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1Verkiezingsprogramma 2022-2026

Samen verder vooruit!

10 SPEERPUNTEN
• Verder investeren in de gezondheid en vitaliteit  
 van onze inwoners, met meer nadruk op sportstimulering  
 gericht op spelen, bewegen en sporten;

• Kwalitatief voldoende woningen voor jong en oud die bijdragen  
 aan leefbaarheid in centrum & wijken;

• Opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren  
 in onze samenleving;

• Investeren in een veilige en schone leefomgeving in alle wijken;

• Ouderen stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven  
 functioneren en mee te doen in onze gemeenschap; 

• Meer activiteiten voor jeugd/jongeren in centrum & wijken;

• Binnen de gemeentelijke mogelijkheden lokale economie  
 en werkgelegenheid stimuleren;

• Blijven doorontwikkelen van een uitnodigende  
 en aantrekkelijke stad, met ruimte voor kwalitatieve evenementen  
 in het centrum en in de wijken;

• Blijven investeren in duurzaamheid, echter zonder breed draagvlak  
 geen windmolens in Kerkrade;

• Het behoud van een zelfstandig Kerkrade,  
 waar inwoners trots op zijn en dit samen met ons uitdragen.

Inleiding
Het verkiezingsprogramma van Burgerbelangen Kerkrade had in 2018 de titel 
“Voor een bloeiend en vitaal Kerkrade”. Met gepaste trots mogen wij 
constateren dat in deze bestuursperiode, met Burgerbelangen Kerkrade 
als grootste partij (10 zetels) in de raad en met drie wethouders in het college 
van B&W, Kerkrade daadwerkelijk verder is opgebloeid en er fors 
is geïnvesteerd in de vitaliteit van onze inwoners. Het stemt tot tevredenheid 
dat wij de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma 2018-2022 
hebben gerealiseerd. 

Wij staan klaar om ook voor de bestuursperiode 2022 – 2026 weer 
verantwoordelijkheid te dragen voor het bestuur van onze stad. 
Burgerbelangen Kerkrade heeft aangetoond deze verantwoordelijke opdracht 
aan te kunnen. Als lokale partij zijn wij niet gebonden aan landelijke partijlijnen, 
ideologieën en/of standpunten. Burgerbelangen Kerkrade acteert op basis van 
signalen uit de gemeenschap. Wij zitten als lokale partij geworteld in de 
haarvaten van de Kerkraadse samenleving en putten hieruit de motivatie 
en gedrevenheid om ons maximaal te blijven inzetten voor onze stad 
en onze burgers. 
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Samen verder vooruit!
Uitganspunten Burgerbelangen Kerkrade
1. Wij staan dicht bij de burgers, in de wijken en het centrum;
2. Wij doen geen loze beloftes;
3. Wij zijn onafhankelijk (geen landelijke partijlijnen);
4. Wij bereiken resultaten;
5. Wij luisteren naar de signalen uit de Kerkraadse samenleving 

Hieronder wordt per thema kernachtig weergegeven 
waar wij ons de komende vier jaar hard voor maken:

Economie en werkgelegenheid  
• Bijdrage leveren aan een goed ondernemersklimaat,  
 gericht op het behouden en creëren van banen (centrum & wijken); 
• Verminderen van regelgeving en administratieve lastendruk;
• Intensieve contacten en samenwerking met ondernemers;
• Versterken van regionale en grensoverschrijdende samenwerking.

Sociaal domein
• Opkomen voor de zwakste en meest kwetsbare burgers van Kerkrade;
• Niemand valt tussen wal en schip, waar nodig leveren we maatwerk;
• Armoedebeleid verdient blijvende aandacht,  
 met speciale aandacht voor kinderarmoede;
• Schuldhulpverlening met focus op preventie en vroegsignalering;
• Gemeentelijke regelingen en toeslagen voortdurend 
 onder de aandacht brengen (Voorzieningenwijzer, Geldwijzerwinkel);
• Bij jeugdhulp blijven inzetten op het voorkomen van problemen  
 en het leveren van de beste hulp;
• Stimuleren van een integrale aanpak bij jeugdzorg samen met ouders,  
 scholen, instellingen en huisartsen;
• Aanvragen in het kader van de WMO beoordelen en efficiënt  
 en rechtvaardig toekennen;
• Gelijke rechten en acceptatie voor de LHBTIQ+ gemeenschap.

