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Samen 

met jou  

maken wij 

werk van:  
 

✓ Een nieuwe generatie  

politiek – blz. 3 

✓ Kansen voor iedereen – blz. 4 

✓ Leven met de natuur – blz. 5 

✓ Bruisende wijken – blz. 6 

✓ Betaalbaar huren en kopen blz. 7-8 

✓ Trots op onze makers – blz. 9 

✓ Menselijke zorg en  

ondersteuning – blz. 10 

✓ Een duurzame toekomst – blz. 11 

✓ Elkaar ontmoeten – blz. 12 

✓ Veilig leven en wonen – blz. 13 

✓ Genieten van Sport, Cultuur en  

recreatie – blz. 14 

✓ Een financieel gezonde gemeente  

met slagkracht – blz. 15 
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Een nieuwe generatie politiek  
  

Roermond heeft te maken met een ongezonde financiële situatie. 

Bovendien klagen inwoners, wijk- en dorpsraden en andere betrokken 

partijen over een gebrek aan visie van het college.   

Politiek gaat, wat de PvdA betreft over het maken van keuzes. Het bestuur 

van de stad moet duidelijk voor ogen hebben waar ze in 4 of 8 jaar naartoe 

wil groeien. Op die manier kunnen keuzes vooraf getoetst worden aan 

bepaalde kaders. Het is de taak van de gemeenteraad om kaders te stellen 

en voorstellen van het college hieraan te toetsen. Dat vraagt om duidelijke 

keuzes en niet om wensenlijstjes.   

Geld kun je maar één keer uitgeven en is 

geen onuitputtelijke bron, waar je van kan 

blijven tappen.   

De PvdA Roermond komt in 2022 met een 

nieuw team. De kennis van voorbije jaren is 

niet verloren gegaan, maar aan het roer 

staan nieuwe mensen. Deze nieuwe mensen 

willen allen een bijdrage leveren aan 

doelmatige besluitvorming met concrete 

beslissingen. Dat vraagt om een andere 

vergadercultuur in de gemeenteraad, waar 

constructief overleg gevoerd wordt en echt 

naar burgers geluisterd wordt. 

Lynn Rulkens - Lijsttrekker PvdA Roermond 

 

Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA wil actief bijdragen aan goede samenwerking op het 

gemeentehuis.  

✓ De PvdA verkoopt geen mooie praatjes die financieel niet haalbaar 

zijn. Wij komen met concrete voorstellen, initiatieven en projecten 

en duidelijke keuzes, die financieel mogelijk en onderbouwd zijn.   

✓ De PvdA vindt dat elke ingrijpende wijziging in dorpen, wijken en 

buurten tijdig moet worden voorgelegd aan inwoners. Zo luistert 

de gemeente naar de wensen die leven in de buurt. Zo nodig en 

waar mogelijk past de gemeente plannen hierop aan. Dit noemen 

we inwonerparticipatie en geldt bijvoorbeeld voor de inrichting 

van een nieuwe speeltuin of de herinrichting van een straat met 

parkeerplekken. De gemeente geeft hierbij duidelijk aan welke 

kaders er gelden en welk doel de wijziging heeft, zodat burgers 

weten waar ze aan toe zijn.   

✓ De PvdA vindt dat in elke wijk of dorp een wijk-/dorpsraad actief 

moet zijn, die betrokken wordt bij alle initiatieven en besluiten die 

de kern raken. Deze raden krijgen een budget, via de 

burgerbegroting.  

✓ De PvdA vindt dat de gemeente Roermond de meest 

servicegerichte gemeente van Nederland moet worden. Inwoners 

worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. Er is 

duidelijkheid over de servicenormen waarin je antwoord van de 

gemeente krijgt. Deze worden in 95% van de gevallen ook 

daadwerkelijk behaald.   
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Kansen voor iedereen 
 

Wij vinden dat ieder kind en iedere volwassene dezelfde kansen verdienen. 

De werkelijkheid is nu vaak anders. Daarom geloven wij in ongelijk 

investeren om onze gezamenlijke toekomst gelijker te maken. We willen 

een samenleving waarin iedereen meetelt. 

