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Politiek programma KIJK!!! 2014-2018 
 

Algemeen 
 

KIJK!!! is een lokale partij met wortels in de landelijke partijen PvdA, GroenLinks en d66. 

 

Meerssen is geen geïsoleerde plek op de wereld. Wat er om ons heen gebeurt, beïnvloedt het leven van ieder 

van ons en van de gemeente. KIJK!!! wil dat Meerssen meebeweegt met de veranderingen in de wereld. Dat 

vraagt om een visie en ideeën die het eigen, lokale karakter koesteren maar ook klaar zijn voor de regionale 

toekomst. KIJK!!! wil een gemeentebestuur dat voldoende kwaliteit heeft om een zelfstandige gemeente te 

blijven. En om voor de burgers van Meerssen een sterke positie in de regio te realiseren. 

 

Een van de bijzondere – en te weinig genoemde – krachten van de gemeente Meerssen is de grote diversiteit 

aan mensen. En dat al die verschillende mensen er zich thuis kunnen voelen. In onze gemeente op de overgang 

van stad naar platteland woont en werkt een mooie mix. KIJK!!! vindt dat we daar oog voor moeten hebben en 

dat we dat moeten koesteren. Tegelijk zijn veel van die mensen met hun uiteenlopende achtergronden lid van 

sport-, carnavals-, toneel- en buurtverenigingen, van harmonieën en fanfares enz.. Ze komen elkaar tegen in 

winkels en café’s, in gemeenschapshuizen en bij feesten waarin die verschillen niet belangrijk zijn. Die zouden 

ook weg moeten vallen als we ons realiseren dat we één gemeente zijn. 

 

KIJK!!! gelooft in de kracht en de verbondenheid van mensen, verenigingen en buurten. Het is de ambitie van 

KIJK!!! de gemeenschap te versterken en iedere inwoner van Meerssen te laten meedoen. De gemeente moet 

ruimte geven aan de initiatieven van haar burgers. Ze moet open staan voor hun plannen, ingewikkelde regels 

wegnemen, mensen met elkaar in contact brengen en organisaties verbinden. 

 

KIJK!!! vertaalt dit in KIJK!!! zo kan het ook 

 

Speerpunten 
In verkiezingstijd concentreren we ons op een aantal speerpunten. Het belangrijkste: het is goed leven in de 

gemeente Meerssen en dat willen we graag zo houden en verbeteren. Wonen in Meerssen is een van de beste 

dingen die ons zijn overkomen. Daar kun je je eigen ding doen maar je bent er ook voor je medeburgers. En je 

steekt er je handen uit de mouwen voor je buurt. In een mooie en vertrouwde omgeving met een rijk 

verenigingsleven. Want die fijne gemeente, die máák je zelf en die bèn je zelf. 

 

Alle kinderen sporten mee 

KIJK!!! wil graag dat alle kinderen een fijne jeugd hebben. Maar, één op de acht kinderen groeit op in armoede. 

Dat wil vaak zeggen: geen sport, geen muziekles, geen verjaardagsfeestje en geen uitjes. KIJK!!! wil dat de 

gemeente de kansen van kinderen om volop mee te doen zo groot mogelijk maakt. 

Samen in de buurt 

Niemand verdient het eenzaam te zijn. De gemeente moet mensen helpen elkaar meer op te zoeken. Dat kan 

door een trefpunt in te richten, zoals de Ketel in Meerssen. Vooral Geulle-beneden lijkt ook aan zo’n centrum 

toe. Ook moet de gemeente mantelzorgers koesteren. Als de mensen in een wijk meer contact hebben, neemt 

ook het gevoel van geborgenheid en veiligheid toe. 

Jongeren horen er bij 

Jongeren verkennen graag hun grenzen. Soms leidt dat tot overlast. Conflicten moeten we niet op laten lopen. 

Wat meer tolerantie van iedereen is nodig. Beter is het de problemen van jongeren te signaleren en daar 

meteen werk van te maken. Liefst samen met de ouders. Om jongeren hun eigen plek te laten ontdekken en ze 

die ook te gunnen. Vaak is dat voldoende om de rust op straat terug te brengen.  

Trots op ons 

De gemeente Meerssen heeft veel moois binnen de grenzen. Dat moeten we nog wat luider durven roepen. De 

komst van toeristen is goed voor de werkgelegenheid. Mensen leren ons kennen als een eiland van rust en 

bezinning tussen Maastricht en Valkenburg. Met exclusief en bescheiden vertier voor wandelaars, joggers 

kampeerders en fietsers. 
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Geef vrije tijd de ruimte 

Meerssen is vooral een gemeente om lekker te wonen. Dat komt door de ruimte die we hebben en hoe we die 

gebruiken. We vinden dat er gebieden zijn waarmee Meerssen nog beter kan scoren. Denk aan het Geuleiland 

in Meerssen, het veilingterrein in Bunde, het Geuldal, de nieuwe natuur langs de Maas en rond de ecoducten 

en Weert als poort naar de Tuinen van Maastricht. 

Niemand valt buiten de boot 

De gemeente moet initiatieven als voedsel- en kledingbank steunen. En zelf moet ze ook mensen met beperkte 

mogelijkheden in beeld hebben en helpen. De gemeente Meerssen moet zeker meer doen dan het minimale. 

Dat past bij een welvarende gemeente als Meerssen.  

We maken Rothem mooier 

Delen van Rothem schreeuwen om groen. Daar moet de gemeente iets aan doen. Natuurlijk is een groter plan 

voor revitalisering noodzakelijk maar er moet snel ergens een begin worden gemaakt. De gemeente moet 

Wonen Meerssen prikkelen ook in Rothem woningen te verbeteren. Door goedkoop geld te lenen aan Wonen 

Meerssen. 

Samenwerken tegen herindelen 

Het potje van de herindeling en samenvoeging van gemeentes staat al een tijdje op het vuur. Dat mag niet 

overkoken. Dat kunnen we voorkomen als we laten zien dat we als gemeente goed ons eigen plan kunnen 

trekken. Maar ook dat we in de regio intensief samenwerken. 