Ouderen
• Toegankelijke openbare ruimte voor ouderen; 
• Voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
• Voldoende geschikte (levensloopbestendige) woningen voor ouderen;
• Voldoende activiteiten voor ouderen in centrum & wijken.

Mensen met een beperking (gehandicapten)
• Mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking moeten   
 de kans krijgen om deel te nemen aan de samenleving 
 (sportactiviteiten, beweegactiviteiten, kunstzinnige vorming);
• Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking;
• Beleid gericht op verhinderen van sociale uitsluiting van mensen  
 met een beperking.

Jeugd en Jongeren
• Een levendige en aantrekkelijke stad voor jeugd en jongeren;
• Voldoende voorzieningen en activiteiten voor jongeren;
• Voldoende starterswoningen om jongeren en jonge gezinnen te behouden  
 en mogelijk aan te trekken;
• Jongeren actief betrekken bij het maken van nieuw beleid;
• Creëren van een kleinschalig poppodium. 
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Onderwijs 
• Volwaardig voortgezet onderwijs in Kerkrade (Martin Buber);
• Goed onderwijs als basis voor een kansrijke start;
• Voldoende beweging en gezonde voeding op de basisscholen/ 
 voortgezet onderwijs (gezonde basisschool van de toekomst);
• Een warme overgang van de (voorschoolse) kinderopvang  
 naar het basisonderwijs;
• Aandacht voor verkeersveiligheid rondom scholen.

Cultuur 
• Cultuur is het bindmiddel van de Kerkraadse samenleving,  
 en verdient onze volledige ondersteuning;
• Kerkraads dialect is een belangrijk onderdeel  
 van onze Kerkraadse identiteit, derhalve stimuleren dialectonderwijs  
 op scholen en ondersteunen we dialectverenigingen;
• Blijven doorontwikkelen van een uitnodigende en aantrekkelijke stad,  
 met ruimte voor kwalitatieve evenementen in het centrum en in de wijken;
• Meer evenementen in de Rodahal;
• Wij staan positief ten aanzien van burgerinitiatieven.

Financiën 
• Beperken van de lokale lasten voor de burgers;
• Niet bezuinigen op de meest kwetsbaren in onze samenleving;
• Investeren op een verantwoorde manier in onze stad;
• Afschaffen van de hondenbelasting voor de eerste hond,  
 dus eerste hond gratis.

Veiligheid en handhaving 
• Investeren in een veilige en schone leefomgeving in alle wijken;
• Harde aanpak van drugsoverlast in centrum & wijken; 
• Een zichtbare en benaderbare gemeentelijke handhaving;
• Inzetten op preventie bij het voorkomen van overlast 
  (bijvoorbeeld bij het inrichten van parken, straten en wijken);
• Woonoverlast wordt blijvend hard aangepakt;
• Klachten van burgers worden serieus genomen;
• Wij zijn voorstanders van cameratoezicht.

Bouwen en wonen
• Kwalitatief voldoende woningen die bijdragen aan leefbaarheid in centrum  
 & wijken; 
• Voldoende starterswoningen om jongeren en jonge gezinnen te behouden  
 en aan te trekken;
• Voldoende (levensloopbestendige) woningen voor senioren;
• Betaalbare (huur)woningen afdwingen middels prestatieafspraken  
 met woningcorporaties, waarbij verduurzaming hieraan kan bijdragen;
• Ook woningaanbod in het hoger segment ontwikkelen  
 om een evenwichtig aanbod te behouden/creëren.
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Stadsontwikkeling en centrummanagement 
• Aantrekkelijk en uitnodigend centrum voor onze inwoners en bezoekers  
 (schoon en veilig);
• Voldoende betaalbare parkeervoorzieningen, met 1 uur gratis parkeren;
• Blijvende aandacht voor de kwaliteit van het centrum ook na gereedkomen  
 van centrumplan en VIE-Leven in Beweging;
• Goede en intensieve samenwerking tussen gemeente en ondernemers  
 en tussen ondernemers onderling;
• Voldoende voorzieningen voor onze oudere centrumbewoners;
• Stadsmarketing Beleef Kerkrade als aanjager  
 en inspirator voor centrumontwikkelingen;
• In samenwerking met marktpartijen streven  
 naar een gevarieerd winkelaanbod.

