordelijkheid in het leefbaar houden van de wijk of kern. Daarom vinden we dat de
inzet van vrijwilligers en bewoners mag worden bevorderd en beloond.
De woningbehoefte in de gemeente moet in kaart gebracht worden. De financiële crisis
vraagt om vindingrijke maatregelen om de woningmarkt aan de huidige behoefte aan te
laten sluiten. Wonen op en bij het water is nog steeds in trek en verdient onze aandacht.
We moeten zorgdragen voor een goede balans tussen het aanbod aan (sociale)
huurwoningen en koopwoningen. Ook de spreiding van sociale huurwoningen in de wijken
en in de regio zal opnieuw bekeken moeten worden.
In Roermond staan diverse kantoorpanden langdurig leeg. We moeten onderzoeken of
deze panden een woonfunctie kunnen krijgen. Ook eigen woningbezit dient gestimuleerd
te worden. Dat kan onder andere door startersleningen te verstrekken. Kortdurende
erfpachtconstructies verdienen nader onderzoek. Voor inwoners uit de eigen gemeente
die hiervoor in aanmerking komen, moeten sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Ook
dient onderzoek te worden gedaan naar het levensloopbestendig maken van bestaande
woningen en het verbouwen ervan naar eigentijdse maatstaven van duurzaamheid. De
gemeente kan door marktgerichter bouwen en sneller handelen woning- en utiliteitsbouw
faciliteren, waardoor de bouwsector een positieve stimulans krijgt.
De LVR vindt het belangrijk dat de verkeersveiligheid in met name woonbuurten en
rondom scholen integraal (zowel fysiek als communicatief) wordt aangepakt in de vorm
van een breed pakket van maatregelen, waarbij effectief de verkeersveiligheid wordt
verbeterd.
LVR streeft naar een integrale renovatie-aanpak om de energierekening van gedateerde
woningen te reduceren tot nul en deze betaalbaar te maken voor starters. Dit zogenaamd
energieneutraal maken heeft vooral betrekking op woningen uit de jaren zestig en
zeventig.
Dit jaar bestaat de Roermondse wijk 't Veld honderd jaar. Hier dient voldoende aandacht
naar uit te gaan.
Woningcorporaties dienen zich actief in de markt te begeven bij veilingen van gedwongen
verkoop van woningen.
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7. Oog voor een goed bereikbare gemeente
Na het gereedkomen van de reconstructie van de Singelring en de grootschalige
werkzaamheden aan de N280 wordt voor weggebruikers een duidelijke routestructuur
opgebouwd. Al vanaf de N280 buiten Roermond moet duidelijk zijn dat de Singelring voor
bestemmingsverkeer en niet voor doorgaand verkeer is. Doorgaand verkeer moet
uitsluitend via de N280 en A73 Roermond passeren. Infrastructuur wijzigen en aanleggen
alleen is niet voldoende. Er is ook goede en duidelijke sturing nodig.
Na de herinrichting van het traject Wilhelminaplein tot Zwartbroekplein, zal binnen de
meerjarenbegroting naar middelen moeten worden gezocht om ook de reconstructie van
de Singelring tussen het Zwartbroekplein en de Minderbroedersingel door te voeren. Op
dit singeltraject moet tweerichtingsverkeer gehandhaafd blijven. In het kader van een
goede doorstroming pleiten we voor dynamisch beheer van verkeerslichtinstallaties op de
gehele Singelring, ook voor voetgangers en fietsers. De recent opgeknapte Bredeweg, de
Venloseweg, de Oude Keulsebaan en de binnenstad moeten op veiligheid getoetst
worden, ook in relatie tot het parkeren.
Op de N280 tussen Baexem en Weert worden alle knelpunten aangepakt en
parallelrijstroken voor langzaam verkeer en landbouwverkeer ingericht. Voor de LVR is
2x2 rijbanen over het gehele resterende tracé van de N280 tussen Baexem en Weert nog
steeds een ideaal eindbeeld voor de doorgaande grote verkeersstromen. In de huidige
planvorming is dit (nog) niet mogelijk. De LVR maakt zich verder sterk voor het
verplaatsen van het tankstation aan de Maasbrug van de oostoever naar de westoever
van de Maas. Ook het isoleren van de woningen aan de Pastoorswal tegen
geluidsoverlast is een punt van aandacht.