De burger zet de toon 

De (landelijke) overheid zet een stapje terug en dan komt er weer meer ruimte voor de gemeente en de 

burger. Voor ideeën en plannen waarvan zijn buurt of kern beter wordt. Plannen die de leefbaarheid 

versterken en veilig stellen voor de toekomst. Waardoor het vertrouwde gevoel bij elkaar te horen aan een 

nieuw leven kan beginnen. 

De Markt als huiskamer 

De Markt in Meerssen is een prachtige ontmoetingsplek. Wat er ontbreekt is een fietsenstalling, een openbaar 

toilet (voor invaliden) en speeltoestellen voor kinderen, bijvoorbeeld. En er staan te vaak te veel auto’s. 

Zuinig met energie 

Meerssen is millenniumgemeente. Dat schept verplichtingen. We willen nog meer zonnepanelen op de daken, 

beter geïsoleerde huizen en minder straatverlichting, bijvoorbeeld. En elke twee jaar een breed burgeroverleg 

over nieuwe stappen om in de gemeente minder energie te gebruiken. 

Naar buiten kijken 

Ambtenaren hebben een traditie van vooral achter hun bureau zitten. Als de burger actiever wordt, hebben we 

ambtenaren nodig die naar hen toegaan. Die hen helpen hun plannen te realiseren, die deuren openen en 

contacten leggen. Ambtenaren die meer coach dan kantoortijger zijn. Zeker ook nu de gemeente meer 

verantwoordelijkheden in de zorg en verzorging krijgt. 

Versterk het buurtnetwerk 

Via de buurtnetwerken kan burgerkracht zich verder ontwikkelen. De bewoners van een buurt weten vaak het 

best wat er moet gebeuren om hun buurt leefbaar te houden. Samen werken aan een klus is goed voor de 

onderlinge band en dat maakt de buurt sterker. Buurtnetwerken mogen zich ontwikkelen tot buurtraden met 

een eigen budget die klussen kiezen, plannen en uitvoeren. De gemeente schept de voorwaarden die het 

mogelijk maken. 

 

Klussen van KIJK!!! 
Onze klussen, dat zijn acties die concreet en zichtbaar zijn. Die binnen pakweg een, twee, drie jaar gerealiseerd 

moeten kunnen zijn. De ideeën daarvoor moeten trouwens ook van burgers komen. Wij denken bijvoorbeeld 

aan: 

- Starterswoningen – Er is inmiddels, ook dankzij KIJK!!!, een regeling voor starters. Maar de 

woningmarkt is nog steeds niet echt in beweging. De gemeente moet blijven duwen en trekken om 

daar iets aan te doen. Misschien is een speciale regeling mogelijk voor jonge gezinnen die oudere 

woningen duurzaam willen opknappen. Ook zelfbouwkavels zijn een mogelijkheid. 

- Groen in RothemZuid – Duidelijk is dat delen van Rothem moeten revitaliseren. De gemeente kan om 

te beginnen wat bomen aanplanten op plaatsen waar het nu maar een kale bedoening is. Het oog wil 

ook wat. 

- Natuurspeelplaats MeerssenWest – We moeten ervoor waken dat de natuurspeelplaats geen fantoom 

wordt, iets dat alleen maar in de gedachten van mensen bestaat. Er is geld voor gereserveerd en 

KIJK!!! wil dat dat zo snel mogelijk na de verkiezingen besteed wordt. 
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- Brede maatschappelijke voorziening Geulle – Geulle-beneden heeft veel te lijden van het verlies van 

de school en het verdwijnen van winkels. Een nieuw soort ontmoetingsplek, een trefpunt met een 

veelheid aan functies kan de leefbaarheid een impuls geven. Denk aan een ruimte waar dagbesteding, 

een bakker, een koffiehoek en een kinderopvang, bijvoorbeeld, zijn ondergebracht. 

- Nieuwe natuurgebieden toegankelijker – De gemeente moet bankjes, picknicktafels en afvalbakken 

plaatsen in het gebied rond de ecoducten over de A2, uitkijkpunten aangeven (uitzicht naar 

Maastricht, België), bewegwijzering plaatsen en het gebied opnemen in bestaande wandelroutes. 

- Acquisitie schone en innovatieve bedrijvigheid – De economische basis van de gemeente mag wat 

breder, jonge gezinnen in Maastricht verlangen naar ruimte en rust, studenten zoeken een plek om 

hun ideeën om te zetten in producten en werk. Wat let ons het een met het andere te combineren? 

- Veilig kruispunt Vliegenstraat/Pletsstraat – Al jaren klagen Bundenaren steen en been over de 

onveiligheid op dit kruispunt. Het wordt tijd dat daar echt iets aan wordt gedaan.  

- Lokale bijeenkomst duurzaamheid (elke twee jaar) – De toekomst met kleinschalige en 

milieuvriendelijke energievoorziening is begonnen. De gemeente kan burgers meer stimuleren zelf 

energie te besparen en op te wekken. Onder andere door intensieve communicatie, overleg en 

mogelijk ook subsidies.  

- Stolpersteine – Tijdens de Tweede Wereldoorlog is een einde gekomen aan het rijke Joodse leven in 

de gemeente. Het leggen van stolpersteine (gedenkstenen in het plaveisel) voor de huizen waar ze 

woonden kan de herinnering aan hen en hun erfgoed levend houden. 

- Een lokale/regionale zomermarkt – Laten we toeristen nóg een reden geven om naar Meerssen te 

komen. In de zomermaanden organiseert de gemeente een markt met streekproducten. Van jam tot 

bronzen beeldjes. Als aanvulling op het bestaande aanbod. 

