LVR werkt aan Roermond!
Roermond, dat is op de eerste plaats de gemeente van alle burgers. Roermond,
dat is de gemeente met vele verenigingen, maatschappelijke organisaties en
bedrijven met alle vormen van bedrijvigheid. Roermond, dat is de gemeente
waar je graag wil wonen, werken en recreëren. Roermond, dat is ook die
prachtige historische binnenstad, omgeven door groen en water. Roermond
kan opnieuw tot bloei komen als de burgers er samen de schouders onder
zetten. De LVR wil dat samen bereiken onder het motto ‘LVR werkt aan
Roermond!’
Roermond gaat een nieuw bestuur kiezen waaraan de burgers de gemeente
toevertrouwen. De LVR wil actief daaraan bijdragen, in de Gemeenteraad maar ook
in het College van Burgemeester en Wethouders.
De LVR heeft de afgelopen vier jaar in de Gemeenteraad geopereerd, een bestuur
meegemaakt dat opvolging verdient van een bestuur met de ambitie dat uit het
motto spreekt: ‘LVR werkt aan Roermond!’
Het verkiezingsprogramma bestaat uit programmapunten die gericht zijn op
uitvoering. Het zijn punten die voor de burgers te volgen en te controleren zijn.
Roermond hoe het was, Roermond hoe het is, en wat de LVR met Roermond wil,
samen met de burgers.
Wat betekent ‘LVR werkt aan Roermond?’
Veiligheid: meer aandacht voor veiligheid.
Economie: daadkracht voor herstel lokale economie.
Sociale gemeente: rechtstreeks contact met de burger.
Financiën: een financieel gezonde stad.
Onderwijs: impulsen voor onderwijs.
Wonen: meer woningbouw met meer diversiteit en spreiding.
Bereikbaarheid: goede bereikbaarheid en beter parkeerbeleid.
Sport, cultuur en monumenten: meer ambitie op sportief, cultureel en
monumentaal vlak.
Gemeente, Regio en Provincie: vormen van identiteit en creëren van een goed
imago.
Natuur, milieu, agrarische sector, duurzaamheid: inzet op duurzaamheid.
De burgers zijn aan zet om zich uit te spreken over ‘LVR werkt aan Roermond!’
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Veiligheid
LVR werkt aan veiligheid!
Roermond was: steeds veiliger aan het worden. De stad daalde fors op de AD
Misdaadmeter. De veiligheid was onder controle en er werd ingezet op handhaving.
Alleen was de politiesterkte was te laag voor de problematiek die Roermond had en
heeft.
Roermond is: weer gestegen op de AD Misdaadmeter. Gevoelens van onveiligheid
worden onder het tapijt geveegd onder het motto: het is beheersbaar. De veiligheid
en het veiligheidsgevoel zijn verminderd. De Veiligheidsregio is niet onder controle,
zowel financieel als organisatorisch.
De LVR wil:
- Meer politie en stadstoezicht in het algemeen en in het bijzonder in
stadskernen en in de wijken
- Aanpassing uitrusting van stadswachten en BOA’s
- Ondersteuning buurtpreventie
- Inzet vaste en mobiele camera’s
- Optreden tegen overlastgevende groepen
- Verplaatsing coffeeshops
- Aanpak onveiligheid in openbare ruimte en sportparken
- Aanpak zakkenrollerij
- Aanpak onveilige verkeerssituaties
- Straatverlichting up to date
- Aandacht voor veiligheidsgevoel in relatie tot vastgestelde cijfers
- Veiligheidsregio terug in controle, zowel financieel als organisatorisch
- Roermond als voorbeeld voor AED-beleid en beschikbaarheid

Economie
LVR werkt aan de lokale economie!
Roermond was: een welvarende stad met veel werkgelegenheid en een laag
werkloosheidscijfer. De gemeenteraad en het College van B&W hadden lef en
daadkracht.
Roermond is: stil komen te staan onder het College van B&W in de periode 20142018. Er worden alleen maar visies en nota’s geschreven, maar er wordt geen
vooruitgang geboekt. Ondernemers en inwoners klagen dat er te weinig gebeurt. Het
aantal arbeidsplaatsen is in de periode 2013-2016 met 3.500 plaatsen afgenomen.