Voor de jeugd betekent dat investeren in een veilig thuis en een goede 

school. Op school maak je vrienden, word je uitgedaagd om te ontdekken 

wie je bent en word je in staat gesteld om je dromen waar te maken. 

Voor de inwoners in onze dorpen en wijken geldt dat je achtergrond of wie 

je ouders zijn, nooit bepalend mogen zijn voor wie je bent of wil worden. 

Iedereen mag zichzelf zijn en zich thuis voelen in de eigen gemeente. 

Daarbij accepteren we dat niet iedereen hetzelfde is. Maar iedereen wel 

gelijk behandeld wordt en 

dat er gelijke rechten en 

kansen zijn. 

Specifiek voor mensen 

met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, is de 

gemeente ook werkgever. 

Niet alleen via Westrom, 

maar juist in de publieke 

ruimte. Iedereen hoort erbij 

en kan zijn steentje 

bijdragen. 

 

Hier maken we voor jou werk van: 
✓ De PvdA wil een aanzienlijk aantal basisbanen creëren binnen 4 jaar. De 

basisbaan is een volwaardige baan met een salaris, waarmee mensen die 

nu nog ongewild langs de kant staan, aan de slag kunnen en willen. In 

Roermond starten we met basisbanen voor het onderhoud van 

bijvoorbeeld speeltuinen, sportparken en zwembaden, maar ook voor 

schoolconciërge of buurthuisbeheerder.  

✓ De PvdA vindt dat toegankelijkheid van voorzieningen voor iedereen 

mogelijk moet zijn. Met of zonder beperking.  

✓ De PvdA wil nog meer aandacht voor diversiteit. Roermond is een 

inclusieve stad We vinden dat er een Diversiteitsraad moet komen die 

mee aan tafel zit bij besluiten. Daarnaast dragen wij, ook in onze 

communicatie, actief uit een regenboogstad te zijn. 

✓ De PvdA weet dat sporten gezond is, helpt tegen overgewicht, meer 

gelukkig maakt en gezellig is. Wij stimuleren meer kinderen en jongeren 

om te gaan sporten, in ieder geval via gym-onderwijs. De financiële positie 

van ouders mag hierin mag geen rol spelen. 

✓ De PvdA vindt dat alle basisscholen in Roermond de komende 4 

jaren moeten worden omgevormd tot Gezonde School van de Toekomst.  

✓ De PvdA vindt dat het bij welzijnswerk gaat om het resultaat. De 

gemeente bemoeit zich niet met het proces van organisaties als 

Wel.kom, maar wij sturen vooral op maatschappelijke effecten en 

doelen. 

✓ De PvdA vindt dat de gemeente Roermond als schuldeiser 

gezinnen nooit de armoede in mag jagen. 

✓ De PvdA wil structureel geld vrijmaken voor het jeugdontbijt 

zodat alle kinderen met een gevulde maag op school zitten.  

✓ De PvdA vindt dat alle medewerkers van de gemeente een 

scholing moeten krijgen in het omgaan met mensen met een 

psychische aandoening. Ook is het van groot belang in de 

communicatie duidelijke taal te gebruiken.   
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Leven met de natuur 
De mens profiteert niet alleen van de natuur maar is er onlosmakelijk mee 

verbonden. Voor de PvdA is van belang te streven naar een goede balans 

tussen economie en natuur.  

Dat is mogelijk door een samenleving na te streven waarbij mens onderdeel 

is van de natuur en de natuur niet uitput. Biodiversiteit is immers nodig 

voor de mensheid om te kunnen voortbestaan. Helaas moeten we 

constateren dat het de afgelopen jaren niet goed gesteld is met een aantal 

planten- en dierensoorten.  

Het actief inzetten op het herstellen van 

de biodiversiteit kan het tij keren en 

draagt daarnaast ook bij aan een 

groenere en fijne omgeving voor onze 

inwoners. Het maakt de gemeente tot 

een aantrekkelijke vestigingsplaats en 

heeft een positief effect op de sociale 

samenhang, veiligheid en de sport- 

en recreatiemogelijkheden.  