Het zuidelijke stadsdeel Herten/Merum/Ool verdient ondanks de diverse infrastructurele
aanpassingen blijvende aandacht. Op basis van doorlopende verkeerstellingen wordt
gekeken of aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn. De verkeersknip op de
Evenkamp in Herten moet gehandhaafd blijven.
Ondanks de nieuwe parkeergarage aan de oostzijde van de stad (overzijde NS-station)
gaan door ontwikkelingen in onze stad zo'n 500 parkeerplaatsen verloren (op Loesbleik,
rond de ECI-cultuurfabriek en bij Brugman-keukens). De vraag naar parkeerplaatsen zal
echter toenemen. Hier moet adequaat op gereageerd worden. De beschikbare
parkeergelegenheid moet op de juiste locaties voorhanden zijn, met duidelijke
bewegwijzering. Om de drempel voor een bezoek aan de stad verder te verklagen, bepleit
de LVR lagere parkeertarieven.
De LVR wil de fors duurder geworden tweede parkeervergunning voor bewoners van de
binnenstad terugdraaien.
De LVR pleit er voor om op de A73 ter hoogte van de eerste afslag Roermond (voor de
Roertunnel) ook Herten op de borden te zetten.
De LVR vindt het belangrijk dat er goede fiets- en wandelpaden zijn - zeker waar het
schoolroutes betreft. Veiligheid van het kind staat hierbij altijd voorop. Een actief
fietsbeleid is van belang. De nadruk ligt vooral op het onderhoud van de fietspaden en het
sneeuw- en ijsvrij houden van de doorgaande fietsroutes. De fietsenstallingen in het
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centrum moeten gratis blijven en liefst worden uitgebreid. In deze voorzieningen komen
leerwerkplekken om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te
helpen.
De fietsroute moet de snelste route binnen de stad zijn.
Voor de LVR is de veiligheid rondom het spooremplacement en het vervoeren van
gevaarlijke stoffen over het spoor door de stad een belangrijk punt. Ook wil de LVR minder
sporen op het emplacement en onderzoeken of een verbinding door middel van een
traverse boven over het spoor mogelijk is. De gemeente moet zich sterk maken voor goed
openbaar vervoer met passende aansluitingen en een goede frequentie.
Op Duitse feestdagen is een goede verkeersdoorstroming binnen de stad noodzakelijk.
Hiertoe dienen meer maatregelen te worden genomen. Ook bij wegwerkzaamheden dient
de gemeente in het kader van een goede doorstroming meer regie te voeren en toezicht te
houden.
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8. Oog voor sport, cultuur en accommodaties
De LVR behandelt cultuur en educatie
als belangrijke stromen. Podiumkunsten
kunnen zich gezamenlijk profileren door
programma’s, projecten en festivals. Het
standpunt van de LVR is dan ook dat
het Cultuureiland ECI zowel vanuit
cultureel-educatief oogpunt als vanuit
toeristisch/economisch perspectief een
rol speelt.
Met
het
Cultuureiland
en
het
toekomstige
plan
Jazzcity
keert
Roermond zich met haar gezicht verder
naar het water. Wat ons betreft gebeurt dit zonder de stad en kernen te vergeten. De ECI
Cultuurfabriek dient met regelmaat evenementen of feesten te organiseren die voor
verschillende leeftijdcategorieëen toegankelijk zijn (zowel jongeren, pubers als
adolescenten). Met een permanente tentoonstelling van gemeentelijke kunst krijgt de ECI
Cultuurfabriek een extra publiekstrekker erbij.
Net zoals vele andere ambitieuze projecten in Roermond dient ook het ECI project met de
nodige daadkracht en voortvarendheid te worden aangepakt. Het volgens afspraak
hanteren van strakke financiële criteria is noodzakelijk.
De LVR wil ook verder invulling geven aan het geïntegreerd horecabeleid, vooral met het
oog op evenementen en toeristische ontwikkelingen.
Over de subsidie ten behoeve van de ECI Cultuurfabriek in relatie tot commerciële en
culturele activiteiten dient meer duidelijkheid te bestaan.
Een duurzaam subsidiebeleid ten aanzien van het Indiëmonument vormt een belangrijke
waarborg voor de instandhouding van het monument en de jaarlijkse herdenking voor
Roermond.