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De LVR wil:
- Een economisch uitvoeringsprogramma met:
* De vertaling van positieve financiële en fiscale voorstellen uit het
regeerakkoord naar Roermondse schaal
* Lage administratieve lasten voor ondernemers
* Deregulering van administratieve lasten
* Aanvullende robuuste verbinding tussen DOC en binnenstad
* Concrete maatregelen tegen leegstand
* Verplaatsing tankstation Louis Raemaekersbrug (voorheen Maasbrug)
naar de overzijde van Maas
* Hof van Holland bij de grens om economie Asenray een boost te geven
- Creëren meer werkgelegenheid
* Gunning aanbestedingen lokaal en regionaal waar mogelijk
* Stimulering retailontwikkelingen
* Afstemming horeca op vraag
* Stimulering nieuwe initiatieven als blurring
- Stimulering recreatie/toerisme met o.a.:
* Handhaving noodzakelijke voorzieningen voor watersport
Maasplassen
* Pro-actieve en dienstverlenende opstelling overheid voor
Maasplassen
* Promotie van Roermond, van dagje uit naar weekendje weg
- Ontwikkeling op Solvay-terrein met oog voor veiligheid van omwonenden,
geuroverlast en werkgelegenheid

Sociale gemeente
LVR werkt aan een sociale gemeente!
Roermond was: een gemeente die altijd in rechtstreeks contact stond met haar
inwoners, ook toen de Participatiewet, jeugdzorg en WMO nog onder het Rijk en de
Provincie Limburg vielen.
Roermond is: nu verantwoordelijk voor de Participatiewet, jeugdzorg en WMO. De
transitie komt maar langzaam op gang om ervoor te zorgen dat geen enkele inwoner
buiten de boot valt. De financiële middelen raken op en jaarlijks ontstaan er grote
financiële tekorten. De sociale werkvoorziening is niet meer onder controle.
De LVR wil:
- Inzet op bestrijding van armoede
- Welzijnsorganisaties en –voorzieningen in de wijken en kernen
- Gelijkheid alle Roermondenaren
- Bevordering integratie door onder andere het creëren van
werkgelegenheid
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Sociale werkvoorziening terug in controle
Omarming vrijwilligers en mantelzorgers koesteren
Kansen voor iedereen op werk, ongeacht betaalde baan, vrijwilligerswerk
of dagbesteding
Jeugdzorg: inzet op preventie en samenwerking
WMO voor iedereen die het nodig heeft, zowel in fysieke als mentale zin
Heroverweging toekennen PGB’s
Bestrijding eenzaamheid
Maximale facilitering Seniorenraad
Jobcoach voor werkzoekenden en net afgestudeerden (vooral gericht op
MBO)

Financiën
LVR werkt aan een financieel gezonde stad!
Roermond was: financieel gezond. Als een van de weinig gemeenten in Nederland
had Roermond geen grondbezit voor mogelijke uitbreidingsplannen. Ten tijde van de
crisis heeft dat met name gezorgd voor grote financiële problemen bij veel
gemeenten door de waardevermindering van die gronden. Het stadsbestuur zette in
op ontwikkeling en vooruitgang, maar hield de financiën goed in de gaten.
Roermond is: financieel inmiddels stukken minder gezond. De door de
gemeenteraad ingestelde minimale reserve is bereikt en in 2017 moet naar
verwachting een verlies worden ingeboekt. De kosten van de gemeentelijke
organisatie zijn enorm hoog, met name door de vele inhuur van externen en
adviseurs.
De LVR wil:
- Lasten laag houden en een realistische, sluitende begroting
- Gemeentelijke belastingen en parkeertarieven niet meer laten stijgen dan
inflatie
- Hondenbelasting afschaffen of als doelbelasting inzetten
- Heroverweging budget kunst en cultuur
- Heroverweging reserves en ESSV-gelden
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Onderwijs
LVR werkt aan onderwijs!
Roermond was: in samenwerking met branches en bedrijven het onderwijs beter aan
het afstemmen op de behoeften van die branches en bedrijven. Het middelbaar
onderwijs kende een uitstekende kwaliteit met hoge slagingspercentages.
