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Kernwaarden 

vertegenwoordigt burgers die willen wonen in een gezonde gemeente waar zij zich thuis 

voelen. Omdat ze willen dat die gemeente zich sterk maakt voor hun bestaanszekerheid, veiligheid,  

gelijke kansen en behandeling, ontwikkeling van talent, ontmoeting en deelname, duurzaamheid, 

een goede leefomgeving en een levendige economie. KIJK!!! is een lokale partij, geïnspireerd op een 

gezonde mix van idealen van PvdA, GroenLinks en D66. U ziet dat terug in dit programma, op onze 

site www.kijkmeerssen.nl en in ons optreden in de raad. We staan bekend als een baken van rust, 

altijd gericht op de inhoud en het algemeen belang. 

richt zich vooral op  

- Sociaal beleid 

- Duurzaamheid 

- Leefbaarheid 

- Stabiel bestuur 

Alleen een gezonde gemeente kan goed voor haar burgers zorgen. In de gezonde gemeente 

inspireert het bestuur zijn burgers initiatieven te nemen en helpt het ze daarmee vooruit. In een 

gezonde gemeente kunnen alle burgers meedoen en staat niemand aan de kant. Een gezonde 

gemeente weegt voortdurend de belangen van mensen, leefomgeving en economie.  

vindt het heel belangrijk de burgers te betrekken bij het besturen van de gemeente. En 

niet alleen als het om hun eigen straat, dorp of buurt gaat. Dus ook als het om voorzieningen voor 

sport en ontmoeting in de directe woonomgeving gaat. Ook als het om grote gemeentelijke 

projecten gaat, willen we daar de burgers bij betrekken. Bij de begroting bijvoorbeeld en de keuzes 

die daarvoor gemaakt moeten worden en over veiligheid. We willen in de volgende raadsperiode 

meer informatie bij de burgers op te halen dan tot nu toe gebruikelijk is. Ook over een zelfstandige 

gemeente blijven en welke kant we met de gemeente op moeten. Welke speerpunten van beleid? 

Socialer? Duurzamer? Goedkoper? Veiliger? Schoner? Wij denken dat dat ook politiek meer rust 

geeft. Wat ons betreft is ook belangrijk hoe bewoners de toekomst van hun dorp zien en wat ervoor 

nodig is het vitaal te houden. Wat is daar per se voor nodig, wie betaalt wat en wie gaat ervoor 

zorgen? De gemeente faciliteert dat proces. Met ambtelijke inzet en met financiële middelen. Het 

doel is dat de dorpen meer zelfsturend en ook meer zelf verantwoordelijk worden voor hun 

toekomst. 

Kernthema’s 

Sociaal beleid 

Het is belangrijk dat burgers een baan hebben. De gemeente zorgt er voor dat er in de regio 

voldoende werk is. Samen met ondernemers en instellingen. Mensen die niet kúnnen werken 

kunnen rekenen op hulp van de gemeente. Zij moeten kunnen blijven meedoen in de samenleving. 

De gemeente experimenteert samen met de regiogemeenten met een basisinkomen. De gemeente 

bestrijdt armoede en laat iedereen delen in onze welvaart. Bestaanszekerheid bieden is het minste. 

De gemeente wil dat er voor iedereen voldoende aandacht en noodzakelijke zorg is. 

http://www.kijkmeerssen.nl/
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Daarom: 

- Mensen met een krappe beurs in beeld; discrete actie Ruggesteun, huiskamers, scholen e.d. 

- Regelingen voor mensen in armoede verder verbeteren en toegankelijk(er) maken 

- Voor iedereen deelname aan het arbeidsproces mogelijk maken 

- Toegang tot zinvolle dag- en vrijetijdsbesteding faciliteren 

- Regionaal pleiten voor experimenteren met basisinkomen als alternatief voor uitkeringen 

- Investeren in bestrijding van on- en laaggeletterdheid; ook bij nieuwe Nederlanders 

- Investeren in verbetering van digitale kennis en vaardigheden; ook bij ouderen 

Onze gemeente bestaat vooral uit kleine, overzichtelijke gemeenschappen. Toch zijn er mensen die 

zich eenzaam voelen en buiten de gemeenschap staan. Ook kunnen burgers soms onvoldoende 

meedoen omdat ze een beperking hebben. Vooral kinderen en ouderen zijn kwetsbaar. Veel wordt 

almaar duurder en niet alle burgers zien de resultaten van de verbeterde economie terug in hun 

portemonnee. Culturele, sociale en sportieve activiteiten bieden de mogelijkheid tot ontmoeting en 

verdienen steun. 