Cultuur in de wijken en kernen
De kwaliteit van leven en wonen in de wijken en kernen wordt mede bepaald door de hier
aanwezige culturele voorzieningen.
In de sfeer van het scheppen van voorwaarden is de gemeente een belangrijke partner.
Uitgangspunt van de LVR is dat cultuur in de wijken voor iedereen - ongeacht het
persoonlijk budget - toegankelijk moet zijn.
Het verminderen van de regeldruk voor verenigingen is een impuls voor een bruisender
vereningsleven.
Wijkvoorzieningen
De LVR maakt zich als echte volkspartij sterk voor alle bevolkingsgroepen. Hierbij hoort
ook het scheppen van de mogelijkheid elkaar in een eigen wijkaccommodatie te treffen en
activiteiten te ontplooien. Iedere wijk verdient een voorziening waar sociale banden
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worden gesmeed. Wijkaccommodaties dienen het kloppend hart te zijn van de wijk. Mede
door de inspanningen van diverse LVR-leden zijn in het verleden de wijken De Kemp en 't
Veld gerenoveerd. Voor de komende raadsperiode maakt de LVR zich sterk om het
Trefpunt op de Kemp en De Duup in Asenray te behouden en, nu de huidige
accommodatie van de voetbalclub in Leeuwen in afgebrand, te onderzoeken of de
mogelijkheid bestaat voor een accommodatie in Leeuwen die onderdak biedt aan alle
verenigingen.
Wijkaccommodaties moeten een eigen beheer krijgen, in plaats van het huidige
opverkoepelende beheer van Stichting WijkAaccommodaties Roermond (SWAR).
Om de woonfunctie van de binnenstad ook voor kinderen aantrekkelijk te maken, streeft
de LVR naar meer speelgelegenheid in dit stadsdeel.
Sport- en zwemaccommodaties
Het sportbeleid wordt geschreven rondom sportbeoefening op wedstrijd en recreatief
niveau. De LVR wil ook aandacht uit laten gaan naar de gehandicaptensport.
Het reilen en zeilen van zowel de private als gemeentelijke sportaccommodaties moeten
goed in kaart worden gebracht. UIt de inventarisatie zal moeten blijken waaraan nog
behoefte is en aan wat door de gemeente aan de private sector kan worden
overgedragen.
De gemeentelijke sporthal in Swalmen moet geprivatiseerd worden, op voorwaarde dat
deze als sporthal behouden blijft. De eerder aangenomen beleidsnota gemeentelijke
sportaccommodaties moet zo mogelijk versneld ten uitvoer worden gebracht.
Medegebruik van sportaccommodaties door bijvoorbeeld scholen of Scouting dient te
worden bevorderd. Ook zal meer geïnvesteerd moeten worden in de infrastructuur rondom
de zwembaden.
Exploitatiemogelijkheden van het zwembad de Bosberg moeten we vergroten, zodat het
zwembad in Swalmen behouden kan blijven; voor de LVR een hard punt.
Vrijwilligers van verenigingen zijn de motor van het verenigingsleven. De gemeente heeft
een belangrijke taak bij het in ere houden van het vrijwilligerswerk. Daartoe willen we de
onderlinge samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties vergroten en de inzet van
vrijwilligers, mantelzorgers en inwoners bevorderen en belonen.

Verkiezingsprogramma 2014-2018

25

	
  

9. Oog voor een klantgerichte en gastvrije gemeente
Het Klant Contact Centrum (KCC)
van de gemeente is sinds 2012
operationeel. De insteek is om
middels een loketfunctie optimale
dienstverlening voor de inwoner en
het bedrijfsleven tot stand te
brengen. De eerste aanzetten
hiertoe stemmen tot tevredenheid,
maar
er
dienen
nog
veel
verbeterslagen
te
worden
gemaakt. De medewerkers van het
KCC – van beveiliger tot hoofd
beleidszaken – moeten gericht zijn
op
de
best
denkbare
dienstverlening. Dit vergt een cultuuromslag voor de gemeente en haar medewerkers,
waarin klantvriendelijke dienstverlening en integraal werken, gericht op de inwoner in
plaats van op het ambtelijke proces, centraal staat en consequent wordt doorgevoerd. Het
KCC zal bij verdergaande ontwikkeling en uitbreiding tevens een rol gaan spelen voor
omliggende gemeenten en organisaties.