- Bedrijfsverzamelgebouw kleine ondernemers – Werken aan huis is sinds de explosieve groei van het 

aantal freelancers en zzp’ers normaal geworden, ook in Meerssen. Dat is goed voor de levendigheid 

van de dorpen en buurten. Maar kleine ondernemers zoeken elkaar ook graag op, hebben elkaar soms 

nodig. 

- Meer service aan toeristen – Het zwembad in Geulle ook toegankelijk voor toeristen, camperplaatsen 

bij het centrum van Meerssen, zomermarkt met regionale producten en kunst, setje wandelroutes De 

Vier Rondjes (Meerssen, Geulle, Ulestraten, Bunde/Weert/Rothem), Fiets- en hapjesroute De Vijf 

Dorpen 

- Op termijn afschaffing hondenbelasting – Er is eigenlijk geen speciale reden (meer) om belasting te 

heffen op het bezit van honden. Als de gemeente de voorzieningen voor het uitlaten en het toezicht 

kan betalen is dat voldoende. 

- Gezinscoaches – Voor gezinnen die het moeilijk hebben, maatschappelijk en/of financieel, moet de 

gemeente coaches inzetten. Medewerkers die zich kunnen inleven in burgers. Die de weg kennen naar 

zelfredzaamheid en hulp. Die vooral de mogelijkheden in plaats van de beperkingen van regels zien. 
- Meerssen als wandelgebied – We hebben een prachtig buitengebied maar dat staat onvoldoende 

bekend als wandelgebied. Willen we meer toeristen naar Meerssen lokken dan is dat ons visitekaartje, 

samen met onze monumenten, beschermde dorpsgezichten en kunst in de openbare ruimte. 

- Jeugdontmoetingsplekken – Het moet ondanks de weerstand bij een aantal burgers mogelijk zijn voor 

jongeren plekken in te richten waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Ook al geeft dat zo nu en dan wat 

overlast. 

- Plaatsen voor campers – Meerssen loopt het bezoek van toeristen met campers mis. Er zijn geen 

trekkersplaatsen op loopafstand van de kernen van de dorpen waar ze even een nacht kunnen staan.  

- Parkeerbelasting slim inzetten – Betaald parkeren heeft voordelen én nadelen. Het gaat erom 

parkeerbelasting slim in te zetten als middel om voor bezoekers parkeerruimte te garanderen en 

tegelijkertijd geen drempel op te werpen. We moeten er voordeel van hebben en geen ergernis. 

- Buurtnetwerken omvormen naar dorps- en buurtraden – De leefbaarheid op de dorpen en in de 

buurten is vooral ook een zaak van de bewoners zelf. Zij hebben het best zicht op hun behoeften en 

wensen. De gemeente schept voorwaarden voor het realiseren ervan. Stelt onder andere budget 

beschikbaar. De gemeente(raad) kan de buurt- en dorpsraden ook gebruiken als platform voor het 

rapporteren van wat er in de gemeente speelt. 
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De projecten van KIJK!!! 
Sommige zaken die we graag willen realiseren zijn zaken van lange(re) adem. Het zijn ook zaken waarover 

KIJK!!! voortdurend met de burger in gesprek wil zijn. En het zijn zaken waar we steeds, in bijna elk overleg, op 

terug kunnen of moeten komen. Om te zien of er minstens stukjes van gerealiseerd zijn of nog kunnen worden. 

Soms ontwikkelen ze zich snel, soms langzaam, soms hangen ze met andere zaken samen. En soms is er in de 

raad geen meerderheid voor of volgens de raad geen geld voor. Meestal zijn het processen waarin op zijn tijd 

kleine of grote mijlpalen bereikt worden. Of waarin je met teleurstellingen te maken krijgt. Denk aan 

- De gemeente als arrangeur 

- Verbindingen zoeken, zien en realiseren 

- Over Meerssen communiceren en zo mensen trekken 

- Samenwerking in de regio versterken 

- De burger weer meer aan zet 

- Versterken van de burgerparticipatie 

- Van buurtnetwerk naar buurt- en dorpsraad 

- Leefbaarheidsprofielen kernen en buurten 

- Gevoel van veiligheid blijven versterken 

- Brede maatschappelijke voorzieningen (trefpunten) in de kernen/wijken 

- Ontmoetingsplekken voor jongeren 

- Zorg naar de wijk, buurt en kern 

- Iets terugdoen voor je uitkering 

- Meerssen verduurzamen (infrastructuur en bouw) 

- Meerssen energieneutraal maken 

- Duurzaamheidsplatform versterken 

- WMOplatform verder versterken 

- Ouderen goed in beeld krijgen en houden (met het oog op zorg) 

- Vrijwilligersorganisaties en mantelzorg versterken 

- Bijzondere natuur- en landschapswaarden behouden 

- Samenwerking (brede) scholen en verenigingen 

- Subsidieverordening vernieuwen 

- Woningen voor starters ontwikkelen 

- Combineren wonen en werken in buurten 

- Wegen veiliger maken 

- Regionaal openbaar vervoer verbeteren 

- Versterken economische basis gemeente 

- Verzelfstandiging functie gemeenschapshuizen 

- Verzelfstandiging sportaccommodaties 

- Geuleiland voor onderwijs en vrije tijd 

- Revitaliseren Rothem 

- Revitaliseren MeerssenWest 

- MeerssenCentrum Fase IV park en parkeren 

- Iedereen actief en/of aan het werk 

- Beding in aanbestedingen werk voor mensen met uitkering 

- Minder kinderen in armoede 

- Jeugd vindt een plek in de eigen buurt 

- Participatie arbeid en cultuur mogelijk maken voor iedereen 

- Cultuur versterken door cross overs 

- Groenonderhoud door de buurtvereniging 

- Gebouwen toegankelijk(er) maken 

- Verbreding van de economische basis 

- Hondenbelasting op termijn afschaffen 

- Besturen is het algemeen belang dienen 

- Meer afstand tussen wethouders en raad 

- Wethouders op afstand van de politiek 

- Raadsleden zijn geen lid van besturen van verenigingen 

- Kwaliteit bestuur op inhoud en proces versterken 

- Debat bevorderen, verbinding zoeken 
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- Beleid  in huis, uitvoering buiten de deur 

- Werken aan de digitale gemeente 

- SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) werken 

- De ambtenaren meer en vaker de wijk en de buurt in 

- De ambtenaar, meer coach dan kantoortijger 

- Nog meer “Ja, tenzij” en tegelijk ook minder gedogen 

- Handhaving intensiveren en verbeteren 

- Wethouders en raadsleden maximaal twee periodes 

- Gedragscode voor wethouders en raadsleden 

 

De thema’s van KIJK!!! 
 

