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Voorwoord 

De komende gemeenteraadsverkiezingen zullen weer spannend zijn. Zeker voor ons 

als PvdA in Landgraaf. Ons land staat aan de vooravond van een aantal grote 

veranderingen. De COVID-crisis heeft een hoop pijnpunten in onze samenleving 

blootgelegd: van de tekorten in ons zorgstelsel tot het enorme woonprobleem. Ook de 

roep om gelijkwaardigheid wordt steeds sterker. Langzaam maar zeker breken oude 

machtsstructuren verder af en staat een nieuwe generatie op de deur te kloppen. Ook 

in Landgraaf spelen deze landelijke trends. Daarnaast zien we in onze gemeente een 

grote groep mensen die zich de afgelopen decennia niet gezien en gehoord hebben 

gevoeld. Deze groep heeft onze aandacht. Door middel van een langetermijnvisie en 

frisse ambitie willen we Landgraaf naar een sociaal en economisch gezonde toekomst 

begeleiden, waarin iedereen dezelfde kansen heeft. We beginnen bij de jongste jeugd: 

vanuit hen pakken we de handschoen op. 

Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018 stond de herindeling centraal. 

Wij hebben geleerd dat herindeling voor de burgers van Landgraaf een stap te ver is. 

Dat is wat ons betreft dan ook niet meer aan de orde. We zetten in op een efficiënte 

samenwerking met de andere Parkstadgemeenten met als uitgangspunt: 

Iedereen telt mee!  
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1. Onderwijs 

Dat onderwijs belangrijk is zal niemand ontkennen. Door goed onderwijs kunnen 

kinderen zich ontwikkelen en zich ontworstelen aan de achterstand die hun ouders en 

grootouders hebben opgelopen. We richten ons met name op de jongste jeugd: vanuit 

hen kunnen we de handschoen oppakken. 

Wat willen wij? 

 We zetten in op brede basisscholen (peuteropvang en basisschool 

samen), om te beginnen in de moeilijkste wijken 

 Kinderopvang moet goed en betaalbaar zijn 

 Er moeten meer “handjes” voor de klas komen 

 De gezonde basisschool van de toekomst met aandacht voor bewegen 

en voeding moet mogelijk worden voor iedere basisschool in Landgraaf 

 De advisering voor een bepaalde schoolkeuze moet niet afhankelijk zijn 

van het inkomen van de ouders 

 Extra investeren in voor- en vroegschoolse educatie (VVE) om te 

voorkomen dat peuters en kleuters uit kwetsbare gezinnen met een 

achterstand aan hun schoolcarrière beginnen 

 Integraal aanbieden van onderwijs, gezonde voeding, leefstijl, sport en 

bewegen, muziek en cultuur 

 Dit laatste doorzetten in het voortgezet onderwijs 

 Inzetten op Duitse taalonderwijs vanaf de basisschool om maximaal 

gebruik te maken van de mogelijkheden in onze Euregio 
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2. Welzijn en gezondheid 

De cijfers in de Parkstad gemeenten over gezondheid/vitaliteit/armoede liegen er niet 

om. Bij de meeste vergelijkingen staan we ook in Landgraaf aan de verkeerde kant 

van de balans en zelfs “dieprood”. Problemen rondom gezondheid en armoede gaan 

vaak van generatie op generatie en vereisen een duurzame en lange aanpak Het is 

voor de PvdA onverteerbaar dat mensen met hogere inkomens gemiddeld 7,5 jaar 

langer leven dan die met lage inkomens. Het verschil in het aantal gezonde levensjaren 

is zelfs ruim 18 jaar. We vinden dat de kwaliteit van leven altijd voorop staat. 

Wat willen wij? 

 Programma’s als Kansrijke Start inzetten tijdens de eerste 1000 

levensdagen van een kind, indien nodig ouders ondersteunen tijdens 

de zwangerschap 

 Bewezen effectieve programma’s van “VIE- leven in beweging” 

inzetten, naar Kerkraads model 

 Focus leggen op de kwetsbare volwassenen 

 Aandacht geven aan positie laaggeschoolden 

 Versterking aanpak van laaggeletterdheid 

 Aanvalsplan aanpak Eenzaamheid 

 Vitaliseren van de groep eenzame volwassenen door middel van 

coachen en begeleiden 

  



 
6 

  

Zorg 



 
7 

3. Zorg 

W/e hebben een duidelijk standpunt: zorg moet voor alle inwoners bereikbaar en 

betaalbaar zijn. Het is belangrijk om hoge zorgkosten te voorkomen door vroegtijdig 

actie te ondernemen: voorkomen is immers beter dan genezen! 

