www.liberalevolkspartijroermond.nl
1

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Inleiding
De laatste 8 jaar heeft de gemeente Roermond een coalitie en daarmee een college gekend dat
geen recht heeft gedaan aan de verkiezingsuitslagen. Het was ongepast om de grootste partij in
de gemeenteraad, de partij waar de meeste Roermondse burgers op hadden gestemd, volstrekt
buiten de coalitie en dus tevens buiten het college te houden.
Het is tijd om vooruit te kijken en een nieuwe bestuurlijke periode voor Roermond in te luiden. De
LVR zet zich daarvoor in, zonder voorbehoud en vooringenomenheid. Wel met de ambitie om deel
te zijn van een coalitie en het college van Burgemeester en Wethouders. Met die gedachte komt
de LVR tot haar verkiezingsprogramma 2022-2026. Om de begrippen macht en tegenmacht vorm
en inhoud te geven is het de inzet van de LVR om na de verkiezingen te komen tot een beperkt en
op hoofdlijnen beschreven coalitieprogramma. Daarbij rust de echte macht bij de gemeenteraad,
besluiten in de gemeenteraad kunnen in onze visie dan ook genomen worden met wisselende
meerderheden.
Financieel staat Roermond er slecht voor, organisatorisch is er sprake van wanorde, het
personeelsbeleid heeft gefaald. Kortom het is tijd voor een nieuw en dynamisch bestuur die orde
op zaken stelt en die Roermond weer terugbrengt in de vaart der volkeren.
Na deze inleiding komen wij tot het verkiezingsprogramma. Bij de vorige verkiezing was onze
slogan “De LVR werkt aan Roermond”. Het werken aan Roermond blijft onverkort overeind, toch
hebben wij gekozen voor een nieuwe slogan:

“Liefde voor Roermond”
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Liefde voor 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 de slogan:

Liefde voor Roermond
Bij verkiezingen, in dit geval gemeenteraadsverkiezingen, kiezen de burgers een nieuw bestuur.
Aan het dan gekozen bestuur vertrouwen zij hun gemeente toe. Het vertrouwen dat de LVR van u
krijgt, wil zij omzetten in een actieve bijdrage in de Gemeenteraad maar ook in het College van
Burgemeester en Wethouders.
De LVR heeft de afgelopen acht jaar in de Gemeenteraad geopereerd. Wij hebben een bestuur
meegemaakt dat geen opvolging verdient, wij willen een nieuw bestuur met de ambitie die uit onze
slogan spreekt: Liefde voor Roermond.
Ons verkiezingsprogramma bestaat uit programmapunten die gericht zijn op uitvoering. Eindeloos
gepraat, beslissingen vooruit schuiven en vaak weer externen inhuren past niet bij de stijl van de
LVR. Wij noemen hier onze punten van het verkiezingsprogramma. Het zijn punten die voor u als
burger te volgen en te controleren zijn. De LVR beschrijft daarbij: Roermond hoe het was,
Roermond hoe het is en wat de LVR met Roermond wil, samen met u.
Liefde voor Roermond en de Roermondenaren; de LVR heeft vanaf de oprichting de inclusieve
samenleving in de praktijk gebracht, ja zelfs omarmd.
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Wat betekent “Liefde voor Roermond”?

Duidelijkheid, Durf en Daadkracht
Wonen: meer woningbouw met snellere uitvoering en met meer diversiteit en spreiding.
Economie: daadkracht en maatwerk voor herstel lokale economie.
Financiën: een financieel gezonde stad.
Gemeentelijk personeelsbeleid en interne organisatie: de huidige organisatorische wanorde
dient te verdwijnen.
Sociale gemeente: met een warm hart rechtstreeks contact met de burger.
Veiligheid: meer inzet op veiligheid.
Onderwijs: impulsen voor onderwijs.
Bereikbaarheid: goede bereikbaarheid en flexibel parkeerbeleid.
Sport, cultuur en erfgoed: meer ambitie op sportief, cultureel en monumentaal vlak.
Intergemeentelijke samenwerking en verbonden partijen: deze samenwerking moeten op
alle fronten beter gaan renderen. Het moet kortom anders worden georganiseerd.
Accommodatiebeleid: een up-to-date sport- en welzijnsaccommodatiebeleid .
Wijken en kernen: leefbare wijken en kernen met goede voorzieningen.
Hoogwaterbescherming: met Rijkswaterstaat en Waterschap en álle andere betrokken
partijen een Deltaplan opstellen voor Roermond en haar omgeving.
De inwoners van Roermond zijn nu aan zet om zich uit te spreken over deze hoofdpunten in
combinatie met het totale LVR-programma “Liefde voor Roermond”.
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Wonen
Roermond was:
Met een langetermijnvisie woningbouw aan het stimuleren. Hierbij werd gelet op voldoende
diversiteit en spreiding van woningtypes. Initiatieven werden als een kans en niet als een
bedreiging gezien. De focus lag daarbij op meer woningbouw en vooral een snelle, maar wel
goede, uitvoering.
Roermond is:
Alle huidige projecten, gerealiseerd en in ontwikkeling stammen nog van vóór de raadsperiodes
2014 -2022.