Sociaal en transparant 
Voor KIJK!!! zijn sociaal beleid, transparant bestuur en duurzaamheid de belangrijke thema’s voor de nieuwe 

raadsperiode.  

 

Sociaal beleid omdat de gemeente – als gevolg van de crisis én de verantwoordelijkheid voor nieuwe én 

veranderende taken – voor een grote maatschappelijke opdracht staat. Meer nog dan voorheen zal de 

gemeente betrokken zijn bij interventies en processen die de gezondheid en het welzijn van haar burgers 

moeten waarborgen. Ze zal nog vaker dan voorheen via het bestaande zorgloket de regie nemen en zorg in de 

breedste zin van het woord organiseren en vorm geven. Bijzondere aandacht hebben we voor kinderen die 

opgroeien in armoede en een zwaksociale omgeving, voor mensen met een beperking en voor burgers die 

alleen wonen of eenzaam zijn. De gemeente krijgt meer geld uit het Gemeentefonds om haar nieuwe taken uit 

te voeren. KIJK!!! wil ervoor zorgen dat dat geld aan die maatschappelijke taken wordt uitgegeven en niet 

gestoken wordt in – bijvoorbeeld – extra wegen en groenonderhoud.  

 

Transparantie is ons tweede belangrijke thema. De ontwikkelingen in de gemeente hebben ons weer met de 

neus op de feiten gedrukt. Wij zijn en blijven van mening dat de betrokkenheid van burgers, openbaar debat en 

professioneel bestuur de enige en aangewezen weg vormen naar goede politiek en goede besluiten. Dat is 

politiek die gericht is op de inhoud en het algemeen belang en niet op personen en deelbelangen. Het is 

belangrijker dat we de omgang met elkaar verbeteren en gericht zijn op samenwerking dan dat we weer van 

alles doen aan de vorm. Het systeem van raadsadviesvergaderingen werkt prima. Daarmee heeft de raad een 

goed instrument om richting te geven aan beleid en processen en de ontwikkeling en uitvoering daarvan goed 

te volgen. 

 

Duurzaamheid krijgt steeds meer gezicht in de samenleving. De focus ligt niet meer enkele op energie en milieu 

maar op de vraag welke wereld we voor onze kinderen en kleinkinderen willen achterlaten. Dat moet vooral 

een veilige wereld zijn, los van de vraag of het klimaat opwarmt of afkoelt. Het moet een wereld met 

voldoende geborgenheid, schone lucht, gezond voedsel en vrije ruimte zijn. Daarvoor heeft ook een kleine 

gemeente als de onze een verantwoordelijkheid. 

 

Wonen en welzijn 
Meerssen is een aantrekkelijke woongemeente, met veel en goede voorzieningen. KIJK!!! wil dat de gemeente 

zo ook bekend staat in de regio en daarbuiten. En daar ook moeite voor doet. En dat ze samen met haar 

burgers een opvallend goed woonklimaat realiseert. Dat wil zeggen veilig, groen, gezond, gastvrij, goed voor 

kinderen, fijne horeca, goed winkelaanbod, prima scholen en goede sportaccommodaties, bereikbaar en 

toegankelijk voor iedereen. De gemeente ondersteunt culturele initiatieven. Wij streven in de buurten en 

kernen naar zogenoemde brede maatschappelijke voorzieningen, trefpunten. Daar kunnen mensen elkaar 

ontmoeten in hun eigen buurt. Zo wordt de sociale samenhang in de buurten en kernen versterkt en dat maakt 

leven in Meerssen nog aantrekkelijker.  

 

Leefbaarheid en zeggenschap 
Het is belangrijk de komende jaren de positie van buurtnetwerken te versterken en ze te laten uitgroeien tot 

dorps- en buurtraden met zeggenschap. Deze buurt- en dorpsraden zijn breed samengesteld.  
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“De burger aan zet” houdt wat betreft KIJK!!! dus niet alleen in dat de burger meepraat. Meedoen is ook in 

beeld, evenals meebeslissen. De gemeente start daarom een traject van overleg met dorpen en buurten. Eerste 

doel is het schrijven van leefbaarheidsprofielen of buurt- c.q. dorpsontwikkelingsplannen. Die bieden per dorp 

en buurt een doorkijk tot tien jaar vooruit. Ze schetsen het kader voor wat gemeente en buurt of dorp voor de 

leefbaarheid doet. Elke twee tot drie jaar worden ze bijgesteld en verschijnt een uitvoeringsplan voor de 

volgende twee tot drie jaar. Deze plannen maken de bewoners van dorpen en buurten bewuster van wat met 

het oog op de leefbaarheid realistisch is, ook tegen de achtergrond van krimp door ontgroening als gevolg van 

minder geboortes en vergrijzing door langer leven. 

 

In dit traject speelt ook het idee van één gemeente, één gemeenschap een rol. De gemeente stimuleert 

samenwerking tussen verenigingen indien gewenst, mogelijk of – soms – noodzakelijk. Ook als het om het 

gebruik van accommodaties gaat. Soms zullen accommodaties – gedeeltelijk – moeten sluiten. KIJK!!! heeft een 

voorkeur voor accommodaties waarvoor verenigingen – daarbij door de gemeente in redelijkheid ondersteund 

– zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk voor zijn. Gemeenschapshuizen bieden onderdak aan brede 

maatschappelijke voorzieningen (trefpunten) of maken er deel van uit. In de brede maatschappelijk 

voorzieningen kunnen zowel publieke als private initiatieven en functies een plek krijgen. 