Wat willen wij? 

 Meer aandacht voor preventie door voorlichting te geven 

 Programma’s om inwoners te activeren: Kom in Beweging! 

 Stevige verankering van de huisartsenpost (HAP) voor spoed 

 Inwoners van Landgraaf kunnen een beroep blijven doen op de 

spoedeisende zorg, centraal gelegen in Parkstad 

 Aandacht voor chronische aandoeningen 

 Door praktijkondersteuners (POH) te koppelen aan de 

huisartsenpraktijken kan gerichte zorg worden geboden met meer 

aandacht en tijd voor de patiënt, niet alleen bij fysieke maar ook bij 

psychische klachten 

 Het medisch centrum waar huisartsen en medisch specialisten 

samenwerken heeft zich bewezen. Zorg blijft bij de huisarts wanneer 

het kan en gaat naar het ziekenhuis wanneer het moet. Goede, snelle 

diagnostiek en korte (digitale) lijnen zijn hierbij van belang 

 Samenwerking tussen welzijnsinstelling, gemeente, huisartsen en 

andere eerste lijn zorgaanbieders 
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4. Sport, kunst en cultuur 

Sport, kunst en cultuur zijn belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel 

voor participatie en om activiteiten gezamenlijk te ondernemen en uit een isolement te 

komen, of gewoon voor de gezelligheid. Bovendien geeft het de gemeente kleur en is 

het belangrijk voor de identiteit van onze inwoners. Sport, kunst en cultuur verbinden 

en dragen bij aan een gevoel dat onze inwoners ‘erbij horen’. We koesteren daarom 

ons verenigingsleven en jagen nieuwe initiatieven aan om Landgraaf meer kleur te 

geven. 

Wat willen wij? 

 Bij de aanleg of renovatie van sportaccommodaties en velden kiezen 

we voor materialen met een lage milieubelasting 

 Bij de inrichting en ontwikkeling van de buitenruimte houden we 

nadrukkelijker rekening met bewegen 

 We bieden het kader en de trainers van sportverenigingen cursussen 

aan, zodat ze hun werk beter kunnen doen  

 We stellen een programma op om meer vrijwilligers te werven 

 We bieden een cursus om beter te leren omgaan met agressie, 

asociaal gedrag en uitwassen op en rond de sportvelden 

 We blijven inzetten op het versterken van sportverenigingen om hun 

maatschappelijke bijdrage zo groot mogelijk te maken. Het initiatief 

daarbij ligt bij de sportverenigingen, waarbij ze op ondersteuning en 

advies van de gemeente kunnen rekenen 
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 Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen weg voor 

kinderen, maar ook voor ouderen om te gaan sporten. Ook een fysieke 

of geestelijke handicap mag sportdeelname niet in de weg staan 

 We laten het schoolzwemmen terugkomen onder het motto: rekenen 

beschermt je niet tegen verdrinking 

 We investeren in voorzieningen voor individuele sport en recreatie. 

Denk daarbij aan wandel-, hardloop- en mountainbikeroutes in de open 

lucht, maar ook buitenfitness of yoga in de buitenruimte 

 We vinden de Oefenbunker een belangrijke voorziening voor Landgraaf 

 We stimuleren Theater Landgraaf, het Cultuurhuis en andere kunst- en 

culturele verenigingen 

 We zetten in op campagnes om meer mensen naar het theater te 

krijgen 

 Muziekles voor al onze kinderen op de basisschool in samenwerking 

met de muziekschool 

 Het spreken van dialecten vergroot de snelheid waarmee kinderen 

nieuwe talen leren. Het Limburgs dialect verdient dus zeker een plek 

op onze scholen 
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5. Wonen 

Economische en sociale ontwikkelingen hebben gevolgen voor de woonsector. Krimp 

zorgt voor leegstand, ouderen zijn genoodzaakt langer thuis te wonen, particuliere 

huiseigenaren zitten vaak muurvast in achterstandswijken, jongeren kunnen moeilijk 

hun eerste huis kopen vanwege strengere hypotheekregels. Over de hele linie is de 

woningmarkt niet op orde.  Het merendeel daarvan zou huurwoning moeten zijn. Met 

name in de kwetsbare wijken moeten naast sloop van overtollige woningen en 

herstructurering van de huurvoorraad ook sociale stijgers een geschikte, betere 

woning kunnen krijgen. 

Wat willen wij? 