De LVR wil:
De woningnood is hoog. Willen wij mensen aan onze gemeente binden, dan moeten er voldoende
woningen zijn. Sociale woningbouw voor starters, statushouders en arbeidsmigranten, maar ook
woningen in de vrije sector. Initiatieven en plannen actief ondersteunen en geen langdurige
procedures. Een procedure is een middel en geen doel. Diversiteit en spreiding van woningbouw.
Ombouwen langdurig leegstaande kantoor- en winkelpanden naar een woonfunctie.
Startersleningen handhaven. Kortdurende erfpachtconstructie handhaven. Meer
woningbouwlocaties zoeken in de kernen en wijken. Verduurzamen van bestaande woningen. De
plannen voor het Melickerveld moeten nu eindelijk snel tot uitvoering worden gebracht.
Burgerinitiatief voor adoptie openbare ruimte/voorzieningen stimuleren. Voldoende groen in de
gemeente. Openbare ruimte op goed niveau krijgen, inclusief vijvers en beken.

www.liberalevolkspartijroermond.nl
6

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 en leverden maatwerk.
Roermond is:
Een stad die tot stilstand is gekomen onder de Colleges van B&W in de periode 2014- 2022. Er
worden alleen maar visies en nota’s geschreven, er wordt geen vooruitgang geboekt.
Ondernemers en inwoners klagen dat er te weinig gebeurt.

De LVR wil:
Een economisch uitvoeringsprogramma met duidelijke prestatieafspraken tussen de driehoek
gemeente, City-management en BIZ-binnenstad om de continuïteit, leefbaarheid en economische
ontwikkeling verder te verbeteren en leegstand tegen te gaan. De afspraken dienen concreet te
zijn.
Het kern winkelgebied compacter maken en de daarbij vrijkomende panden herbestemmen,
bijvoorbeeld voor woningbouw. De aanloopstraten mogen niet uit het oog worden verloren. De
verbinding tussen DOC en binnenstad verdient nog een keer extra aandacht. Concrete
maatregelen tegen winkel- en kantorenleegstand.
Een kwaliteitsimpuls geven aan de Nederland / Duitse grens. Hier profiteren ook de inwoners van
Asenray van. Creëren meer en nieuwe werkgelegenheid. Dat begint bij gunning van
aanbestedingen lokaal en regionaal waar mogelijk. Stimulering nieuwe retail-ontwikkelingen. Een
geïntegreerd horecabeleid. Niet zo maar ieder vrijkomend pand herbestemmen tot horeca.
Stimulering nieuwe initiatieven als blurring. Blurring dient als vast uitgangspunt te worden
genomen bij het beoordelen van plannen.
Stimulering van recreatie en toerisme met o.a. promotie van Roermond, van dagje uit naar
weekendje weg. Nieuwe initiatieven van bedrijven aan - en om de Maasplassen positief tegemoet
treden. Oplossing in de slepende kwestie rondom de jachthaven Nautilus en de ondernemer in het
Roerdelta gebied. Bestaande evenementen behouden en nieuwe aantrekken.
Door de gemeente aanstellen van een projectmanager voor het hele Maasplassengebied.
De samenwerking in S.M.L. verband heeft ons niets gebracht. LVR is voor samenwerking, maar
geen vrijblijvende. Echte activiteiten en innovatie dienen de uitgangspunten te zijn voor elke vorm
van samenwerking.
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Financiën
Roermond was:
Een financieel gezonde stad.
Roermond is:
Financieel ligt Roermond aan de beademingsmachine. De door de gemeenteraad ingestelde
minimale reserve is bereikt. De kosten van de gemeentelijke organisatie zijn enorm hoog, met
name door het hoge verloop en de vele inhuur van externen en adviseurs.