Roermond is: haar retailacademie weer kwijt. Er zijn klachten over de kwaliteit van
het MBO in onze gemeente, de aansluiting op het bedrijfsleven is verdwenen en er
zijn onvoldoende stageplaatsen. De slagingspercentages op het middelbaar
onderwijs zijn gedaald.
De LVR wil:
- Binnenhalen hoger onderwijs naar Roermond
- Stimulering onderwijs en integrale kindcentra
- Herinvoering schoolzwemmen
- Bestrijding pesten
- Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt/bedrijfsscholen in samenwerking
met bedrijfsleven
- Inzet lokale overheid voor voldoende stageplekken bij het lokale en
regionale bedrijfsleven
- Hulp bij studiekeuze voor middelbare scholieren
- Instelling Klachtenmeldpunt MBO-studenten
- Herstel slagingspercentages middelbaar onderwijs
- Gratis Wifi in bibliotheek voor iedereen

Wonen
LVR werkt aan meer woningbouw met meer diversiteit en spreiding!
Roermond was: met een langetermijnvisie woningbouw aan het stimuleren. Hierbij
werd gelet op voldoende diversiteit en spreiding van woningtypes en initiatieven
werden als een kans en niet als een bedreiging gezien.
Roermond is: gestopt met nieuwe woningbouw. Alle huidige projecten in ontwikkeling
stammen nog van voor deze raadsperiode.
De LVR wil:
- Meer woningbouw
- Diversiteit en spreiding van woningbouw
- Ombouwen langdurig leegstaande kantoorpanden naar woonfunctie
www.liberalevolkspartijroermond.nl
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Startersleningen handhaven
Kortdurende erfpachtconstructie handhaven
Verduurzamen van bestaande woningen
Burgerinitiatief voor adoptie openbare ruimte/voorzieningen stimuleren
Voldoende groen in de gemeente
Openbare ruimte op goed niveau krijgen, inclusief vijvers en beken
Roerdelta 2 meer diversiteit in woningen
Woningtoewijzingsbeleid met woningcorporaties aanpassen, waarbij we
kiezen voor mensen die hier wonen
Inzet van serviceteams voor het beheer van de openbare ruimte zodat
inzet en actie snel plaatsvinden

Bereikbaarheid
LVR werkt aan een goede bereikbaarheid en beter parkeerbeleid!
Roermond was: door de economische groei aan het dichtslibben. De plannen voor
de verbetering van de N280 lagen op tafel, maar voorspeld werd dat het plan alweer
achterhaald zou zijn tegen de tijd dat de verbetering van de N280 gereed was. De
parkeertarieven waren laag en er werd samengewerkt met ondernemers om te
bezien wat nodig was om de bereikbaarheid te verbeteren.
Roermond is: lastig bereikbaar, vooral in weekenden en op feestdagen. De plannen
voor de verbetering van de N280 zijn vastgesteld, maar door een blunder van de
gemeente wordt de uitvoering vertraagd. De ondernemers en inwoners klagen dat de
binnenstad niet bereikbaar is. Parkeertarieven zijn verhoogd en onveilige situaties
worden niet aangepakt. Het oplossen van de parkeerproblematiek is verzaakt.
De LVR wil:
- Voltooiing reconstructie Singelring met behoud tweerichtingsverkeer
Minderbroedersingel en goede aansluiting op bestaande wegen
- Doorstroming verkeer verbeteren
- Verlaging tarieven tweede vergunning parkeren binnenstad
- Aanpak parkeerproblematiek, bv. in Roerdelta/Loesbleik
- Handhaving verkeersknip Evenkamp
- Latere sluiting tunnels A73 bij periodiek onderhoud
- Verkeerstellingen en verbetering infrastructuur Herten/Merum/Ool
- Stimulering fietsgebruik met meer openbare fietsstallingen
- Bij vervanging van verkeerslichten wachttijdmelders en regensensoren
toevoegen voor fietsers en voetgangers, zodat bij regen eerder voorrang
gegeven wordt aan fietsers en voetgangers
- Verbetering veiligheid en zichtbaarheid zebrapaden
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Bevordering spoorveiligheid ook in relatie tot gevaarlijke stoffen en
nachtelijk goederenvervoer
Spoorovergang Slachthuisstraat, ook in relatie tot spoorveiligheid, met
wachttijdmelder en opruimen van het aantal niet in gebruik zijnde sporen
Goede bereikbaarheid station van beide kanten van het spoor, waaronder
een Kiss & Ride zone en directe toegang tot de perrons aan de Oostzijde
van het station
Geen heringebruikname historisch tracé IJzeren Rijn
Aanleggen wandel- en fietspad over tracé IJzeren Rijn
Stimulering creatieve vormen van distributie in de stad
Fiets- en wandelbrug over de waterkering van de Roer aanleggen

Sport, cultuur, monumenten
LVR werkt aan sport, cultuur en monumenten!