Openbare ruimte
• Verdere inhaalslag in het verbeteren en vernieuwen  
 van straten en wegen, met name in de wijken;
• Meer investeren in hoogwaardig onderhoud in de openbare ruimte  
 (groenvoorzieningen);
• Voor en met onze inwoners investeren in het zoveel mogelijk voorkomen  
 van wateroverlast (overschotten en tekorten);
• Maatwerk in groenonderhoud, waarbij bewoners gehoord blijven worden;
• Voldoende openbare toiletten in het centrum en rondom wandelgebieden.

Toerisme 
• Blijven koesteren van Kerkraadse parels (GaiaZoo, Rolduc, Leisure Dome,  
 Discovery Museum, Schacht Nulland, Botanische tuin, Kasteel Erenstein,  
 Anstelvallei en Wormdal);
• Uitbreiden van overnachtingsmogelijkheden voor toeristen;
• Verder uitdragen van de stadsmarketingcampagne “Beleef Kerkrade”  
 richting ondernemers en toeristen;
• De Beleefbus Kerkrade blijven inzetten.

Verkeer en vervoer 
• Goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van centrum & wijken;
• Verkeersveilige straten in centrum & wijken;
• Meldingen van burgers omtrent verkeersoverlast worden serieus opgepakt;
• Goede verbindingen met omringende gemeenten en Duitsland;
• Met vervoerders samen streven naar voldoende openbaar vervoer in wijken  
 en bedrijventerreinen;
• Stimuleren fietsgebruik (o.a. gratis bewaakte fietsenstalling  
 in het centrum);
• We blijven ons verder sterk maken voor het transferium Kerkrade-West  
 en de Avantislijn richting Aken.

Bewegen sport en vitaliteit 
• Bewegen in samenhang met gezonde voeding is van belang  
 om onze inwoners gezonder en vitaler te maken;
• Stimuleren onze inwoners om meer te gaan bewegen  
 en sporten (combinatiefunctionarissen sport en cultuur);
• Bewegen en recreëren in de openbare ruimte dient gestimuleerd te worden.
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Duurzaamheid en milieu 
• Bevorderen van het duurzaamheids- en milieubesef bij burgers;
• Duurzaamheidsgedrag begint met energiebesparing.  
 Wij stimuleren dan ook projecten waarin burgers worden geholpen  
 met het verduurzamen van hun woning;
• Zonder breed draagvlak, geen windmolens in Kerkrade; 
• Wij voeren geen (pro)actief beleid voor “van het gas af”  
 bij bestaande woningen;
• Initiatieven zoals het zonnepanelenproject en het afkoppelen  
 van regenwater blijven wij volledig steunen;
• Zo veel mogelijk verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

Veteranen 
• Veteranen respecteren en ondersteunen;
• Veteranendag in stand houden en uitbreiden;
• Structureel zorg blijven dragen voor een ontmoetingsplek oorlogsveteranen,  
 waarbij ook andere hulpverleners welkom zijn.

Verenigingen 
• Verenigingen zijn de plek waar inwoners voor hun vertier  
 en vrijetijdsbesteding terecht kunnen en zijn dan ook van vitaal belang  
 voor onze samenleving;
• Maximaal inspannen om het verenigingsleven in stand te houden;
• Ondersteunen van verenigingen met het verkrijgen  
 van voldoende vrijwilligers;

Zelfstandige gemeente
• Omvang Kerkrade is de juiste schaalgrootte voor optimale dienstverlening  
 richting burgers;
• We staan positief tegenover inhoudelijke samenwerking in de regio,  
 maar herindeling is voor ons geen optie.


