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VERKIEZINGSPROGRAMMA DEMOCRATEN ROERDALEN 2022 
 
 
LEEFBAARHEID EN WONEN 
 
Leefbare dorpen 
Woningnood is hoog en alle nieuwe woningen moeten levensloopbestendig zijn. Ook voor 
onze ouderen moeten de woningen zodanig aangepast kunnen worden dat ze langer thuis 
kunnen wonen. We stimuleren woningcorporaties om naast levensloopbestendige 
nieuwbouwwoningen ook bestaande woningen levensloopbestendig te maken en te zorgen 
voor voldoende seniorenwoningen of appartementen met lift. 

 
Starters 
Roerdalen moet aantrekkelijk blijven voor starters en daarom blijven wij de startersleningen 
stimuleren. Niet iedereen kan zich een koopwoning permitteren en daarom willen wij de 
woningcorporaties stimuleren om voldoende huurwoningen en appartementen aan te 
bieden voor starters. 

 
Zorgvoorzieningen 
Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en veel voorzieningen verdwijnen uit de dorpen. 
Daarom ziet Democraten Roerdalen graag kleinschalige zorgvoorzieningen voor basiszorg. 
Denk aan de wijkzorg, maaltijdservice en onderhoudsservice.  
 
Jongeren 
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Wij zijn voorstander van een actief 
stimuleringsbeleid bij initiatieven van en voor jongeren. Alleen met voldoende aanbod 
kunnen we onze jongeren in Roerdalen houden en blijven we een aantrekkelijke gemeente. 
 
Openbare ruimte 
Democraten Roerdalen is geen voorstander van verdere bezuinigingen op groenonderhoud. 
Een goed onderhouden groenvoorziening is het visitekaartje voor onze groene gemeente en 
maakt het aantrekkelijk om hier te wonen en te recreëren. 
 
 
 
 

Gewoon blijven doen 
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Toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen 
Aandacht voor geschiktheid van trottoirs en oversteekplaatsen voor minder validen, 
rollatorgebruikers en kinderwagens vinden wij belangrijk. Dit geldt uiteraard ook voor 
optimaliseren van de toegankelijkheid van alle openbare gebouwen. 

 
 
 GEMEENTE EN DIENSTVERLENING 
 
Klantvriendelijke dienstverlening en servicegerichtheid 
We blijven aandacht houden voor klantvriendelijkheid en serviceverlening naar onze 
inwoner en wij steunen alle voorstellen voor verdere verbetering. 

 
Transparante en benaderbare gemeente 
Democraten Roerdalen is van mening dat een gemeente ten dienste staat van de inwoners. 
Dat wil zeggen dat de inwoner ook in staat moet zijn om de juiste personen binnen het 
gemeentehuis vragen te kunnen stellen en ook de verantwoordelijken moet kunnen 
bereiken.  
Op de gemeentelijke website zijn zaken nog moeilijk te vinden. Wij denken dat deze 
eenvoudiger en gebruiksvriendelijker gemaakt moet worden. 
Ook de communicatie met en naar de inwoners kan verbeterd worden. Het duurt vaak lang 
voordat iemand wordt teruggebeld of een antwoord (in begrijpelijke taal) via mail terug 
krijgt.  

 
Integriteit 
Inwoners moeten kunnen vertrouwen op hun gemeente. Doordat de centrale overheid 
steeds meer taken neerlegt bij de gemeenten wordt dit aspect alleen maar belangrijker. Er is 
al een kloof tussen politiek en burger. Om dit te bewerkstelligen komen er integriteitsregels 
en –normen in het kader van de benoeming van college- en raadsleden. 
 
Toekomst 
De gemeentelijke organisatie vereist een minimale omvang. Wij zijn van mening dat de 
minimum grenzen van de gemeentelijke organisatie zijn bereikt en dat hier niet verder meer 
aan getornd mag worden. 