Roermond was: een sportieve stad met talenten. De voorzieningen aan de
Maasplassen werden verbeterd. Monumenten werden gekoesterd om hun
historische en toeristische waarde.
Roermond is: haar sportieve ambitie kwijt. De regeldruk voor verenigingen is hoog en
vrijwilligers haken af. Roermond is op hol geslagen met het doorberekenen van
kosten bij evenementen. De ECI Cultuurfabriek heeft een herstart gehad, maar
cultuur en horeca zijn uit balans geraakt. Er is te weinig aandacht voor monumenten
en eigenaren van monumenten worden onvoldoende ondersteund in het onderhoud
van de monumenten.
De LVR wil:
- Cultuur:
* Exploitatie ECI Cultuurfabriek binnen de doelstellingen
* Goede wijkaccommodatie in iedere wijk
* Vermindering regeldruk verenigingen
* Evenwicht in kosten organiseren evenementen
* Versterken van culturele en cultuurhistorische verenigingsleven
* Bibliotheek: zie onderwijs
- Monumenten:
* Extra geld voor restauratie en renovatie
* Mogelijkheid tot adoptie van monumenten door inwoners
* Rijksmonument Oude Kerkhof aandacht en financiën geven die het
verdient
- Sport:
* Sportaccommodatiebeleid verbeteren met focus op zwembaden
* Meer buitenspeelgelegenheden
* Stimulering gehandicaptensport
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* Voldoende mogelijkheden ongeorganiseerde sporter, buiten en binnen
* Nautilus handhaven op de huidige locatie
* Koesteren van vrijwilligers

Gemeente, Regio en Provincie
LVR werkt aan de identiteit en een goed imago!
Roermond was: in samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten projecten
ten gunste van de regio aan het ontwikkelen. Hiervoor droeg iedere MiddenLimburgse gemeente financiële middelen bij en de Provincie Limburg verdubbelde
dat bedrag, zodat er 40 miljoen euro beschikbaar was (GOML-structuur). Er werd
ingezet op dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het
Klantcontactcentrum werd opgezet.
Roermond is: een praatclubje begonnen in de Samenwerking Midden-Limburg
(SML). Er worden geen concrete projecten ontwikkeld, er zijn geen gezamenlijk
financiële middelen meer. Het aantal klachten over de gemeentelijke organisatie en
de hoeveelheid inhuur van externen zijn nog nooit zo hoog geweest. De Provincie
Limburg vindt het stadsbestuur van Roermond te traag.
De LVR wil:
- Herkrijgen grip op samenwerkingsverbanden
- SML ombouwen naar GOML-structuur (Gebiedsontwikkeling MiddenLimburg)
- Verbetering identiteit en imago Roermond
- Verhoging klantvriendelijkheid gemeentelijke organisatie
- Verbetering gemeentelijke communicatie en op juiste wijze inwoners
betrekken bij beleid
- Focus op voorlichting naar alle doelgroepen
- Efficiënt functionerend, transparant en daadkrachtig stadsbestuur
- Integrale samenwerking, versnelling ontschotting binnen de gemeentelijke
organisatie
- Facilitering ambtenaren die promoveren op Roermondse onderwerpen
- Verbetering kwaliteit Wifi in de binnenstad
- Minder bureaucratie, snellere verlening van vergunningen
- Aantrekking en behoud aantrekkelijke evenementen
- Minder externe inhuur binnen de gemeentelijke organisatie
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Natuur, milieu, agrarische sector,
duurzaamheid
LVR werkt aan duurzaamheid!
Roermond was: continue in overleg met agrariërs om de kwaliteit van onze natuur te
verbeteren. Nationaal Park de Meinweg werd gekoesterd. Er werd aandacht besteed
aan het groenonderhoud en het tegengaan van afvaldumpingen in de wijken en
kernen.