De LVR wil:
Lasten laag houden en een realistische maar vooral sluitende begroting. Gemeentelijke
belastingen en parkeertarieven zeer gematigd laten stijgen. Hondenbelasting afschaffen of als
doelbelasting inzetten. Heroverweging van alle budgetten voor kunst en cultuur. Heroverweging
van alle reserves.
Een robuuste verdeling van de gemeentelijke belastingen fungeert als sterke basis voor een
structureel sluitende begroting, zodat de gemeente de dienstverlening richting de inwoners goed
kan uitvoeren. De LVR wil een uitgebalanceerde belastingdruk waarbij een juiste aanslag en
efficiënte inning als uitgangspunt wordt genomen.
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Gemeentelijk personeelsbeleid en interne organisatie.
Roermond was:
Een gemeente met een duidelijk personeelsbeleid.
Roermond is:
De gemeente met een diffuus personeelsbeleid. Nog nooit eerder was dit een punt in ons
verkiezingsprogramma. De financiële situatie is mede te danken aan een falend personeelsbeleid
en de daarbij behorende interne werksituatie. Veel te hoge kosten een enorm verloop van
personeel en door inhuur van (tijdelijke) externe krachten. Ongenoegen onder de medewerkers.
Dit alles bevordert niet waar een gemeente voor staat: Een organisatie die zorg en service verleent
aan haar burgers en bedrijfsleven.

De LVR wil:
Hier ligt een grote opdracht om het anders en beter te doen. De grote uitstroom van personeel
zorgt voor instabiliteit en kennisverlies. Inwoners en ondernemers ervaren hierdoor grote
problemen. Personeel is immers het grootste kapitaal dat de gemeente heeft. In de periode 2014 –
2022 is circa 40 miljoen uitgegeven aan inhuur, soms voor vast, vaak tijdelijk. Dit mag niet zo
blijven en moet anders!
Een goed functionerende en efficiënte gemeentelijke organisatie kan in deze tijd enkel met slimme
inzet van technologie en digitalisering. De LVR zet daarom in op digitalisering van zoveel mogelijk
processen.
Verbetering van de gemeentelijke communicatie en inwoners werkelijk betrekken bij beleid. Geen
schijn-inspraak meer. Focus op voorlichting naar alle doelgroepen. Ontschotting binnen de
gemeentelijke organisatie. Minder bureaucratie, snellere verlening van vergunningen.
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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:
Sinds een aantal jaren zelf verantwoordelijk voor de Participatiewet, jeugdzorg en de WMO. De
transitie is gerealiseerd maar kent grote problemen. De jeugdzorg en de financiën zijn daarbij een
grote zorg. Geluiden uit Den Haag wijzen erop dat met name de jeugdzorg weer (deels) bij de
gemeente wordt weggehaald.

