OP DE TOEKOMST

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

Beste Kiezer,
Wij hebben er ‘zin’ in! Zin om met de nieuwe politieke partij FOCUS alle burgers van
Meerssen een stem in het gemeentebestuur te geven. We laten ons leiden door de volgende
sleutelwoorden: Fair, Open, Communicatief, voor alle kernen, Uniform, en vooral:
Samenwerking. Zonder samenwerking bereik je niets in de politiek. Met een scherpe Focus
op het belang van de gehele gemeente, niet alleen op de kern Meerssen, maar ook op
Bunde, Geulle, Ulestraten en Rothem. Lokale politiek moet weer leuk worden, inspirerend
en daadkrachtig, door de afgelopen politieke periode in Meerssen achter ons te laten en ons
te richten op de toekomst.
In onze gemeente willen wij goed en duurzaam kunnen wonen en werken. Het kan altijd
beter. Daarom blijven wij letten op het handhaven van een goede infrastructuur en
voorzieningen voor de verenigingen in alle kernen ondanks de bevolkingskrimp. Dat is in de
raad de taak van de raadsleden van onze partij. FOCUS raadsleden hebben zich bij hun
kandidaatstelling verplicht alle gemeentelijke trainingen te volgen. Een mogelijke wethouder
zal lid zijn van de landelijke wethoudersvereniging en de intervisiegroepen volgen. Zo kan hij
of zij optimaal functioneren. Het is continu een balans zoeken tussen het “zonder last en
ruggespraak” nemen van besluiten en met twee benen in de samenleving staan. Wij staan
open voor uw ervaringen. Deel ze met ons!
Het gaat in een samenleving niet alleen om de ondernemers en de werknemers of de
verschillende deelgemeenschappen van Meerssen. Wij hebben ook oog voor de noden van
ouderen en zwakkeren; we volgen nauwgezet de veranderingen in de wet Maatschappelijke
Ondersteuning om hen ook deel te laten nemen aan onze samenleving. Hierbij worden de
betaalbaarheid en praktische haalbaarheid in de gaten gehouden. Buiten kijf staat dat wij
hechten aan goed onderwijs voor onze jeugd.
Iedereen kent de gevolgen van de crisis. Wij zien de financiële realiteit van Meerssen onder
ogen. Het geld ligt niet voor het oprapen, terwijl er wel grote Rijkstaken naar de gemeente
overgeheveld worden. Daarom werken wij vanuit duidelijke prioriteiten die we in dit
programma uitwerken. Bij het politiek handwerk doen we pas voorstellen als die gedegen
financieel onderbouwd zijn en die de last niet in de toekomst leggen. Mochten we bepaalde
bezuinigingen niet kunnen accepteren, dan geven we duidelijk aan waar het geld wel
vandaan moet komen.
Voor FOCUS liggen de eerste prioriteiten bij goed onderwijs, een goede infrastructuur, de
leefbaarheid in de kernen en de verenigingen, en ruimte voor ondernemers om de economie
te laten floreren. Daarnaast streeft FOCUS naar een financieel gezonde gemeente die
burgerkracht en efficiënte regionale samenwerking stimuleert.
Dat bereiken we via Faire, Open, Communicatieve/Kernachtige, Uniforme Samenwerking.
Marcel Smeets (043-3649769) & Maureen Gubbels (06-36155183)
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Inleiding
Voor FOCUS liggen de eerste prioriteiten bij goed onderwijs, een goede infrastructuur, de
leefbaarheid in de kernen en de verenigingen, maar ook bij ruimte voor ondernemers om de
economie te laten floreren. Dat willen we bereiken via Faire, Open, Communicatieve/Kerngerichte, Uniforme Samenwerking. Dit doen wij u als geïnteresseerde kiezer hierna verder
uit de doeken. De onderwerpen zijn ingedeeld zoals de gemeente dat ook in haar begroting
doet.
Bestuur en dienstverlening
De gemeentelijke organisatie is dienstbaar aan haar burgers en denkt mee met burgers,
verenigingen en bedrijven. Wat burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties er
niet van ontslaat om zaken zelfstandig op te pakken. Wij hechten aan een betere
verankering van burgerparticipatie in het gemeentelijke beleidsvormingsproces, zodat in
wisselwerking met de burger beleid geschreven wordt en niet van achter het bureau. Hierin
is altijd een verbeterslag te maken. Daarnaast moet de focus de komende periode liggen op
een duidelijke en goed functionerende gemeentelijke website.