 

Jeugd en ouderen 
KIJK!!! gaat ervan uit dat volwassenen in principe hun eigen boontjes doppen. Een uitzondering maken we voor 

volwassenen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Denk onder andere aan alleenstaande moeders, 

mensen met een beperking, mensen zonder werk, mensen in zwaksociale posities en mensen in armoede. 

Geweld, ook achter de voordeur, moeten we tijdig signaleren en, indien nodig met inzet van professionals, 

bestrijden. Speciale aandacht heeft KIJK!!! voor jeugdigen en ouderen. Jeugdigen moeten de kans krijgen op te 

groeien tot complete burgers die als volwassenen hun eigen weg in de samenleving kunnen vinden. Het is 

belangrijk dat ook de gemeente daar met goed en gericht beleid bij helpt. Ouderen moeten we het gevoel 

geven dat ze – zeker als de nood aan de man komt – op de gemeente, hun buurt en hun buren kunnen 

rekenen. Uit waardering voor hun bijdrage aan de samenleving en omdat hun mogelijkheden zichzelf te redden 

als gevolg van hun leeftijd afnemen. 

 

Zelfstandigheid en zorg 
Mensen zijn steeds beter en hoger opgeleid en de kans dat we als gevolg van betere voeding, leefomgeving en 

gezondheidszorg steeds langer (relatief) gezond leven, wordt steeds groter. Dat vergroot de zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid van mensen. En als gevolg van de toegenomen welvaart zijn mensen meer dan vroeger in 

staat zelf de aanschaf van (medische) hulpmiddelen en hulp in de huishouding te betalen. Maar, we mogen niet 

uit het oog verliezen dat niet iedereen in die ontwikkeling is mee kunnen gaan. Er zullen altijd mensen zijn die 

een beroep mogen doen op hulp uit de samenleving. Omdat ze nu eenmaal beperkt zijn in hun mogelijkheden 

zelf geheel of gedeeltelijk in hun onderhoud te voorzien. Het WMO-platform is een belangrijke raadgever bij 

het ontwikkelen van zorg-nieuwe-stijl en het toezien op goede zorgverlening. 

 

Onlangs is een begin gemaakt met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en Thuiszorg aan de 

genoemde ontwikkeling aan te passen. In het algemeen leidt dat tot versobering van de bestaande regelingen 

maar ook tot meer maatwerk. KIJK!!! vindt dat we goed op moeten blijven letten dat niemand buiten de boot 

valt en dat alle inwoners van de gemeente kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Ook 

ontwikkelingen rond de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, volgen we. Kunnen deelnemen aan 

de samenleving moet voor iedereen weggelegd zijn. De gemeente steunt mantelzorgers via het Steunpunt 

Mantelzorg bij het verrichten van hun zorgtaken. We moeten voorkomen dat de last voor hen te groot wordt. 

Het is moeilijk op dit moment een helder beeld te schetsen van de uitvoering van de nieuwe wetgeving. 

Duidelijk is wel dat zorg en hulp voor burgers meer uit eigen kring moeten komen. Omdat die mogelijkheden 

voor iedereen anders zijn, is maatwerk nodig. KIJK!!! zal nauwkeurig volgen of dat ook geboden wordt. 

 

Veiligheid en toegankelijkheid 
Een aantrekkelijke woongemeente is een veilige gemeente. Dat betekent dat het voor iedereen veilig is op 

straat. Daarin heeft iedereen zijn verantwoordelijkheid, mensen moeten zich gedragen en ze moeten niet bang 

hoeven zijn iemand op ongewenst gedrag aan te spreken. De gemeente steunt haar burgers daarin met 

voorlichting en toezicht. De gemeente zorgt ervoor dat de openbare ruimte maximaal veilig is. KIJK!!! vindt ook 

dat het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie te allen tijde gemakkelijk toegankelijk moeten zijn voor 
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iedere inwoner. Inwoners en mensen die in de gemeente werken moeten zonder schroom het 

gemeentebestuur kunnen aanspreken. Het zou ondernemers in de gemeente sieren als ze ervoor zorgen dat 

hun winkels en bedrijven ook goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

 

Ruimte en Milieu 
Het buitengebied van Meerssen is prachtig. En KIJK!!! wil dat dat zo blijft. Kleinschalig van structuur, parkachtig 

van aanleg. Natuurlijk opgeruimd en schoon. Wat ons betreft wordt op kleine(re) landwegen autoverkeer 

ontmoedigd. Zeker als ze veel sluipverkeer aantrekken. We willen dat de gemeente streng optreedt tegen 

verloedering van terreinen. In het buitengebied moet langs de plattelandswegen meer verlichting helemaal uit 

of vervangen worden door diervriendelijke lichtbronnen. Het vliegverkeer blijft beperkt, we pleiten voor nog 

betere verbindingen binnen de eigen regio en met het Ruhrgebied en de Randstad. Een doorgaande trein van 

Luik naar Aken via Maastricht en Meerssen zou geweldig zijn. KIJK!!! vindt dat Meerssen bijzondere aandacht 

mag hebben voor groene gebieden als de landgoederenzone tussen Maastricht en Meerssen, Landgoed Vliek 

en Domein Wijngaardsberg, het Bunderbos, het Maasdal en het Geuldal, bijvoorbeeld. Met deelname aan 

projecten die de ontwikkeling en toegankelijkheid ten goede komen. 