De LVR wil:
Inzet op bestrijding van armoede. De energieprijzen rijzen de pan uit. De LVR wil energie-armoede
voorkomen. Welzijnsorganisaties en –voorzieningen in de wijken en kernen. De LVR wil de
(daadwerkelijk) kansarme jeugd in kaart brengen en de kloof met deze jongeren verkleinen.
Bevordering integratie door onder andere het creëren van werkgelegenheid. Omarming van de
vrijwilligers en mantelzorgers koesteren. Kansen voor iedereen op werk, ongeacht of dit een
betaalde baan is of werk als vrijwilliger of in de dagbesteding.
Jeugdzorg; inzet op preventie en samenwerking. WMO voor iedereen die het nodig heeft, zowel in
fysieke als mentale zin. Bestrijding eenzaamheid, van zowel jongeren als ouderen. Jobcoaches
voor werkzoekenden en net afgestudeerden (vooral gericht op MBO).
Tot slot. Welvaart financiert welzijn. De gemeente Roermond dient weer financieel gezond te
worden om te kunnen voldoen aan genoemde regel.
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Veiligheid
Roermond was:
Steeds veiliger aan het worden. De veiligheid was redelijk onder controle en er werd ingezet op
handhaving. De politiesterkte was te laag voor de problematiek die Roermond had en heeft.
Roermond is:
Gevoelens van onveiligheid worden onder het tapijt geveegd onder het motto: het is beheersbaar.
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 waar nodig. Optreden tegen overlast gevende groepen. Verplaatsing van de
coffeeshops. Aanpak onveiligheid in openbare ruimte en sportparken. Aanpak zakkenrollerij.
Aanpak onveilige verkeerssituaties. Straatverlichting dient up-to-date te zijn. De overeenkomst
voor het herstel dient herzien te worden. Uitvoering van herstelwerkzaamheden moet sneller.
Veiligheidsregio terug in controle, zowel financieel, qua beschikbaarheid als organisatorisch.
Roermond met een grote mate van beschikbaarheid van AED’s.
Verplaatsing van de 2 bestaande coffeeshops in de binnenstad naar 1 vestiging op een locatie die
voldoet aan diverse noodzakelijke wettelijke en wenselijke criteria. Criteria gebaseerd op zowel
geografische, ruimtelijke als sociale aspecten die samen met de exploitant worden vormgegeven.
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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:
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:
Hoger onderwijs naar Roermond halen. Stimulering van onderwijs en integrale kind centra.
Herinvoering van schoolzwemmen. Bestrijding van pesten. Aansluiting van het onderwijs op de
arbeidsmarkt. Bedrijfsscholen in samenwerking met het bedrijfsleven.
Inzet lokale overheid voor voldoende stageplekken bij het lokale en regionale bedrijfsleven. Hulp
bij studiekeuze voor middelbare scholieren. Instelling van een klachtenmeldpunt voor MBOstudenten. Herstel slagingspercentages van het middelbaar onderwijs. Het weer naar de
binnenstad terugbrengen van een onderwijsinstelling. (Wij denken hierbij aan het vroegere V&D
complex)
Er dient voortvarend gewerkt te worden aan het bestrijden van laaggeletterdheid. Voor
volwassenen maar ook voor kinderen. Er komen nu kinderen naar de basisschool die thuis nog
nooit een woord Nederlands hebben gesproken. Deze taalachterstand wordt, zeker schriftelijk,
nooit meer ingehaald in het onderwijs.
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Bereikbaarheid
Roermond was:
Door de economische groei aan het dichtslibben. De plannen voor de verbetering van de N280
lagen op tafel. 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 worden vastgesteld maar gaande dit traject vinden telkens aanpassingen plaats.
De ondernemers en inwoners klagen dat de binnenstad moeilijk 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 een
goede aansluiting op bestaande wegen. Doorstroming verkeer verbeteren. Verlaging tarieven
tweede vergunning parkeren binnenstad. Aanpak parkeerproblematiek, bv. in Roerdelta/Loesbleik.
Parkeren bij de brandweerkazerne. Handhaving verkeersknip Evenkamp. Verkeerssituatie Oude
Roermondseweg / Offerkamp / Molenweg is onveilig. Dit moet aangepakt worden.
Verkeerstellingen en verbetering infrastructuur Herten / Merum / Ool. Later tijdstip van sluiting
tunnels A73 bij periodiek onderhoud.
Stimulering fietsgebruik met meer openbare fietsstallingen. Bij vervanging van verkeerslichten
wachttijdmelders en regensensoren toevoegen voor fietsers en voetgangers. Verbetering
veiligheid en zichtbaarheid zebrapaden. Bevordering spoorveiligheid ook in relatie tot gevaarlijke
stoffen en nachtelijk goederenvervoer. 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 her-ingebruikname historisch tracé IJzeren Rijn. Aanleggen wandel- en fietspad over
historisch tracé IJzeren Rijn. Fiets- en wandelbrug over de waterkering van de Roer aanleggen
Trottoirs en fietspaden dienen gescheiden te zijn. Gevaarlijke situatie voorkomen.
Instellen van een stadsdistributiecentrum, belevering van de bedrijven in de binnenstad vinden
vanuit dit distributiecentrum plaats. Doel minder vracht- en bezorgingsverkeer in de binnenstad.
Bezorging en belevering in binnenstad met milieuvriendelijke vervoermiddelen.
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Sport, cultuur en erfgoed
Roermond was:
Een sportieve stad met talenten. De voorzieningen aan de Maasplassen werden verbeterd.
Monumenten werden gekoesterd om hun historische, toeristische en archeologische waarden.
Roermond is:
Haar sportieve en culturele ambitie kwijt. De regeldruk voor sport- en cultuurverenigingen en
initiatieven is hoog en vrijwilligers haken af. Een deugdelijke beschouwing op het totale
sportaanbod en de hoeveelheid locaties is nodig. Roermond is op hol geslagen met het
doorberekenen van kosten bij evenementen, dit moet anders. De ECI Cultuurfabriek heeft een
herstart gehad, maar cultuur, activiteiten en horeca zijn uit balans geraakt. Er is te weinig aandacht
voor de instandhouding en het be-leefbaar maken en houden van de tweede monumentenstad van
Limburg.
Meer ambitie en daadkracht is nodig op het vlak van sport, cultuur en erfgoed.