Daarom: 

- Vereenzaming ouderen aanpakken door (meer) ontmoetingsplekken te creëren 

- Ouderen en mensen met beperking een rol geven in de organisatie van sportclubs 

- Ouderen en mensen met beperking meer betrekken bij het onderwijs aan jongeren 

- Mensen in de bijstand nog meer aanspreken op hun talenten: meedoen als het kan 

- Verbetering mobiliteit van geïsoleerde mensen (met behulp van vrijwilligers) 

- Meer ontmoetingsplekken als de Ketel, Ut Zaelke en MOPs 

- Sociaal ondernemen met ouderen en mensen met een beperking bevorderen 

- Bijzondere ontmoetingsinitiatieven verenigingen belonen met (extra) subsidie 

- Ieder kind moet lid kunnen zijn van een sportclub 

- Muziek- en balletlessen voor kinderen van ouders met een smalle beurs 

Ook hier geldt dat we aan de burgers willen overlaten hoe zij in hun straat, dorp of buurt de 

ontmoeting tussen de mensen die er wonen willen vormgeven. Initiatieven die tot meer ontmoeting 

leiden moeten op een warm onthaal bij de gemeente kunnen rekenen. Dat kan per straat, buurt of 

dorp anders zijn. Ontmoeting leidt ertoe dat de dorpen en buurten in de gemeente vitaal blijven. En 

een goede omgeving zijn om te wonen. 

Duurzaamheid 

Het is belangrijk dat we de omgeving waarin we leven gezond houden, net als onszelf en onze 

gemeenschappen. Luchtverontreiniging, geluidsoverlast, vervuiling van het water zijn een aanslag op 

onze gezondheid. Voor onze kinderen en kleinkinderen moeten we die stoppen. De gemeente moet 

helpen regionale, landelijke en Europese milieu- en klimaatdoelen te realiseren. 

Daarom: 

- Gemeente energieneutraal in 2034; daarvoor een planning maken 

- Stimuleren dat burgers steeds meer zelf energie opwekken (o.a. zonnepanelen) 

- Stimuleren dat burgers minder gas gebruiken (o.a. warmtepomp, elektrisch koken) 

- (Nog) meer isoleren woningen en bedrijfsgebouwen 
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- Waarschuwen voor de gevolgen van overmatig gebruik verpakkingen 

- Natuurlijk en groen landschap beschermen en in ere herstellen 

- De verstening van tuinen, erven, en openbare ruimte stoppen 

- Gemeentelijk infopunt wateroverlast, melding en advies oprichten 

- Voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden 

- In buitengebied aangepaste verlichting (diervriendelijk) of helemaal geen 

- Versterking Platform Duurzaam Meerssen als adviseur en broedplaats 

- Versterking Groenplatform als adviseur en broedplaats 

- Voorkeur voor groen dat (ultra)fijnstof opneemt 

- Balans zoeken tussen bescherming natuur en landschap en economische groei 

- Het kleinschalige, typisch Zuid-Limburgse landschap behoeden voor verdere afbraak 

- Buitengoed Geul&Maas verder ontwikkelen; ook gebied rond zwembad en Rothemer Molen 

Leefbaarheid 

In de toekomst zijn mensen steeds meer op elkaar aangewezen. Een goede buur is dan beter dan een 

verre vriend. De gemeente moet het mogelijk maken dat mensen beter in staat zijn elkaar te helpen. 

Mensen hebben ook graag invloed op hoe hun leefomgeving is georganiseerd en op hoe die eruitziet. 

En ze weten vaak sneller en beter wat er daarvoor moet gebeuren. De gemeente moet het mogelijk 

maken dat dorpen, buurten en verenigingen meer verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van 

de leefomgeving. Ook als het om sportaccommodaties en gemeenschapshuizen gaat. Het is zaak dat 

de bewoners van de verschillende dorpen zich zo organiseren dat zij een goede gesprekspartner voor 

de gemeente zijn. Dat kan in een dorpsraad, bijvoorbeeld. Of in een dorpscoöperatie. In de toekomst 

krijgen verenigingen het door de vergrijzing lastig. Dorpen en buurten zullen dan sociale samenhang 

anders vorm moeten geven. 