 Wonen moet betaalbaar zijn 

 Woningen mogen niet gebruikt worden als verdienmodel 

 Grote beleggers zijn welkom als ze werken voor de samenleving en 

niet voor de aandeelhouders 

 Dat je bewoner bent van het huis dat je koopt 

 Regionale samenwerking  

 Naast Heerlen-Noord óók een integrale aanpak in achterstandswijken 

in Landgraaf. Herstructurering van de woningvoorraad is daar één 

onderdeel van 

 Geen individuele gemeentelijke aanvragen uit de 

volkshuisvestingsfondsen fondsen maar alleen regionale 

 Voor jonge mensen, die een eerste woning zoeken, blijft de gemeente 

een starterslening aanbieden  
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 Er moet een toekomstbestendig concept uitgewerkt worden dat jonge 

mensen in Landgraaf houdt of ze naar Landgraaf trekt om er te wonen 

 Voor het verduurzamen van particuliere woningen bieden wij 

laagrentende leningen 

 Via een Lokaal of Regionaal Energienutsbedrijf, waarvan de gemeente 

eigenaar is, kunnen alle burgers tegen een gereduceerd tarief 

duurzaam opgewekte regionale energie afnemen 

 Als buurten aangepakt of opgeknapt worden moeten dezelfde 

bewoners er kunnen blijven wonen 

 Bij de bouw van nieuwe woningen zorgen we voor doorstroom door 

voornamelijk levensloopbestendige seniorenwoningen en 

starterswoningen te bouwen 

 Nieuwe woningen bouwen we voornamelijk binnen de bebouwde kom: 

zo gaan we verloedering en leegstand tegen en houden we het 

buitengebied zo groen mogelijk 

 We bouwen de woningen waar de meeste behoefte aan is. In Parkstad 

zijn dat voornamelijk sociale huurwoningen 
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6. Landgraaf voor iedereen 

Onze samenleving is een samenleving van verschillende mensen, waarin voor racisme 

of discriminatie geen plaats is. Iedereen die in Landgraaf woont moet zich daar thuis 

kunnen voelen. Het mag niet uitmaken wat je denkt, wie je bent, wat je gelooft of waar 

je vandaan komt. 

Wat willen wij? 

 Er moet ruimte voor iedereen zijn om zijn mening uit te spreken, 

natuurlijk wel binnen de grenzen van onze rechtsstaat. We kijken niet 

weg en nemen de verantwoordelijkheid om op te treden tegen 

(institutioneel) racisme, xenofobie, machtsmisbruik, intimidatie en 

discriminatie 

 Onze lokale identiteit is wat ons bindt: we zijn allemaal Landgraaf 

 De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld als werkgever en voert 

een divers aannamebeleid 

 Een helpende hand bieden aan mensen die zich op economisch gebied 

in de steek gelaten voelen 

 Een ruimhartige opvang van en omgang met vluchtelingen 

 Iedere inwoner van Landgraaf verdient het om zich veilig te voelen. 

Daarom investeren wij in wijkagenten en straatcoaches 

 We intensiveren de dialoog met jongeren om ook voor hen een fijne 

gemeente te zijn: wij willen namelijk graag dat de jeugd in Landgraaf 

blijft wonen en werken. Zo creëren we een toekomst voor onze stad! 
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7. Duurzaamheid 

Dit onderwerp is op dit moment het meest besproken van alle onderwerpen: hoe 

kunnen we de klimaatcrisis het hoofd bieden? Wat kunnen wij daar als individuele 

burger van Landgraaf aan doen? Hoe blijft deze ommekeer betaalbaar voor iedereen? 

Wij denken dat we de ernstige ontwikkelingen die een verandering van het klimaat met 

zich meebrengen niet kunnen ontkennen en we moeten dus aan dit probleem werken. 

Landgraaf moet een groene gemeente zijn die zich langzaam maar vooral zeker aan 

de klimaatverandering aanpast. 

Wat willen wij? 

 De gemeente stimuleert in alle sectoren energie besparen door middel 

van subsidies   

 Fossiele energie wordt zoveel mogelijk vervangen door lokale 

duurzame energie uit zon en wind 

 Zonnepanelen worden bij voorkeur op daken van parkeerplaatsen, 

woningen en bedrijfsgebouwen geplaatst 

 Tegelijkertijd gebruiken we landbouwgrond, gewoon omdat we niet 

meer kunnen wachten 

 De gemeente richt een lokaal of regionaal energie-nutsbedrijf zonder 

winstoogmerk op, dat zelf zonneweides en windmolens ontwikkelt 

 De daarmee verdiende miljoenen vloeien terug in de gemeentekas en 

worden ingezet ten behoeve van de lokale democratie of het 

wegwerken van achterstanden in de zwakke wijken 
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 Als gemeente geven we het goede voorbeeld door af te zien van 

onnodige producten. De bladblazer mag ook een bladhark zijn 

 Als gemeente geven we het goede voorbeeld door alle mobiele 

telefoons op termijn te vervangen door de milieuvriendelijke Fair 

Phone. Dit type smartphone voldoet aan alle eisen op het gebied van 

veiligheid en gebruiksvriendelijkheid 

 Als gemeente geven we het goede voorbeeld door circulair in te kopen 

en aan te besteden 

 We beginnen een pilot met (elektrische) deelauto’s 
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8. Mobiliteit 