 

 
VERENIGINGSLEVEN 
 
Verenigingen 
Een bloeiend verenigingsleven is de smeerolie in de samenleving. Maar door corona is het 
lastig om de verenigingen in de lucht te houden. Ledenaantallen nemen af, bestuurders en 
vrijwilligers zijn moeilijk te vinden.  
Wij streven naar één loketfunctie bij de gemeente voor alle verenigingen, waar zij terecht 
kunnen met al hun vragen om advies en ondersteuning op alle gebieden waar een gemeente 
ondersteuning kan bieden. Dit geeft duidelijkheid bij de verenigingen, maar maakt ook dat 
de gemeente beter weet waar de verenigingen tegenaan lopen en mee bezig zijn. 
 
 
 



3 
 

Accommodaties 
Accommodaties moeten ontmoetingsplekken zijn die de lokale gemeenschap kunnen 
verbinden en versterken en waar jong en oud vrijblijvend in kan lopen. Wanneer er nu te 
voorzichtig en zuinig mee wordt omgegaan lopen de we het risico om voor de 
toekomstkansen te missen en straks eventueel extra kosten te moeten maken om een 
inhaalslag te realiseren. Wanneer we nu weloverwogen investeren in de toekomst van 
multifunctionele accommodaties kunnen we dit voorkomen. Alleen in Herkenbosch en 
Vlodrop moeten de accommodaties nog gerealiseerd worden. Verder moet er ook nog 
gekeken worden naar de jeugdhuizen. 

 
 
SOCIAAL EN MAATSCHAPPELIJK BELEID 
 
Algemeen 
 
Roerdalen heeft een grote groep mensen die het goed hebben en zelf hun keuzes kunnen 
maken hoe zij zich inzetten in de gemeenschap en waar zij aan willen deelnemen. Daarnaast 
kennen wij ook inwoners voor wie deze vrijheden niet vanzelfsprekend zijn. Mensen die 
vanwege fysieke beperkingen of geestelijke gezondheid of handicaps moeite hebben om 
deel uit te maken van onze gemeenschap. Maar ook mensen die in een financieel benarde 
positie terecht zijn gekomen of moeten leven op bijstandsniveau of zelfs daaronder. Al deze 
mensen hebben vaak niet de voor de meesten van ons vanzelfsprekende vrijheden en 
mogelijkheden om gewaardeerd en actief deel te kunnen nemen aan, of te genieten van al 
het moois dat onze gemeente haar inwoners te bieden heeft. 
Democraten Roerdalen is van mening dat Roerdalen een gemeente moet zijn waarin 
iedereen kan en mag meedoen en waar men ongeacht zijn persoonlijke situatie graag wil 
wonen. 
Wij zijn van mening dat de gemeente moet stimuleren dat deze mensen (en hun kinderen) 
toch deel kunnen nemen aan activiteiten of lid kunnen worden van de lokale verenigingen. 

 
Participatie 
De overheid heeft de laatste jaren beleid uitgezet waarbij mensen zoveel mogelijk moeten 
participeren (meedoen) in de maatschappij.  
Participatie moet in onze ogen gericht zijn op het creëren van kansen om deel te nemen aan 
het maatschappelijke gebeuren in een gemeente en om werkervaring op te doen die mee 
kan helpen om betaald werk te vinden. Of voor mensen, voor wie een betaalde baan om 
welke reden dan ook nooit een reële optie zal zijn, om op een waardige manier deel uit te 
maken van de lokale samenleving en toch hieraan naar vermogen kan bijdragen. 