Daarom: 

- Dorpsbewoners schrijven dorpsontwikkelingsplannen (o.a. voorzieningen, zorg, sport) 

- Dorpsbudgetten vaststellen binnen de jaarlijkse begrotingen 

- Zorgkracht van elk(e) dorp/buurt in kaart brengen (vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen) 

- Wat voor soort ontmoetingsplekken zijn er nodig; gemeenschapshuis? Huiskamer(s)? 

- Behoefte onderhoud openbare ruimte per dorp en buurt in beeld brengen 

- Workshops Burgermacht en Burgerkracht aanbieden 

- Gemeenschapshuizen na overgangsperiode in eigen beheer bij de dorpen; tenzij niet nodig 

- Sportaccommodaties (gecentraliseerd?) in eigen beheer bij verenigingen 

- Adviesraad burgerparticipatie (vertegenwoordigers dorpen) in het leven roepen 

- Versterking lokale omroep als ontmoetingsplek van dorpen, generaties, culturen, politiek 

- Levensloopbestendig (ver)bouwen bevorderen 

- Vooral focus op wonen voor starters en ouderen, sociale woningbouw en ‘klein(er) wonen’ 

- Beweging en nieuw elan rond jeugdcultuur bevorderen en faciliteren; met de jeugd praten 

- Bibliotheek behouden en educatieve en participatiefunctie versterken 

- Versterking Cultuurcafé als ontmoetings- en broedplaats 

- Verenigingen ondersteunen in de context van (dreigende) krimp en vergrijzing 

- Onderzoek naar haalbaarheid Cultureel Centrum gemeente Meerssen 

- Een basisschool, ook een kleine, kan van belang zijn voor een dorp 

- Meer Meerssense Ontmoetingsplekken (MPOs) 
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- Realisering natuurspeelplaats 

- Markt in Meerssen: huiskamer van het dorp 

- Investeren in toegankelijkheid van openbare gebouwen en winkels (subsidie) 

Gezondheid en veiligheid zijn voor veel mensen het grootste goed én een bron van zorg. De 

gemeente doet voor beide via politie, brandweer en GGD al veel maar ze kan nog wel wat extra’s 

doen om haar burgers te stimuleren gezond te leven. En ook in het gevoel van veiligheid moet zij 

blijven investeren. Dat houdt mensen vaker en langer buiten het zorgcircuit. Wij vinden ook dat de 

gemeente moet blijven werken aan de kwaliteit van jeugdzorg, ouderenzorg en de zorg voor mensen 

met een beperking.  

Daarom: 

- Insteken op positieve gezondheid; zo veel mogelijk voorkomen dat zorg noodzakelijk is 

- Leerlingen basisscholen ontbijten en lunchen op school – zicht op armoede en gezondheid 

- Beweegtuinen voor ouderen bij ontmoetingsplaatsen 

- Fietsers voorrang op álle rotondes 

- Schoolfietsroutes voor jongeren veilig 

- Schoolzwemmen terug – regionaal onderzoeken 

- Vracht-, landbouw- en sluipverkeer uit de kernen 

- Markt en centrum Meerssen autoluw 

- Meer 30-kilometerzones (handhaven!) 

- Beperkte groei MAA e.o.; focus op hoogwaardige werkgelegenheid (onderhoud, opleiding) 

- Afschaffing hondenbelasting (gezelschapsdier) c.q. kostendekkend voorzieningen 

- Beleid gevaarlijke honden (ontmoedigen hoog-risicohonden; landelijke regelgeving volgen) 

- Overlast jongeren bespreekbaar maken en aanpakken; respectvol samenwerken 

- Versterking Adviesraad Sociaal Domein 

- Blijven aansluiten bij Stop Tihange; Tihange moet dicht 

De gemeente Meerssen heeft een naar verhouding kleine economie. Verreweg de meeste inwoners 

werken buiten de gemeentegrenzen. Willen we ons onderscheiden van omliggende gemeenten dan 

moeten we vooral inzetten op kwaliteit. Dat geldt voor alle bedrijvigheid. Met het versterken van de 

kwaliteit die er is, kunnen we in de regio een koopkrachtig publiek aan Meerssen binden. Door de 

beperkte ruimte voor maken en diensten te verbeteren, worden we aantrekkelijk voor de vestiging 

van kleine, innovatieve en schone ondernemers. 