 

 

 

 

Hier maken we voor jou werk van: 
✓ De PvdA zet in op vergroening als middel voor klimaatadaptatie 

omdat dit fijnstof reduceert, CO2 opneemt, verkoeling geeft, 

water kan bergen en een positieve werking heeft op onze 

gezondheid.  

✓ De PvdA kiest voor bescherming van dieren en hun leefgebieden 

in het gemeentelijk groenbeheer. Dit willen wij doen door sterker 

in te zetten op ecologisch bermenbeheer waar insecten en andere 

dieren van profiteren.  

✓ Voor de PvdA is natuur inclusief bouwen dé norm. Dit willen wij 

doen door bij elke bouwlocatie te kijken welke planten en dieren 

hier mogelijk voor kunnen komen en hun vereisten om zich te 

kunnen vestigen mee te nemen in de ontwikkelplannen. 

✓ De PvdA maakt een prettige leefomgeving met de mensen. 

Daarom willen wij duurzame initiatieven van inwoners en 

organisaties gericht op herstel biodiversiteit, verduurzaming van 

de leefomgeving, aanpassingen op hitte, droogte of wateroverlast 

maximaal faciliteren.  

✓ De PvdA wil boerenbedrijven helpen richting een natuur 

inclusieve bedrijfsvoering over te gaan. De toekomstige opstart 

van Herenboeren Roermond kan hier onderdeel van uitmaken. 

✓ Om de voordelen van biodiversiteit te kunnen benutten voor een 

fijnere toekomstbestendige leefomgeving in Roermond kiest de 

PvdA voor een “Groen, Tenzij” principe. Dit houdt in dat we 

straten, pleinen, binnenterreinen, daken en gevels groen inrichten, 

tenzij dat op een specifieke plek echt niet kan.  

✓ De PvdA wil de openbare ruimte onttegelen. Aan het einde van de 

raadsperiode willen we minimaal 20% van de betegelde openbare 

ruimte vergroenen. 
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Bruisende wijken  

Een stad, een dorp of een wijk is meer dan een verzameling stenen. Het is 

de plek waar we leven, elkaar ontmoeten, ons prettig voelen en onszelf 

kunnen ontwikkelen. Voor de een is dat makkelijker dan voor de ander. In 

wijken waar inwoners het wat moeilijker hebben, zorgen wij voor de juiste 

ondersteuning. Hier gaan we samen met de gemeente, inwoners, scholen 

en maatschappelijke en zorgorganisaties de problemen te lijf. 

We zoeken naar oplossingen die het beste zijn voor inwoners én de buurt. 

Wanneer iemand met een zware verslaving de rust in een 

appartementencomplex blijvend op de proef stelt, kijken we niet weg en 

zorgen we voor adequate opvang. En wanneer een huisjesmelker veel te 

veel mensen in één huis laat wonen, pakken we de verhuurder aan, zodat 

de sociale cohesie in de wijk overeind blijft. 

Hier maken we voor jou werk van: 
✓ De PvdA wil een  toegankelijk gemeenschapshuis in elk dorp en elke 

wijk. In dit gemeenschapshuis is niet alleen plek voor een 

gemeenteloket, maar ook voor andere niet-commerciële doeleinden. 

Zoals bijvoorbeeld cultuur en het verenigingsleven, maar bijvoorbeeld 

ook als huiskamer voor buurtbewoners. Deze gemeenschapshuizen zijn 

er voor de hele gemeenschap. Ze zijn essentieel voor het levendig 

houden van wijken. Zo mogelijk krijgt een medewerker met een 

basisbaan hier een beheerdersfunctie. In het kader van duurzaamheid 

worden alle gemeenschapshuizen de komende jaren verduurzaamd. 

✓ De PvdA vindt het belangrijk het huidige schoolaanbod te behouden. 

Hiermee beschikt elke wijk over een eigen basisschool. Het is 

noodzakelijk dat al deze schoolgebouwen kwalitatief goed en veilig zijn. 