 
Asielzoekers en statushouders 
Wereldwijde ontwikkelingen hebben gemaakt dat ook Roerdalen moet voldoen aan de 
normen zoals die door de overheid zijn gesteld voor de opvang van asielzoekers en 
statushouders.  
Democraten Roerdalen is van mening dat er voor de opvang van asielzoekers in onze 
gemeente geen geschikte locaties zijn.  
Voor de opvang van statushouders willen wij ons inzetten dat de gemeente in gesprek gaat 
met de woningcorporaties over de mogelijkheid om te stoppen met de verkoop van sociale 
huurwoningen, zodat zodra een huurder het pand verlaat dit ook weer verhuurd kan worden 
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aan woningzoekenden, waaronder ook statushouders. Waarbij Democraten Roerdalen de 
voorkeur uitspreekt dat mensen uit Roerdalen voorrang krijgen. 
 

 
VERKEER EN VEILIGHEID 
   
Toezicht 
Democraten Roerdalen is van mening dat de zichtbaarheid van onze handhavers in de 
kernen verbeterd kan worden. Voornamelijk “kleine” overtredingen leveren bij veel 
inwoners de nodige frustraties op. Overtreders dienen op heterdaad betrapt te worden, 
maar daartoe is het wel noodzakelijk dat er ook handhavers (Boa’s) aanwezig zijn. Wij 
beseffen dat de aanwezigheid van handhavers aan grenzen is gebonden mede gelet op de 
kosten. Democraten Roerdalen wil hier nadrukkelijker naar kijken en is desnoods bereid om 
in te zetten op het vrijmaken van extra middelen hiervoor. 
Voor wat betreft andere zaken willen wij aandacht vragen voor meer politie zichtbaar op 
straat.  
 
(Brand)veiligheid en aanrijtijden hulpdiensten 
Democraten Roerdalen is zich ervan bewust dat de aanrijtijden van de hulpdiensten op 
bepaalde locaties ontoereikend zijn. Wij blijven ons er sterk voor maken dat we uiteindelijk 
een goede dekking hiervan bereiken voor onze hele gemeente en zijn bereid mee te denken 
om het bereiken van oplossingen te bewerkstelligen.  
In 2020 hebben we de grote Meinwegbrand gehad. De lering hiervan was dat we te weinig 
waterpunten hadden en nu zijn er drie extra waterpunten aangelegd. We hopen hiermee 
het probleem van watertekort opgelost te hebben. 
Daarnaast overviel ons het hoogwater in 2021 en ook hier is lering uit getrokken voor betere 
samenwerking en heldere communicatie. 
Wij zijn voorstander van projecten (zoals Brandveilig Leven) waarbij de brandweer 
voorlichting geeft aan inwoners over brandpreventie, of waarbij politie voorlichting geeft 
over inbraakpreventie etc.  

 
Verkeer 
Binnen onze gemeente zien we een aantal knelpunten qua verkeersveiligheid. Wanneer in 
de planning voor onderhoud of herinrichting van wegen, deze knelpunten pas op langere 
termijn aan de orde komen, zijn wij van mening dat de planning moet worden herzien en de 
knelpunten waar mogelijk naar voren moeten worden geschoven.  
 
 
TOERISME, NATUUR, KUNST EN CULTUUR 
  
Groene gemeente met mogelijkheden 
Onze bossen en Nationaal Park De Meinweg bieden veel mogelijkheden voor rust en 
recreatie. Wij zijn van mening dat we zuinig moeten zijn op onze bossen en bijzondere 
landschappen (zoals het Roerdal, maar ook het bijzondere Leropperveld en Linnerveld. 
Wij zijn een gemeente die zich kan profileren met haar natuur en mogelijkheden om te 
wandelen, fietsen en te genieten van de natuur. Wij zijn van mening dat met respect voor 
deze gevarieerde natuur het gebied opengesteld moet zijn voor onze inwoners voor 
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toerisme. En dat initiatieven op dit gebied, die toerisme en recreatie op een passende wijze 
versterken gestimuleerd en gefaciliteerd moeten worden.  