Gezien de veranderingen die veel inwoners (met name op het gebied van zorg) gaan
raken, is voorlichting van wezenlijk belang. Participatie van inwoners kan alleen bereikt
worden door goed te communiceren. Het communicatiebeleid van de gemeente moet
hierop afgestemd worden. De diverse doelgroepen moeten goed in kaart worden
gebracht. Het voeren van een dialoog met de verschillende doelgroepen is een
randvoorwaarde voor optimale burgerparticipatie in de verscheidenheid van vormen,
momenten en omstandigheden.
Met het oog op een doeltreffend en efficiënt functionerend stadsbestuur is een goede,
tijdige en transparante communicatie vanuit het College naar de gemeenteraad en de
commissies een belangrijk speerpunt van de LVR.
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Publieksvriendelijke stad
Roermond moet haar imago als
gastvrije stad verder uitbouwen. De
LVR wil het publieksvriendelijke
gezicht van Roermond een nieuwe
impuls geven. Dat doen we door
kwaliteitskenmerken met betrekking tot
vriendelijkheid, veiligheid, horeca,
recreatie, informatievoorziening
en
bereikbaarheid optimaal zichtbaar te
laten zijn voor bezoekers aan onze
stad. Door structureel gratis WiFi in de
hele binnenstad beschikbaar te
stellen, ontstaan tal van nieuwe
mogelijkheden om inwoners en
bezoekers
een
extra
communicatieservice te bieden. Zo is gratis WiFi een effectief middel om bijvoorbeeld het
gebruik van social media in de binnenstad te vergemakkelijken en een informatienetwerk
tussen winkeliers en winkelend publiek tot stand te brengen.
Overigens dient Roermond ook voor diverse evenementen aantrekkelijker te worden. Daarbij
moet niet alleen aandacht besteed worden aan bezoekers en toeristen. Ook Roermondenaren
moeten meer betrokken worden in het gastvrije imago.
Roermond benut het toeristische potentieel van de Maasplassen, de Swalm, de Roer en
Nationaal Park de Meinweg nog onvoldoende. Daarnaast verdient ook de historische
binnenstad met haar monumenten meer belangstelling van toeristen. We moeten ons inzetten
om het eendaags toeristisch verblijf in onze gemeente en de regio om te zetten naar
overwegend meerdaags toeristisch verblijf.
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10. Oog voor een natuur- en milieubewuste gemeente
Onze navolgende generaties verdienen het een gezond leefmilieu van ons te erven.
De inzet van de gemeente wordt vooral in de eigen woonomgeving ervaren. De LVR gaat zich
inzetten voor de participatie van bewoners in goed wijkbeheer. Doel is ook 'verrommering' van
wijken tegen te gaan.
De LVR staat voor een efficiëntere huisvuilinzameling en –verwerking. Het overstorten van vuil
rioolwater in het oppervlaktewater willen we verder terugdringen. Waar mogelijk brengt de
gemeente in de openbare ruimte ledverlichting aan.
Ook willen we innovatie stimuleren die gericht is op duurzaam produceren,
productvernieuwing en werkgelegenheid.
Kwaliteit natuurgebieden
Maatschappelijk handelen mag niet tot blijvende schade aan het milieu leiden.
Roermond wordt omgeven door een uitgebreid en divers natuurlandschap. Om deze
kwetsbare natuur in stand te houden, te versterken en toegankelijker te maken, zijn veel extra
handen nodig. Onze groene em waterrijke omgeving vormt een belangrijke pijler voor ons
toeristisch en recreatief potentieel. De ecologische structuren in ons landschap dienen zoveel
mogelijk aaneengesloten te zijn. De LVR ziet in het hierboven genoemde beheer een grote rol
voor onze agrariërs weggelegd. Met de herverkaveling van beschikbare landbouwgronden
kunnen bovendien karakteristieke boerderijen in het landschap bewaard blijven.
Agrarische sector
De LVR heeft veel waardering voor ondernemers in de land- en tuinbouwsector. In dit verband
willen wij voorwaarden en ruimte creëren voor de agrarische sector om verder te groeien. De
agrarische sector dient ook over een infrastructuur te kunnen beschikken die goed
toegankelijk is voor landbouwverkeer.