 

Cultuur en sport 
De gemeente Meerssen mag nog meer systematisch aan de weg timmeren als het gaat om haar historische 

culturele waarden en haar ligging in een regio die cultureel veel te bieden heeft. Ook kan er op termijn ruimte 

zijn voor een bescheiden cultureel centrum. Het jaarlijkse cultuurevenement mag doorgroeien op voorwaarde 

dat het zich een plek weet te verwerven op de Euregionale culturele agenda. Van groot belang is ook het 

aansluiten van jongeren op de lokale en regionale culturele bronnen, het liefst via het onderwijs in de 

gemeente. De gemeente helpt culturele- en sportverenigingen aansluiting te zoeken bij het onderwijs en 

daarmee cultuur en bewegen meer en beter te verankeren in de educatie. Met het oog op de gezonde 

lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van kinderen kunnen ze meer voordeel halen uit elkaars bezigheden. 

Mogelijk kan het Geuleiland een belangrijke functie krijgen als locatie waar verschillende sporten en 

(middelbaar) onderwijs elkaar vinden zoals lezen, informatie en leren elkaar al vonden in Stella Maris. Het is 

belangrijk dat de gemeente een goede – op lokaal en regionaal nieuws georiënteerde – radio- en TV-zender 

heeft.  

 

Kinderopvang en onderwijs 
Het vooruitzicht is dat het aantal geboortes nog verder zal afnemen. De besturen van scholen en de gemeente 

Meerssen houden daar al rekening mee. Mochten scholen niet meer kunnen voldoen aan de norm voor 

instandhouding dan liggen de plannen voor fusies en de verdeling van functies over locaties klaar. Het idee is in 

de kernen zo lang mogelijk scholen of delen van scholen in stand te houden. KIJK!!! steunt dat. Een en ander 

onder de uitdrukkelijke voorwaarde van behoud van kwaliteit. De gemeente heeft de taak keuzes van de 

schoolbesturen om te zetten in huisvesting. KIJK!!! wil ervoor pleiten dat gemeente en besturen in nauw 

overleg toewerken naar brede scholen waarin zo veel mogelijk kindfuncties tot twaalf jaar – geheel of 

gedeeltelijk geïntegreerd - worden samengebracht. Het zal niet altijd haalbaar zijn elke brede school op één 

locatie onder te brengen. Mocht die gelegenheid er wel zijn, dan moet dat serieus overwogen worden. Zeker 

als daarmee de brede school in de buurt van sportvoorzieningen gebracht zou kunnen worden. Concentratie 

van sport, onderwijs en andere op het kind gerichte functies voor twaalf- tot 18-jarigen op één locatie biedt de 

mogelijkheid optimaal gebruik te maken van elkaars mogelijkheden. Voor ouders biedt dat het voordeel dat zij 

hun kinderen alle werkdagen goed onder dak weten. 

 

Economie en financiën 
In Meerssen wordt niet alleen gewoond maar ook gewerkt. KIJK!!! wil het werken in Meerssen steviger op de 

kaart zetten. Zodat voor de inwoners wonen en werken dichter bij elkaar komen. Daarvoor moet de gemeente 

actief op zoek naar werkgevers met kleine bedrijven die voor Meerssen kiezen. En naar mensen die hier willen 

wonen en werken, liefst ook jonge gezinnen die de ruimte en voorzieningen van Meerssen weten te 

waarderen. KIJK!!! pleit voor verbreding van het MKB, meer (korter- en langerverblijfs)toerisme en cultureel 

ondernemerschap. Er is plek voor meer bed & breakfasts, voor bedrijvigheid aan huis, voor nog meer winkels 

met een bijzonder aanbod en voor kleine bedrijven met schoon en innovatief werk. KIJK!!! wil dat Meerssen 

ernaar streeft binnen acht jaar in de top vijf van Limburgse gemeenten met de beste prijs-kwaliteitverhouding 

voor wonen en werken te staan. De hondenbelasting mag op termijn worden afgeschaft. Belangrijk is deel te 
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nemen aan initiatieven die zich sterk maken voor de ontwikkeling van de economische kracht van de regio’s 

Heuvelland-Maastricht en Zuid-Limburg als geheel .  

 

Duurzaamheid en energie 
Belangrijk kwaliteiten van Meerssen zijn het landschap en de natuur. Daar varen we met zijn allen wel bij, maar 

het geeft ons ook een verantwoordelijkheid: zorg voor onze omgeving. De gemeente moet daarin het 

voorbeeld geven. En die zorg gaat verder dan landschap en natuur, het gaat om duurzaamheid. Onder 

duurzaamheid verstaan we zorg voor milieu, de samenleving en de economie in onze directe omgeving en ook 

ver daar buiten. KIJK!!! pleit er daarom voor dat binnen acht tot twaalf jaar de gemeente voor minstens 60% in 

de eigen energiebehoefte voorziet en dat dat ook geldt voor minstens 50% van de woningen. Ook belegt de 

gemeente eens per twee jaar een bijeenkomst om samen met burgers concrete duurzame acties voor de 

volgende jaren te bespreken en voor te bereiden. Om dat alles een gezicht te geven heeft de gemeente een 

breed samengesteld en actief Platform Duurzaamheid en moet de gemeente millenniumgemeente blijven. 

Bijzondere aandacht gaat in de veiligheidsregio uit naar de conditie van de Belgische kernenergiecentrale in 

Tihange. Ook moeten we de mogelijkheden van het filteren van de lucht uit de tunnels in Maastricht op de voet 

volgen. Meerssen krijgt daarvan als gevolg van de heersende ZuidWestelijke wind een flinke portie te 

verwerken. Niet gefilterde tunnellucht blijft gevaarlijker dan nodig voor de volksgezondheid. 