Wij willen een lange termijn (15 jaren) onderhoudsplan voor de scholen 

in Roermond. Op korte termijn is er in ieder geval aandacht voor 

basisscholen de Kasteeltuin en Boukoul. 

✓ De PvdA wil sporten voor alle inwoners mogelijk maken. We zien 

schoolpleinen daarvoor als zeer geschikte plekken. Deze pleinen 

nodigen over het algemeen uit tot bewegen, om te spelen en te 

ontdekken. Daarom vinden wij dat schoolpleinen na schooltijd 

toegankelijk moeten zijn voor alle buurtkinderen. Eventueel onder 

toeziend oog van een medewerker met een basisbaan. 

✓ De PvdA wil dat de gemeente de wijkeconomie stimuleert. Daar waar 

panden geschikt zijn voor eetgelegenheden, werken aan huis of 

winkels is de gemeente faciliterend over eventueel noodzakelijke 

wijzigingen van het bestemmingsplan. 

✓ De PvdA wil dat alle wijken, via de wijk- en dorpsraden, geld krijgen om 

naar eigen inzicht de wijk op te knappen of te verbeteren, via een 

burgerbegroting. 
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Betaalbaar huren en kopen 
Ons ideaal is dat iedereen een dak boven zijn hoofd heeft, genoeg ruimte 

heeft om te leven en de woonlasten betaalbaar zijn. Dat vraagt aandacht 

en actie, want het is nu niet voor iedereen haalbaar. 

Zo is het in de gemeente Roermond voor starters nagenoeg onmogelijk om 

een fatsoenlijke en betaalbare woning te vinden, huur of koop. Bovendien 

zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen ook in Roermond 

opgelopen tot jaren, om precies te zijn 4 jaar en 10 maanden (zo blijkt uit 

onderzoek van NOS uit 2021). 

De PvdA vindt dat huizen bedoeld zijn om in te wonen. Een stapel stenen is 

geen beleggingsproduct, dat moet zorgen voor zoveel mogelijk rendement, 

maar een mogelijk thuis voor inwoners. Dat is misbruik maken van de 

krapte op de woningmarkt en moet bestreden worden. 

Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA wil de komende 4 jaren extra woningen realiseren. Hierbij 

moet het woningaanbod aansluiten bij de huidige en toekomstige 

behoefte van bewoners. Ook de mogelijkheden voor tijdelijke 

woningen dienen nadrukkelijk bekeken worden. Daarnaast willen 

wij ouderen stimuleren door te stromen naar grondgebonden 

seniorenwoningen of levensloopbestendige woningen.  

✓ De PvdA wil de starterslening opnieuw verhogen zodat starters 

makkelijker kunnen kopen, maar met oog voor de draagkracht van 

onze inwoners. 

✓ De PvdA wil woningcoaches aannemen. Deze coaches bevorderen 

de doorstroom van ouderen naar passende woningen, zodat hun 

woningen beschikbaar komen voor starter en gezinnen. 

✓ De PvdA wil zo veel mogelijk stukken braakliggend terrein en 

leegstaande panden ontwikkelen naar woningen, waar behoefte 

aan is. Hierdoor breiden we het woningaanbod in Roermond en 

Swalmen uit via inbreiding. 

✓ De PvdA wil de verloedering van centra en wijken aanpakken met 

de leegstandsverordening. Met die verordening kunnen 

pandeigenaren gedwongen worden tot gebruik van het pand of 

bewoning. 

✓ De PvdA vindt dat gekochte woningen bewoond moeten worden 

door de koper. Hierdoor worden beleggers geweerd van de 

nieuwbouwmarkt, zodat inwoners meer kans hebben op een 

woning. 