De LVR wil:
Cultuur
Exploitatie ECI Cultuurfabriek binnen de doelstellingen. Goede wijkaccommodatie in iedere wijk
met als doel dat meer mensen mee kunnen doen. Vermindering regeldruk verenigingen waardoor
er meer aandacht kan gaan naar het toekomst bestendig maken van verenigingen. Evenwicht in
doorberekening van kosten bij het organiseren van evenementen. Versterken van het culturele en
cultuurhistorische verenigingsleven waaronder ook nieuwe cultuurvormen als urban culture.
De bibliotheek dient ook als ontmoetingscentrum voor educatie.
Erfgoed
Extra geld voor restauratie, verduurzaming en renovatie van monumenten in de binnenstad én in
de kernen. Gebruik maken van regelingen die reeds bestaan hiervoor. Mogelijkheid tot adoptie van
monumenten (waaronder ook na-oorlogse monumenten) door inwoners en bedrijven. Dit kan een
boost geven aan de wijk. Rijksmonument Oude Kerkhof als ook andere monumenten aandacht en
financiën geven die ze verdienen. Samenhang creëren tussen de monumenten maakt het voor
toeristen aantrekkelijk.
Sport
Stimulering van alle sport, óók gehandicaptensport. Voor een gezond lichaam en een gezonde
geest is sport onontbeerlijk. Op ieder moment en onder alle omstandigheden moet de gemeente
bijdragen aan het mogelijk maken van sportbeoefening. Individueel en in teamverband.
Nautilus handhaven (watersport en -recreatie) op de huidige locatie * zie ook onder economie.
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Intergemeentelijke samenwerking en verbonden partijen
Roermond was:
In samenwerking met de Midden-Limburgse gemeenten projecten ten gunste van de regio aan het
ontwikkelen. Hiervoor droeg iedere Midden- Limburgse gemeente financiële middelen bij en de
Provincie Limburg verdubbelde dat bedrag, zodat er 40 miljoen euro beschikbaar was (GOMLstructuur). Er werd ingezet op dienstbaarheid van de gemeentelijke organisatie en het
klantcontactcentrum werd opgezet.
Roermond is:
De Samenwerking Midden-Limburg (SML) is een praatclubje geworden. Er worden geen concrete
projecten ontwikkeld, er zijn geen gezamenlijk financiële middelen meer. De Provincie Limburg
vindt niet alleen de SML maar ook het stadsbestuur van Roermond te traag als het gaat om
planontwikkeling en de uitvoering daarvan. De gemeente is daarvoor al herhaaldelijk op de vingers
getikt.

De LVR wil:
Grip op samenwerkingsverbanden. Op de momenten dat een samenwerkingsverband een
zelfstandige rechtspersoon is, is de invloed van de gemeenteraad vrijwel nihil. Denk hierbij aan
sociale werkvoorziening en BsGW.
SML ombouwen naar GOML-structuur (Gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) Zie hiervoor ook
onder het programma Economie.
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Accommodatiebeleid
Roermond was:
Er bestond een accommodatiebeleid dat aangepast was aan de vraag
Roermond is:
Het accommodatiebeleid heeft stil gestaan. Vooral bij verenigingen is de vraag ingrijpend anders
geworden. Ledenaantallen zijn sterk veranderd.