De LVR wil dat innovatie gericht op duurzaam produceren, productvernieuwing en
werkgelegenheid wordt gestimuleerd, niet door subsidies te verstrekken maar door de juiste
voorwaarden te scheppen.
Standpunten LVR

• De niet-agrarische (woon)functie in het buitengebied mag geen belemmering vormen
•
•

voor de reguliere agrarische bedrijfsvoering. Bestemmingsplannen moeten hiervoor
aangepast kunnen worden.
Agrarische ondernemers moeten hun activiteiten kunnen combineren met
nevenactiviteiten op het gebied van recreatie/toerisme, natuurbeheer of andere
bedrijvigheid. Bestemmingsplannen moeten daartoe de ruimte bieden.
De LVR wil het gebruik van duurzame energiebronnen als aardwarmte, zonneenergie, reststoffen en vergisting van groenafval binnen de agrarische sector faciliteren
door belemmerende regelgeving weg te nemen.
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•
•

De LVR vindt het belangrijk dat (agrarische) ondernemers ruimte krijgen om
seizoenarbeiders te huisvesten.
De LVR wil ook voor de agrarische sector geen extra gemeentelijke regels. De
bestaande landelijke en Europese regelgeving is een wettelijk minimum, maar voor ons
een gemeentelijk maximum.

Duurzaamheid
De LVR gaat in het kader van een duurzaam milieubeleid voor een klimaatneutraal Roermond
in 2035, voor efficiënte inzameling en verwerking van huisvuil én voor het instellen van een
ambtenaar (en mogelijk wethouder) die belast is met de overgang naar duurzaamheid.
De LVR wil middels een landelijke lobby ijveren voor het wegnemen van de fiscale
belemmeringen bij het leveren van energie aan elkaar.
De LVR wil onderzoeken of de stilgelegde E-centrale in Buggenum (deels) overgenomen kan
worden en ingericht als Duurzame Energie Lab (Windpark, biomassa centrale, zonneweide,
waterkrachtcentrale). De gemeente Roermond wordt de eerste afnemer van een Roermonds
duurzame energie initiatief.
De LVR wil bij het kringloopcentrum een leerwerkplek realiseren waar toekomstige vaklieden
in samenwerking met repaircafé defecte apparaten leren repareren die klanten hebben
ingeleverd.
Energie
Energie, in welke vorm dan ook, moet doelmatig (lees: zuinig en duurzaam) worden gebruikt.
Waar mogelijk willen we het gebruik van zonne-energie bevorderen en particulieren en
bedrijven door middel van een actief voorlichtingsbeleid wijzen op technologieën die het
gebruik van fossiele brandstoffen beperken.
IJzeren Rijn
Premier Mark Rutte wil de samenwerking met het Duitse Noord-Rijn Westfalen intensiveren.
Enkele cruciale verkeersprojecten voor de komende jaren die opnieuw ter discussie staan, zijn
de uitbouw van de Betuwelijn van de Nederlandse grens naar Oberhausen en die van de
ingebruikname van de IJzeren Rijn - de ongebruikte spoorverbinding tussen Antwerpen en
het Ruhrgebied die dwars door Roermond voert.
De LVR draagt als standpunt dat er geen IJzeren Rijn over Roermonds grondgebied mag
gaan. De gevolgen voor de natuur en de leefbaarheid langs het spoor zijn enorm. Als het
goederenstransport ook nog eens gevaarlijke stoffen bevat, worden we bovendien
geconfronteerd met een risico voor mens en natuur.
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De LVR is bijzonder trots op de talrijke inwoners die zich aan de
vooravond van de verkiezingen als lid van de partij hebben aangemeld.
We hopen van harte dat u hun overtuiging dat de LVR als geen ander in
staat is de goede zaak voor Roermond te verdedigen, zult beantwoorden
met een stem. Samen van 'Ôs Remunj' een economisch sterke stad
maken , is immers de enige manier om ´wel te blijven varen én zijn´.
Met úw stem helpt u onze gemeente bestuurlijk aan de best denkbare
vertegenwoordiging, dwars door de landelijke tendens heen, met oog voor
ú!
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