Daarom: 

- Wifi hot spots in gemeente 

- Innovatief, schoon, kleinschalig ondernemen faciliteren 

- Klein ondernemerschap (toerisme, reparaties, b.v.) stimuleren 

- Revitalisering bestaande bedrijventerreinen 

- Deelnemen in regionale projecten (werkgelegenheid) 

- Doorontwikkeling St. Agnesplein Bunde 

- Doorontwikkeling omgeving Basiliek Meerssen 

- ZZP-café als broedplaats van nieuwe zakelijke initiatieven 

- Netwerkbijeenkomsten voor ondernemers 

- Verkenning contact met aangrenzende gemeente(n) België 
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Stabiel en betrouwbaar bestuur 

Stabiel bestuur is een voorwaarde voor een goed contact tussen burgers en gemeentelijke overheid. 

Burgemeester en wethouders moeten kunnen rekenen op stevig draagvlak in de gemeenteraad. De 

ambtelijke organisatie moet gemakkelijk contact kunnen leggen met burgers. De weg van idee naar 

raadsbesluit moet helder zijn. In dat proces moet er ruimte zijn voor de inbreng van burgers. Zeker 

als het om grote thema’s in de domeinen zorg, openbare ruimte, economie en financiën gaat. Alleen 

dan kan de gemeente haar burgers optimaal van dienst zijn én het individuele belang goed afwegen 

tegen het algemeen belang. Vooral als het gaat om initiatieven die burgers zelf ontplooien in hun 

eigen woonomgeving. De gemeente meet met regelmaat de kwaliteit van bestuur en organisatie in 

relatie tot het algemeen belang en het belang van (groepen) burgers. Ook wil de gemeente dan 

weten wat er aan ideeën en plannen leeft. Het bestuur moet duidelijk zijn over wat er niet kan en 

waarom dat niet kan. Burgers moeten tevreden kunnen zijn over het gemeentebestuur. En dan is 

meten weten. Herindeling, fusie, samenwerking e.d. zijn geen doel op zich, zijn ondergeschikt aan 

zaken als bestuurskracht, operationele slagvaardigheid en kwaliteit dienstverlening aan en 

participatie door de burgers. 

Daarom: 

- De gemeente blijft zelfstandig, zet in op beter bestuur en organisatie, evalueert na twee jaar 

- Tweejaarlijkse kwaliteitsmeting bestuur en organisatie (extern bureau/Berenschot) 

- Tweejaarlijkse tevredenheidsmeting over bestuur onder burgers 

- Brede coalitie, deskundige wethouders na sollicitatieronde 

- Realistisch en deskundig begroten; geen overschrijdingen 

- Organisatie naar hoger niveau, actuele en eigentijdse competenties 

- Keuzes maken; geen verhoging belastingen; OZB omlaag 

- Gemeente goedkoper maken voor bewoners 

- Met woonlasten naar middengroep Limburgse gemeenten (in vier jaar) 

- Adviesraad burgerparticipatie (vertegenwoordigers dorpen) in het leven roepen 

- Adviessessies burgers sociaal, ruimtelijk, bedrijfsvoering en duurzaamheid 

- Begrotingskeuzes op basis van algemeen belang 

- De burger begroot mee (richtinggevende adviezen) 

- Burgerinitiatieven (mits goed onderbouwd) faciliteren 

- Elk dorp een medewerker van de gemeente als liaison/intermediair in gemeentehuis 

- Tweejaarlijkse peiling naar plannen bij burgers 

- ‘TEDX’ Meerssen met Stella Maris (tweejaarlijks); focus op gemeente 

- SMART besluit- en planvormingsproces 

- Besluitvorming raad na beeld- en oordeelsvorming (BOB-model) 

- Spreekuur gemeenteraadsleden 

- Ambtenaren met eigentijdse competenties 

Tenslotte: Wat Bureau Berenschot nu heeft uitgezocht is dat we nog een jaar of acht zelfstandig door 

kunnen als de kwaliteit van bestuur en organisatie snel verbeteren. Na die acht jaar moeten we 

opnieuw onderzoeken wat nodig is. Wij kunnen ons in die aanbeveling vinden. Maar we vinden ook 

dat we elke twee jaar zouden moeten peilen waar we staan. Kunnen we als zelfstandige gemeente 

onze burgers nog de service bieden die past bij de tijd. Zowel digitaal als aan de balie en in het veld. 

En ook willen we elke twee jaar de tevredenheid van onze burgers meten.  