De LVR wil:
Het accommodatiebeleid, met name voor sportverenigingen, dient voortvarend geactualiseerd te
worden. Op basis van de vraag moet de gemeente haar aanbod aanpassen. Niet alles kan blijven
waar het nu nog is. Welzijnsorganisaties; stroomlijnen van vraag en aanbod naar mogelijkheden.
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Wijken en kernen
Roermond was:
Een welvarende gemeente met wijken en kernen waar het aangenaam wonen was, maar waar
voorzieningen afnamen.
Roermond is:
Er is geen beleid ontwikkeld hoe met wijken en kernen om te gaan. Er is niets gebeurd behoudens
de voltooiing van de bouwplannen in Herten en Maasniel.

De LVR wil:
Er zal hoe dan ook meer gebouwd moeten worden in onze wijken en kernen. De vraag naar
woningen rechtvaardigt dit. Tegelijkertijd moet er een adequaat voorzieningenbeleid ontwikkeld
worden. De plannen Melickerveld moeten eindelijk tot uitvoering worden gebracht.
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Natuur, milieu, agrarische sector,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:
Ook hier is Roermond stil komen te staan. Het aantal afvaldumpingen is enorm gestegen. Het
geïntroduceerde huisvuil inzameling systeem is voor velen een ramp. 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. Het huidige systeem evalueren en
aanpassen. Tegengaan van vervuiling met organische stoffen van het rioolwater en creëren van
een rioolfonds.
Ledverlichting in de openbare ruimte en in of bij gemeentelijke eigendommen. Stimulering van
innovatie in duurzaamheid en circulaire economie binnen het bedrijfsleven en overheid.
Medebeheer natuur door agrariërs. Aandacht infrastructuur voor landbouwverkeer. Stimulering
gemengde activiteiten agrariërs, bv. toerisme en blurring. Landelijke en Europese regelgeving voor
agrariërs is nu vaak het maximum aan lokale regelgeving, de gemeente moet meer doen.
Maximale facilitering particuliere eigenaren bij verduurzaming. Voorlichting/facilitering verwijdering
asbest (2024). Recreatieve benutting natuur verbeteren. Als de gemeentelijke panden daarvoor
geschikt zijn, zonnepanelen plaatsen. Bevordering faciliteiten energieopslag bij
panden/accommodaties waar zonnepanelen geplaatst zijn of worden.
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Swalmen.
Swalmen was:
Een zelfstandige gemeente met een bloeiend verenigingsleven, maar ook een gemeente die niet
alle uitdagingen van haar toekomst zelfstandig aan kon.
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:
Zoals eerder aangegeven onderschrijft de LVR de toekomstvisie van de Dorpsraad Swalmen. In
deze visie is aangegeven dat de wijkregisseur behouden dient te blijven. Er dient voor de dorpen
Swalmen en Boukoul een breed plan voor woningbouw ontwikkeld te worden. In het centrum van
Swalmen onder meer door afbraak bestaande panden en realiseren van woningen /
appartementen in twee bouwlagen speciaal voor starters op de Brugstraat. Een- en
tweegezinswoningen. Rekening houden met het karakter van deze beeldbepalende straat. De
voormalige Rabobank ook herbestemmen voor woningbouw. Ook het oude politiebureau
herbestemmen voor woningbouw. Met inspraak van de bewoners in Boukoul ook hier locaties
vinden waar gebouwd kan worden.
Continuïteit voor de exploitatie van het Zwembad de Bosberg. Toekomstvisie ontwikkelen met de
bestaande stichting en de gemeente. Vrijwilligers enthousiasmeren, de exploitatiemogelijkheden
van het gehele zwembadcomplex uitbreiden. Sportevenementen op het voorterrein
accommoderen.
Herbestemming gebouwen BC Broekhin. Pand is van de gemeente. Uitbreiding bestemmingsplan
sporthal Swalmen tot sport- en evenementenhal. 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 in het oostelijk
deel van Swalmen/ Boukoul met toeristische verblijfsaccommodaties. Basisschool in Boukoul
handhaven, e.v.t. als dependance van Lambertusschool.
Onderzoek met private partijen voor het realiseren van een natuurbegraafplaats in het bosgebied
van Swalmen. Het Bos van de Eeuw herbestemmen tot Bos voor de Eeuwigheid.
De LVR wenst geen “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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