FOCUS vindt dat een nieuwe Burgemeester zich zo snel mogelijk in de gemeente dient te
vestigen. Daarnaast spreekt onze partij de voorkeur uit voor wethouders die in de gemeente
wonen. Dit versterkt de band met de inwoners en betrokkenheid met alle ontwikkelingen in
de gemeente, waarbij wij uitgaan van Meerssen als zelfstandige gemeente.
Vanuit kostenoogpunt en krachtenbundeling gaan we samenwerking met andere
gemeenten niet uit de weg, maar we waken er in dat geval wel voor te veel autonomie en
zeggenschap als Raad in te leveren.
Onze input voor de profielschets van de nieuwe burgemeester is dat hij/zij mensen kan
verbinden en optreedt als een goede burger“vader”, die de belangen van de inwoners van
de gemeente Meerssen en haar Raad overal op integere wijze uitdraagt.
Openbare Orde en Veiligheid
Meerssen moet een veilig woon- en leefklimaat hebben. Het aantal inbraken stijgt helaas en
dit toont aan dat er werk aan de winkel is. Verminderen van overlast en criminaliteit is de
doelstelling. Hierop moet zwaar
worden ingezet door de
driehoek burgemeester, officier
van Justitie en politie. De
(vrijwillige) brandweer moet
goed ondersteund blijven
omwille van de veiligheid van
de burger. Een belangrijke
functie is naast de buurtnetwerken ook weggelegd voor
de individuele burger die kan
helpen door vreemde situaties
bij de politie te melden.
Overlast veroorzakende
jongeren worden in kaart gebracht. De jeugdcoach is voor preventie van overlast van
cruciaal belang en kan daarom niet worden afgeschaft.
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Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte
Verkeersveiligheid is een blijvend speerpunt van beleid. Wij zien het als een taak voor de
gemeente om de verkeersinfrastructuur rond scholen veilig te houden voor de jonge
verkeersdeelnemers. Maar de gemeente moet ook de samenwerking met de ouders
aangaan om het verkeersgedrag rond scholen veiliger te krijgen.
Op een aantal plaatsen in de gemeente
zijn al rode fietsstroken aangebracht op
doorgaande routes. Als dit goed blijkt te
functioneren dan zal dit, wanneer
mogelijk, in de rest van de gemeente
toegepast moeten worden, zeker op
smalle, onoverzichtelijke wegen waar
fietsers en automobilisten de weg
samen gebruiken, zoals de Snijdersberg
in Geulle.
Ook moeten de effecten van de A2tunnelbouw voor de lokale verkeersafwikkeling, bijvoorbeeld in Rothem, goed in de gaten
gehouden worden om negatieve effecten waar mogelijk te verminderen.
Het groene karakter van de gemeente Meerssen moet gekoesterd worden. De gemeente
blijft alert om ergernissen over puin in het buitengebied en hondenpoep te verminderen. De
burger moet gestimuleerd worden om zelf melding te doen met betrekking tot de openbare
ruimte. Dat kan met behulp van daarvoor ontwikkelde apps of de website van de gemeente.
Economie
Ondernemend Meerssen wordt, zoveel als mogelijk, gefaciliteerd door de gemeente
Meerssen. Bij ontwikkelingen rond het vliegveld MAA moet enerzijds rekening gehouden
worden met de burgers die onder de aanvliegroutes wonen en anderzijds met de positieve
economische impact van het vliegveld op de lokale economie. Ook de agrarische sector is
van groot belang voor de lokale economie. Deze moet bij gemeentelijke besluitvorming
adequaat de ruimte krijgen.
Schoon water, als bron van mooie natuur, is een van de pijlers waar het potentieel van het
toerisme voor de economie van Zuid-Limburg op rust. In de rioleringsplannen moet hier
uitwerking aan gegeven worden. Daarnaast heeft de combinatie van toerisme, economie en
kunst een positieve uitwerking. Er zullen nieuwe wegen gezocht worden om het toerisme in
Zuid-Limburg te stimuleren. Door gebruik van internet is informatie eenvoudig beschikbaar,
waardoor de noodzaak om als gemeente aan de VVV bij te dragen minder groot is. Wij willen
in Meerssen rustige recreatie met beperkte inzet van gemeentelijke middelen, hetgeen
betekent dat de gemeente vooral zorg draagt voor goed onderhouden fiets- en wandelroutes, waarvan het fietspontje tussen Geulle en Uikhoven een belangrijk onderdeel is.
