KIJK!!! Punten voor bestuursakkoord 2022-2026
We stellen het op prijs dat we in een openbare zitting prioriteiten kunnen uitwisselen voor het
aankomende bestuursakkoord.
Groene ambitie
Ons eerste aandachtspunt is het actiever aan de slag gaan met een groene ambitie. Het zal geen
verassing zijn dat KIJK!!! graag ziet dat de gemeente veel meer doet - meer dan alleen voldoen aan
regelgeving - om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan. KIJK!!! heeft veel concrete
ideeën over hoe de gemeente dit kan realiseren, zoals op onze hellingen meer doen in de
landschapsinrichting om wateroverlast te beperken.
Streven naar duurzaamheid gaat ook over het eerlijker verdelen van de beschikbare grondstoffen; het
gaat om ervoor zorgen dat onze economie zo ingericht is dat iedereen kan voorzien in basisbehoeften
en kan meedoen in onze samenleving. We vinden het belangrijk armoede in onze gemeente niet
toeneemt als een gevolg van hoge inflatie door met name stijgen energieprijzen.
Verbeterde inrichting van gemeente Meerssen met meer en diverser aanbod woningen
Het zal ook geen verassing zijn dat het gebrek aan geschikte woningen voor diverse doelgroepen een
groot probleem is voor KIJK!!!. We willen aanmerkelijk meer geschikte en betaalbare woningen, met
name voor ouderen die willen doorstromen en voor jonge starters, door realistisch en creatief om te
gaan met de mogelijkheden die er zijn.
KIJK!!! denkt dat we nog meer kunnen inzetten op het realiseren van een cultuuromslag bij de
gemeente. Een dienstbare gemeente die meedenkt met burgers, stichtingen en bedrijven moet veel
sterker verankerd worden binnen de organisatie en het bestuur. Daar hoort een sterkere regierol bij die
de gemeente moet oppakken. We willen benadrukken dat concrete ambities voor meer woningen ook
goed mogelijk zijn binnen de grenzen van bebouwing.
Een progressieve gemeente
We hebben ook gepleit voor een progressievere gemeente en gemeentebestuur. Dat gaat om een naar
buiten gerichte gemeente die vooruitkijkt. Daarmee bedoelen ook we een gemeente die meer
samenwerking zoekt met burgers en nog beter luistert naar inwoners. Daarvoor hebben we
verschillende voorstellen.
Wat we willen benadrukken is dat een vernieuwing onze bestuurscultuur broodnodig is. Onze
raadsvergaderingen moeten korter, efficiënter en effectiever worden zodat ze aantrekkelijker worden
voor burgers. We stellen voor: training voor raadsleden, een raadsakkoord over de omgangsvormen en
spreektijden, andere indeling van vergaderingen waarin aan langlopende thema’s wordt gewerkt,
herstructurering van de begrotingsparagrafen, en een raad die actiever haar kaderstellende taak vervult,
met meer aandacht voor hoofdzaken en minder aandacht voor details die op een ander niveau
aangepakt kunnen worden.