 

Bestuur en organisatie 
College en wethouders dienen transparant te besturen, het openbaar debat is de weg naar besluiten van de 

raad, de raad bepaalt de kaders waarbinnen het college het dagelijks bestuur vorm geeft en controleert dat 

proces en de resultaten ervan, wethouders houden afstand van de kiezers. Raadsleden en steunfracties zijn 

gemakkelijk benaderbaar voor burgers. KIJK!!! is tegen herindeling maar wil Meerssen zelfstandig blijven dan 

moeten de kwaliteit van het bestuur en de samenwerking met gemeenten in de regio verder verbeteren. Dan 

moeten we besturen op basis van heldere visies. Onder andere op hoe we 

- de leefbaarheid van de kernen op basis van inspraak en zeggenschap van de bewoners behouden en 

verbeteren,  

- onze jongeren ruimte geven en verleiden om hier te blijven wonen en werken, dan wel na hun studie 

elders terug te keren naar Meerssen, 

- onze energievoorziening betaalbaar en onze omgeving leefbaar kunnen houden,  

- ook kinderen in armoede laten deelnemen aan de samenleving en voorbereiden op de toekomst,  

- de lokale economie verder tot ontwikkeling brengen,  

- de gezondheidszorg organiseren voor buurten en kernen,  

- cultuur een steviger plek geven,  

- onze ouderen helpen hun laatste levensfase goed door te komen enz.  

En dat allemaal in goed overleg met onze buurgemeenten. We kunnen wat beleid betreft een eigen weg blijven 

volgen en uitvoerende werkzaamheden onderbrengen in regionale organisaties.  

 

De ideeën van KIJK!!! 
 

Alle mensen verdienen het om vooruit te komen in het leven. Hun ontwikkeling is belangrijk voor henzelf maar 

dient ook de samenleving. Wie (tijdelijk) niet de mogelijkheden heeft om zich vanuit eigen keuze en op eigen 

kracht te ontwikkelen of daarin beperkt wordt, moet op steun van de overheid of van anderen kunnen 

rekenen. KIJK!!! vindt het gewenst dat mensen zelf investeren in de samenleving. De grens tussen voorspoed 

en tegenslag kan gemakkelijk worden overgestoken en de kans dat het individu ooit een beroep doet op steun 

vanuit de samenleving is altijd aanwezig. Wie een uitkering geniet of van voorzieningen gebruik maakt, mag 

daar iets voor terugdoen. 

 

KIJK!!! vertaalt dit in Opkomen voor jezelf – Zorgen voor elkaar 

 

Samenwerken 
De inwoners maken de gemeente. In Meerssen mogen we ons gelukkig prijzen met een actief en gevarieerd 

verenigingsleven, met inwoners die het beste uit hun buurt halen; heel veel vrijwilligers, mantelzorgers en 

leden van buurtnetwerken. Mensen die ieder hun eigen motief hebben samen met anderen actief te zijn. Meer 

voor henzelf of meer voor anderen. Maar juist omdat de laatste tijd in de samenleving zo veel, zo snel 
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verandert, is er vraag naar en ruimte voor nieuwe initiatieven op het gebied van wonen, werken, zorgen, 

onderwijs, sport en cultuur. Zowel van ondernemers als van gewone burgers. Nieuwe initiatieven zijn zelfs 

noodzakelijk willen we de veranderingen goed doorstaan en ook onze kinderen een goede toekomst geven. 

Burgerkracht is de brandstof voor een dynamische samenleving. 

 

De gemeente moet zich in principe altijd geïnteresseerd opstellen als burgers het initiatief nemen. Daarbij doet 

ze haar best persoonlijke ontwikkeling, emancipatie en solidariteit met elkaar in balans te brengen en te 

houden. Zijn die in balans dan is de opbrengst voor de gemeenschap het grootst. In Meerssen zijn al veel 

partijen samen aan de slag om samen meer te doen dan ze elk alleen kunnen. Kijk bijvoorbeeld naar de 

samenwerking tussen scholen en kinderopvang, naar verenigingen die vrijwilligers leveren voor evenementen 

en naar de mantelzorgers, gekoppeld aan Steunpunt Mantelzorg. Waar die verbinding een extra steuntje in de 

rug nodig heeft of niet als vanzelfsprekend tot stand komt, kan de gemeente voorwaarden scheppen.  

 

Verbinding en samenwerking tussen mensen zijn in ieders belang, Ze zorgen voor een gezonde gemeenschap 

waarin mensen op elkaar kunnen vertrouwen. Dat vraagt in deze tijd, waarin de onrust groot is, om extra 

inspanningen. Die onrust is het gevolg van grote ontwikkelingen als globalisering, crisis en de noodzaak tot 

verduurzaming. Maar ook kleinere ontwikkelingen zorgen voor onrust: denk aan de verzwakking van kleine 

kernen, het aantal geboortes dat terugloopt, het verlies van werkgelegenheid in de maakindustrie en verlies 

van koopkracht. 

 

KIJK!!! vertaalt dit in Door verbinden welbevinden 

 

Zelfsturing 
KIJK!!! ziet Meerssen als één gemeente én één gemeenschap maar met een open oog voor de grote diversiteit 

binnen onze gemeente. Daarin moet ruimte zijn voor sociaal veerkrachtige buurten en kernen met een streke 

identiteit. Buurt- en dorpsraden spelen er een belangrijke rol. Zij stellen in nauw overleg met de gemeente 

leefbaarheidsprofielen op. Die geven een beeld van hoe de inwoners hun buurt of dorp zich over een langere 

periode zien ontwikkelen. Wat is er typisch? Wat willen ze behouden, wat dreigt verloren te gaan, wat moet er 

nog gebeuren, welke wensen leven er, hoe ziet het er over tien jaar uit? Op basis daarvan zetten zij gezamenlijk 

een ontwikkelingsplan uit. En elke drie jaar kijken ze welke van de plannen en plannetjes ze willen realiseren. 

Dat biedt ruimte voor eigen initiatief vanuit de dorpen en buurten.  

 

KIJK!!! vindt het zaak dat burgers in hun eigen omgeving weer zelf actie ondernemen en hun eigen krachten 

aanspreken (zie bijvoorbeeld de website www.peelenmaas.EU/proeftuinzelfsturing ). De gemeente is daarbij 

aanspreekpunt om de buurten verder te helpen. Door mensen met elkaar in contact te brengen en mensen de 

weg te wijzen naar mogelijke samenwerkingspartners. 