Ondernemers kunnen hier weer op aanhaken.
Onze insteek is dat er tenminste één kermis (de Octaafkermis) gehandhaafd blijft in de
gemeente Meerssen. Wij onderzoeken of er goede alternatieven mogelijk zijn voor de
andere kernen.
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Maatschappelijke Ondersteuning
Voor FOCUS is alles wat valt onder het gemeenteprogramma van
de de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van groot
belang. Dit programma reikt van ouderenzorg tot (sport)verenigingen en gemeenschapshuizen. Voor de uitvoering van alle
beleidsvelden van de WMO en de vele voorzieningen zijn
vrijwilligers en mantelzorgers essentieel. In dit begrotingsprogramma wordt de gemeentelijke invloed op de leefbaarheid
van de kernen duidelijk.
Zonder vrijwilligers is de leefbaarheid in het geding.
Betrokkenheid van burgers moet dan ook door de gemeente
gestimuleerd blijven. Analoog aan de buurtnetwerken willen we
bekijken of er buurtraden voor eenvoudige mantelzorg kunnen
komen. Het idee is dat de buurt aan de behoeftige buurtbewoner
hand- en spandiensten verleent, zoals een boodschap meenemen
of een lampje indraaien. Dit is de kern van “Naobersjap”, de zorg
voor de eigen mensen en omgeving.
We zetten in op het creëren van brede maatschappelijke voorzieningen
Het Rijk hevelt een aantal taken, waaronder Jeugdzorg en AWBZ over naar de gemeente.
Hier gaan we hard aan werken om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De verwachting is dat de taken met een kwart minder budget naar de gemeente komen. Er
zal dus voor eenvoudige en duidelijke oplossingen gekozen moeten worden om zowel goede
zorg te bieden als de gemeentelijke financiën onder controle te kunnen houden.
FOCUS wil bezien of er vijf teams met WMO-professionals, die vanuit vijf "beroepsduiventil"winkels gevestigd in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen, voor elk van de vijf kernen kunnen
gaan functioneren. Alle
instanties (zoals gemeente,
Trajekt, thuiszorgorganisaties
en zorginstellingen) worden
ertoe aangezet, of zelfs
verplicht, om op het niveau van
dorpskernen te gaan
samenwerken. De professionals
werken nauw samen in een
sociaal team voor Meerssen,
met een mandaat vanuit hun
eigen organisaties.
Gemeenschapshuizen
Om de leefbaarheid te ondersteunen willen we onderzoeken of er een uniform beleid en
contractsysteem voor alle gemeenschapshuizen kan komen, bijvoorbeeld onder één
stichtingsbestuur zoals dat voor de peuterspeelzalen al het geval is. Het voordeel is dat in
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elke kern verenigingen op dezelfde voorwaarden gebruik kunnen maken van de
gemeenschapshuizen.
De inkomsten van de gemeente lopen helaas terug. In combinatie met de krimpende
Limburgse bevolking wordt het moeilijk om sportvelden en gemeenschapshuizen te
bekostigen. Het doorvoeren van gemeentelijke bezuinigingen op dit vlak is pas mogelijk na
grondig overleg en duidelijke afspraken vooraf met betrokken partijen. Samenwerking van
(sport)verenigingen moet dus van onderaf komen, waarbij de gemeente deze initiatieven op
adequate wijze faciliteert.
De opdracht aan de GGD Zuid-Limburg wordt herijkt, met als aandachtspunt preventie voor
hart- en vaatziekten en diabetes. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op de oudere inwoners
maar ook op preventie bij de jeugd.
Wonen en Woonomgeving
Voor zover het in de macht van de gemeente ligt, willen wij dat er voldoende betaalbare en
levensloopbestendige huisvesting gerealiseerd wordt. De nadruk ligt nu wat ons betreft bij
huurders, starters, jonge gezinnen en ouderen. Een goed lokaal voorzieningenniveau met
voldoende openbaar vervoer helpt
hierbij. Nieuwbouw is moeilijker
geworden door de provinciale eis dat
voor een nieuw gebouwd huis, eerst
een woning gesloopt moet worden.