 
Naast onze prachtige natuur hebben we ook het nodige te bieden op het gebied van kunst 
en cultuur. Verspreid over de hele gemeente liggen prachtige en bezienswaardige 
monumenten, molens, musea. Aerwinckel en kasteel Montfort zijn culturele en historische 
trekpleisters. Er zijn nog veel meer mogelijkheden op gebied van beeldende kunst, muziek, 
zang, dans en toneel die nu nog niet (voldoende) benut worden. Wij juichen ook initiatieven 
op het gebied van horeca toe. Lekker uit eten of genieten op een terrasje na een dagje in 
Roerdalen zal zowel lokale bevolking als toeristen aanspreken. Ook op dit vlak willen we 
ondernemerschap graag gestimuleerd zien. 
 
 
ECONOMIE 
 
Ondernemersklimaat 
Democraten Roerdalen pleit voor duidelijke en eenvoudige regelgeving voor ondernemers. 
Waarbij de gemeente ondersteuning kan bieden bij vergunningaanvragen, maar ook om 
ondernemersinitiatieven die passen bij onze landelijke en groene gemeente te stimuleren. 
Wij ondersteunen mogelijkheden om voormalige agrarische bebouwing anders te 
bestemmen. 
Wanneer zich meer ondernemers in onze gemeente vestigen, ontstaat er groei van 
werkgelegenheid en ook meer mogelijkheden voor inwoners om hun in- en aankopen weer 
lokaal te doen.  
We koesteren de bedrijven in onze gemeente want de combinatie van toerisme, recreatie en 
voldoende faciliteiten maakt het aantrekkelijk voor mensen om in Roerdalen te komen 
wonen en werken. 

 
 
FINANCIËN 
 
Financieel gezonde gemeente 
Wij willen dat Roerdalen een financieel gezonde gemeente is. 
Om dat te bereiken geloven wij dat beschikbare middelen efficiënt en doelmatig ingezet 
moeten worden. 
Toch zullen we ook moeten blijven investeren om Roerdalen aantrekkelijk te houden voor de 
toekomst en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 

 
Slim samenwerken 
Wij denken dat door slim en intensief samen te werken met andere gemeenten, kosten 
bespaard kunnen worden. Veel taken worden nu uitgevoerd in samenwerking met de 
gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren (MER). 
Voor de nodige zaken is er vaak specifieke expertise nodig. Vaak worden dan externe 
deskundigen ingehuurd die veel hogere kosten met zich meebrengen dan een ambtenaar in 
loondienst van de gemeente, maar is er ook weer niet voldoende werk om iemand vast in te 
huren. 
Wij willen zo weinig mogelijk inhuur van externe dure krachten. Wij zien mogelijkheden om 
in samenwerking met andere gemeenten in de regio, die veelal dezelfde expertise inhuren, 
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om ambtenaren met die expertise te laten werken voor meerdere gemeenten. Zo heeft die 
ambtenaar een vaste baan en sparen de gemeenten op de kosten van inhuur van externe 

krachten en adviesbureaus. 

 
 
DUURZAAMHEID 
 
Milieu en klimaat 
Op gebied van milieu en klimaat heeft onze overheid afspraken gemaakt waar we in 
Nederland naartoe willen en binnen welke termijn. 
Uiteraard heeft dit ook voor onze gemeente gevolgen.  
Democraten Roerdalen zet al in op de realisatie van een energiepark op de voormalige 
stortplaats in Montfort. 
Voor de toekomst willen wij de mogelijkheden bekijken voor energiezuinigere 
straatverlichting, maar ook voor mogelijkheden tot plaatsen van zonnepanelen e.d. op 
gemeentelijke, multifunctionele gebouwen en particuliere gebouwen. Door goed naar 
nieuwe mogelijkheden te kijken en hierin te investeren kunnen we op langere termijn niet 
alleen kosten besparen en flinke stappen zetten om op termijn een energie neutrale 
gemeente te worden.  
Roerdalen heeft een energie- en milieuvisie opgesteld, waarin doelen worden gesteld en 
uitgewerkt. 
 

  
 