Eigenlijk kunnen we over mobiliteit maar een ding zeggen: we moeten duurzamer 

worden. Wij zijn geen fan van een asfaltmaatschappij zoals in Amerika. We moeten 

minder in de auto zitten en meer op de fiets, zeker op kleine afstanden. 

Wat willen wij? 

 Elektrisch rijden promoten 

 Voldoende oplaadpalen verspreid door heel Landgraaf 

 We stimuleren het openbaar vervoer  

 Openbaar vervoer moet altijd in de buurt zijn 

 In buurten waar regulier openbaar vervoer niet komt, zetten we een 

buurtbus in 

 We gebruiken de fiets of gaan lopen op kleine afstanden. Hier richten 

we onze infrastructuur ook op in 

 Meer directe treinverbindingen met het buitenland 

 Bij de invulling van nieuwe infrastructuur en de aanpak van bestaande 

infrastructuur in het centrum zorgen we voor een goede balans tussen 

voetgangers, fietsers, openbaar vervoer, auto´s en groen 
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9. Werk 

We vinden dat iedereen recht heeft op werk. We bedoelen hiermee dat het inkomen 

voorspelbaar en voldoende is en dat werk zinvol is zodat het gevoel van eigenwaarde 

en zingeving stijgt. 

Wat willen wij? 

 De gemeente gaat bij uitbestedingen c.q. contractvormen minimaal 14 

euro per uur betalen vooruitlopend op de invoering van Europese 

wetgeving over twee jaar 

 Gemeente moet zich inzetten om voor iedereen een basisbaan met een 

basisinkomen te garanderen 

 Werken moet lonen 

 Mensen mogen niet minder overhouden door te gaan werken waardoor 

ze in de armoedeval trappen 

 Er wordt werk naar Parkstad gehaald. Een van de meest korte slagen 

is het stoppen van centraliseren van overheidstaken richting de 

randstad 

 Voor laagbetaald werk waarbij de werkgever geen 

vervoerskostenvergoeding geeft, gaan de gemeenten op 

Parkstadniveau vervoer verzorgen van en naar het werk 

 Er wordt gestart met het creëren van nieuw werk voor de jeugd door 

voldoende leer-werkplekken te garanderen 
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10. De burger 

In dit programma hebben we geprobeerd u mee te nemen in onze ideeën. Het gaat 

immers om u! We willen u meer betrekken bij de gemeentepolitiek door burgerpanels 

op te richten. Onze gemeente leent zich uitstekend om op zoek te gaan naar nieuwe 

vormen van besturen, waarbij burger en overheid samen aan de slag gaan: co-creatie! 

Wat willen wij? 

 Het instellen van een burgerraad. In de burgerraad zitten 15 door het 

lot gekozen burgers voor een periode van anderhalf jaar, waarna er 

weer nieuwe burgers worden ingeloot. Elk raadsjaar mag de 

burgerraad drie thema’s op de politieke agenda zetten. Zij overleggen 

deze thema’s met de burgerpanels in de afzonderlijke wijken.  

 Deze raad een substantiële begroting geven van 4 miljoen 

 Een substantiële burgerbegroting van 7 miljoen voor de buurten met de 

grootste sociaaleconomische achterstand in Landgraaf (oud 

Nieuwenhagen, Nieuwenhagerheide, Lauradorp, Lichtenberg en de 

Kakert). De burgers mogen zelf democratisch beslissen waar ze het 

geld aan uit geven.  

 Een visie op retail en horeca door de burgers  
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11. Kandidatenlijst  

1. Melvin Roeleveld 

2. John Haex 

3. Frank de Langen 

4. Jan Bonten 

5. Christian Brakenhoff 

6. Rob Snijkers 

7. Jolanda Hersbach 

8. Tom Haex 

9. Cynthia Veerman-Volten 

10. Hans Weckseler 

11. Xavier Moonen 

12. Maarten van Hulst 

13. Riet Carriera Lopez-Schreurs 

14. May Offermans 

15. Wim Wilmsen 

16. Ger Reichrath 
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