Waar inbreiding nog wel mogelijk is,
biedt de gemeente ruimte voor
levensloopbestendige en duurzame
bouw.
Na jaren van uitstel dient nieuwbouw
van de gymzaal in Ulestraten zo snel mogelijk plaats te vinden. Dit is een noodzakelijke
voorziening voor onze jeugd. Het huidige, braakliggende terrein draagt bovendien niet bij
aan een aantrekkelijke woonomgeving.
Wij streven ernaar minimaal één
zwembad in de gemeente Meerssen
open te houden.
Ook wil FOCUS dat onderzocht wordt
hoe de parkeergelegenheid nabij de
treinstations in de gemeente
verbeterd kan worden.

Financiën
FOCUS gaat voor een goed doordacht financieel beleid van de gemeente. Financieel is de rek
er voor de gemeente Meerssen uit. De samenleving verandert sterk, waarbij door vergrijzing
en overdracht van Rijkstaken een nog groter beroep op de gemeentelijke middelen gedaan
wordt. Wij zetten daarom o.a. in op goed risicomanagement, dat regelmatig herzien wordt.
Keuren wij bezuinigingen af, dan geven we aan waar het geld wel gehaald kan worden.
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De financiering van culturele en recreatieve evenementen is
een gedeelde verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager
en de gemeente. Parkeerbelasting is geen melkkoe, maar
stuurt kort- en langparkeerders naar de juiste parkeerplaats
in de kern Meerssen, zodat inwoners en ondernemers er
baat bij hebben.
De gemeente neemt deel aan gemeenschappelijke
regelingen. De kostenontwikkeling mag niet boven de inflatie
uitkomen maar gaat bij voorkeur richting de nullijn. Het
streven is de stijging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) niet boven de inflatie uit te
laten komen. Daarnaast wordt de komende periode onderzocht of het financieel loont of de
belastinginning ondergebracht kan worden bij de Belastingsamenwerking Gemeenten en
Waterschappen (BsGW).
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10 Punten voor de toekomst
1 De gemeente voert een goed doordacht financieel beleid. Er worden geen lasten
vooruit geschoven en men rekent zich niet rijk aan hondenbelasting, parkeertarieven
en (bouw)vergunningen.
2 De gemeente staat garant voor de openbare veiligheid en de veiligheid in het
verkeer, met een goede infrastructuur.
3 De gemeente ondersteunt en stimuleert waar mogelijk de vitaliteit van kernen, goed
onderwijs voor de jeugd en initiatieven voor economische ontwikkeling.
4 Wij staan voor respectvolle samenwerking tussen burger, Raad en College van B&W.
Wij gaan voor kwaliteit in de raad, daarom zullen onze kandidaten zich continu
bijscholen.
5 Buurtraden kunnen burgerparticipatie, het “Naobersjap”, stimuleren. Lokale
hulpvraag en -aanbod kunnen zo direct gekoppeld worden. Buurtraden hebben een
signaalfunctie op allerlei gebied.
6 Zelfstandigheid waar het kan, maar adequate Maatschappelijke Ondersteuning voor
jeugd, ouderen en zwakkeren waar nodig, is een kerntaak van de gemeente
Meerssen.
7 De WMO organisaties zullen gaan samenwerken in de diverse kernen via een
“beroepsduiventil” winkel.
8 De gemeente zorgt voor realistische ambities en bestuurskracht op Meerssense
maat, mede door actieve communicatie met de burger en door juiste inspraakmogelijkheden en voorlichting.
9 Uitgangspunt voor gemeentelijk beleid is een praktische aanpak, zonder bureaucratie
en onnodige regels, met deling van verantwoordelijkheden en stimulering van
inbreng van de burgers.
10 Wij werken op een Faire, Open, Communicatieve en Uniforme manier Samen om
voor Meerssen, Bunde, Geulle, Rothem en Ulestraten te doen wat noodzakelijk is
voor een goede toekomst van alle kernen.

Voor deze punten voelen wij ons als partij verantwoordelijk.
Kan FOCUS ook op uw steun rekenen?
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