  

KJK!!! Vertaalt dit in Burgers zetten mee de koers uit 

 

De rollen 
In het verleden heeft de (lokale) overheid de burger steeds meer werk uit handen genomen. Om allerlei 

redenen. Voor te veel zaken is de verantwoordelijkheid bij de landelijke, provinciale of gemeentelijke overheid 

komen te liggen. Zelfs als er sprake is van pech wordt de overheid vaak als eerste aangesproken. Maar als de 

overheid de verantwoordelijkheid overneemt, neemt de regelgeving toe en die belemmert dan weer mensen 

die zelf verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen. En mensen leren af hun zaken zelf te regelen. Daarbij, 

wie verantwoordelijkheid draagt, krijgt de zwarte piet als het fout gaat. De overheid dus. En omdat fouten 

meer opvallen dan wat er goed gaat, is er veel kritiek op de overheid. Inmiddels is vrijwel iedereen het er over 

eens dat de overheid niet zo veel verantwoordelijkheden op zich moet nemen.  

 

Het meest fnuikend is misschien wel dat het gevoel is ontstaan dat de overheid iets anders is dan de burger. 

Wij burgers zijn echter zelf de overheid. KIJK!!! vindt daarom dat de gemeente en zijn inwoners samen moeten 

optrekken, zich samen verantwoordelijk moeten voelen. Burgers moeten zich weer verantwoordelijk voelen 

voor wat de overheid doet terwijl ze in dat samenspel wel beide een andere rol hebben. Burgers mogen niet 

alleen meepraten maar ook hun handen uit de mouwen steken. Ook voor hun buren, ook voor de buurt, ook 

voor de gemeente. En de gemeente doet haar best om ervoor te zorgen dat de burger die verantwoordelijke 

rol goed op kan pakken. De gemeente spreekt mensen en organisaties aan op wat ze zelf kunnen en brengt 
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mensen en organisaties dichter bij zichzelf en dichter bij elkaar. Burgers van kernen en buurten geven aan wat 

hun wensen zijn voor hun buurt of kern in de toekomst en hoe ze die willen of kunnen realiseren. Mogelijk met 

budgettaire verantwoordelijkheid en een zekere mate van zeggenschap. De gemeenteraad toetst dat aan het 

algemeen belang. 

 

KIJK!!! vertaalt dit in De burger rolt zijn mouwen op 

 

Keuzes 
In Meerssen is het goed leven. KIJK!!! wil dat zo houden. En met name voor jonge mensen, ouderen en mensen 

met een beperking mag het een schep(je) meer zijn. In deze tijd valt echter niet te ontkomen aan keuzes, 

omdat de gemeente voor steeds minder geld steeds meer moet doen. De gemeente zal zich steeds vaker af 

moeten vragen of een bepaalde taak (nog) wel een kerntaak is. Bestaande taken zullen uit beeld verdwijnen en 

plaats maken voor nieuwe. Taken die al uit het oog verdwenen waren, komen mogelijk weer terug. Sommige 

keuzes zullen pijn doen, ook al zijn ze goed uit te leggen. Soms zullen er ook keuzes zijn die veel lastiger uit te 

leggen zijn. De ervaring leert dat elke keuze dwingt opnieuw te kijken en andere mogelijkheden te zien. 

  

KIJK!!! vertaalt dit in Elke keuze is ook een kans 

 

Krimp 
De gemeente heeft al te maken met krimp en die ontwikkeling zal vooralsnog doorzetten. Het aantal inwoners 

neemt langzaam maar gestaag af. Dat heeft zeker gevolgen voor de omvang van bepaalde voorzieningen voor 

onze burgers, zowel immaterieel als materieel. Er is komt minder geld uit belastingen en heffingen en uit het 

gemeentefonds. Dat laatste ook als gevolg van bezuinigingen van de rijksoverheid. Dat Meerssen een kleine 

gemeente is, zal steeds zwaarder wegen. Een zekere schaalgrootte is in relatie tot allerlei opgaven van groot 

belang. Een gemeente kan te klein worden om al haar taken naar behoren – in voldoende omvang en met 

voldoende kwaliteit - te kunnen vervullen en haar ambities van bijzondere woongemeente waar te kunnen 

maken. Wil Meerssen op termijn zelfstandig blijven dan is het van belang  

- de kwaliteit van bestuur, zowel politiek als ambtelijk, verder te verbeteren,  

- op (Eu)regionale dossiers samen te werken met andere gemeenten in de (Eu)regio 

- op lokale dossiers bestuurlijk het accent te leggen op beleidsvorming en toezicht op de uitvoering 

- operationeel nauw samen te werken met andere gemeenten in de (Eu)regio 

- solide financieel beleid te voeren 

- ambitie te tonen en vooral ook daadkracht 

- goed voeling te blijven houden met ideeën en ontwikkelingen inzake kwaliteit van leven 

- ons landelijke en dorpse karakter niet te verloochenen maar wel open te staan voor onze omgeving 

Het is duidelijk dat we als gemeente krimp moeten accepteren als een gegeven. De cijfers liegen niet. Tegelijk 

moeten we ons afvragen of we als gemeente of regio niet moeten proberen ons te keren tegen het tempo van 

de bevolkingskrimp. We kunnen daarbij gebruik maken van de bijzondere eigenschappen van de (Eu)regio, 

zoals onder andere hoogwaardige stedelijke infrastructuur, grote bevolkingsdichtheid, hoog opleidingsniveau, 

bijzondere natuur en prachtig landschap, een herkenbare cultuur en volkscultuur, kennis over voeding en 

gezondheid, over techniek en gezondheid, over duurzaamheid, goede smaak en gevoel voor kwaliteit en 

tenslotte de internationale omgeving. 

 

KIJK!!! vertaalt dit in Het antwoord op krimp: ambitie en kwaliteit 
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