Roermond is: stil komen te staan. Het aantal afvaldumpingen is enorm gestegen. Het
onkruid in de wijken en kernen heeft nog nooit zo hoog gestaan. Er is een visie
gekomen op duurzaamheid, maar de uitvoering blijft op alle terreinen achter.
De LVR wil:
- Verrommeling van wijken tegengaan (zwerfvuil/dumpingen/onkruid), o.a.
met inzet van mobiele camera’s
- Efficiëntere huisvuilinzameling en –verwerking
- Tegengaan van vervuiling met organische stoffen van het rioolwater en
creëren rioolfonds
- Ledverlichting in openbare ruimte
- Stimulering Innovatie duurzaamheid en circulaire economie binnen
bedrijfsleven en overheid
- Medebeheer natuur door agrariërs
- Aandacht infrastructuur voor landbouwverkeer
- Stimulering gemengde activiteiten agrariërs, bv. toerisme (blurring)
- Maximale (financiële facilitering particuliere eigenaren bij verduurzaming
- Landelijke en Europese regelgeving voor agrariërs is maximum aan
regelgeving lokaal
- Voorlichting/facilitering verwijdering asbest (2024)
- Recreatieve benutting natuur verbeteren
- Verlevendiging stadsparken
- Bevordering faciliteiten energieopslag bij panden/accommodaties waar
zonnepanelen geplaatst zijn of worden

Swalmen
LVR werkt aan Swalmen!
Swalmen was: na de gemeentelijke herindeling in ontwikkeling met o.a. de realisatie
van de Brede Maatschappelijke Voorziening en op de plaats van de vroegere
Basisschool De Mortel en de bibliotheek is een woningplan ontwikkeld. Er is een
uitbreiding gekomen van bedrijven, voornamelijk in de transport en logistieke sector.
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Swalmen is: tot stilstand gekomen. Oude woningbouwplannen worden nog
uitgevoerd, nieuwe plannen zijn er niet of nauwelijks. Het centrum is niet tot kloppend
hart van het dorp ontwikkeld.
De LVR wil:
- Continuïteit voor de exploitatie van het Zwembad de
Bosberg.Toekomstvisie ontwikkelen met bestaande stichting en de
gemeente. Vrijwilligers enthiousiameren, de exploitatie-mogelijkheden van
het gehele zwembadcomplex uitbreiden. Sportevenementen op het
voorterrein accommoderen.
- Herbestemming gebouwen b.c. Broekhin na de zomer van 2019. Pand
vervalt aan gemeente. Gelet op de staat van de gebouwen zou hier
uitstekend een bedrijvencentrum gestart kunnen worden.
- Uitbreiding bestemmingsplan sporthal Swalmen tot sport – en
evenementenhal.
- Dorpsontwikkeling. Brugstraat: Hier afbraak bestaande panden en
realiseren van woningen / appartementen in twee bouwlagen speciaal voor
starters. Een – en twee gezinswoningen. Rekening houden met het
karakter van deze beeldbepalende straat.
- Activiteiten in centrum van Swalmen stimuleren. Actie van, voor en door
verenigingen. Gemeente stelt uitsluitend randvoorwaarden en is facilitair.
- Asselt meer profileren als watersport - en recreatiegebied.
- Verdere ontwikkeling van het Oostelijk deel van Swalmen met toeristische
verblijfsaccommodaties.
- Basisschool in Boukoul handhaven, e.v.t. als dependance van
Lambertusschool.
- Overleg met familie de Guerre voor permanente openstelling van de tuinen
van Kasteel Hillenraad.
- Accommodatiebeleid met name voor gebruikers van het vroegere
gemeentehuis van Swalmen. De huur tussen de gemeente en Woongoed
2000 eindigt immers in 2021.
- Onderzoek met private partijen voor het realiseren van een
natuurbegraafplaats in het bosgebied van Swalmen of van bossen
behorend bij kasteel Hillenraad.
- De LVR wenst geen georganiseerde “hangplek”op het parkeerterrein van
de voetbalclub. Ervaringen elders in de gemeente leren ons dat op deze
plekken niet alleen jongelui samenkomen maar er ook drugshandel
gepleegd wordt en soms zelfs prostitutie wordt bedreven.
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