✓ De PvdA wil op korte termijn, zeker voor 2025 100 flex-woningen 

realiseren, om tegemoet te komen aan de grote woningnood. Deze 

flex-woningen worden verdeeld over een aantal locaties binnen de 

gemeente. 
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En ook hier maken we voor jou 

werk van: 

✓ De PvdA is van mening dat nieuwbouwprojecten ruimte moeten 

bieden aan minimaal 30% sociale woningbouw. Hiermee wordt het 

aanbod groter en vernieuwd het bovendien. Wil of kan de 

projectontwikkelaar dit niet realiseren, dan dienen de 

initiatiefnemers te betalen aan een vereveningsfonds, zodat elders 

sociale woningbouw kan worden gerealiseerd 

✓ De PvdA wil dat de gemeente zich maximaal inzet voor het 

verduurzamen van sociale woningbouw. Samen met de corporaties 

verduurzamen we sociale woningen zonder dat de woonlasten 

stijgen. Dit leggen we vast in prestatieafspraken. Hiermee komt er 

duidelijkheid welke woningen wanneer verduurzaamd worden en 

welke verouderde en niet rendabel te verduurzamen woningen 

gesloopt en vervangen moeten worden. 

✓ De PvdA vindt dat de gemeente Roermond veel sneller en soepeler 

bestemmingswijzigingen moet doorvoeren. Met name bij het 

omvormen van winkelen naar wonen is voorrang nodig. 

✓ Het uitponden (verkopen) van corporatiebezit moet volgens de 

PvdA worden gestopt. Dit leggen we vast in de afspraken met de 

corporaties. Hierdoor voorkomen we dat er ‘snipperbezit’ bij 

corporaties ontstaat en dat de voorraad van betaalbare sociale 

woningen afneemt. 

✓ De PvdA wil tijdelijke flex-woningen als bijvoorbeeld Tiny Houses 

toestaan in afwijking van een bestemmingsplan op daarvoor 

geschikte locaties. De gemeente fungeert hierbij als makelaar 

tussen grondbezitters en inwoners die een dergelijke tijdelijke 

woning willen realiseren. 
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Trots op onze makers 
  

We hebben grootse plannen met onze gemeente. We willen goede wegen 

en fijne verbindingen met de regio. We willen woningen duurzamer maken 

en bijvoorbeeld zonnepanelen leggen. We willen een centrum waar je 

winkelen écht kunt beleven, met voldoende mogelijkheid voor een gezellig 

drankje of etentje.   

Om dit alles te realiseren hebben we heel veel praktisch opgeleid personeel 

nodig. Mensen die werken als stratenmaker, installateur, winkelbediende 

of kok. Als PvdA willen we ons dan ook inzetten om praktijkopleidingen 

naar Roermond te halen of hier te houden. De inzet is niet om een HBO 

naar Roermond te halen, maar om een veelvoud aan MBO- en 

praktijkopleidingen aan te bieden binnen onze gemeentegrenzen. Met 

opleidingen die aansluiten bij werk in deze regio, zodat jongeren zich hier 

ook willen vestigen.   

Als PvdA zijn wij trots 

op deze makers. Die 

trots vertaalt zich niet 

alleen in de juiste 

scholen en opleidingen, 

maar ook naar de juiste 

woonvoorzieningen 

voor jonge makers en 

aantrekkelijke 

omstandigheden voor de 

maakindustrie om zich 

hier te vestigen.  

Hier maken we voor jou werk van: 

 

✓ De PvdA draagt onze trots op de makers actief uit. Wij willen dat 

de gemeente Roermond zich profileert als MBO-stad. 

✓ De PvdA wil dat de gemeente relevante praktijkopleidingen 

stimuleert om zich in Roermond te vestigen. Met name 

opleidingen, waaraan in de gemeente Roermond behoefte is, zoals 

opleidingen in logistiek, retail en horeca. 

✓ De PvdA wil dat de gemeente Roermond bedrijven in de 

maakindustrie stimuleert om zich in onze gemeente te vestigen. De 

omstandigheden voor vestigen zijn daarvoor aantrekkelijk. 

✓ De PvdA wil makers, die een eigen onderneming willen starten, 

extra stimuleren. Bijvoorbeeld vergunningsaanvragen voor de 

combinatie wonen-werken worden met voorrang in behandeling 

genomen. 

✓ De PvdA vindt dat werk dat bijdraagt aan een betere gemeente, 

zoals bijvoorbeeld werkzaamheden in de groenvoorziening, 

uitgevoerd moeten worden door medewerkers, die in dienst zijn 

van de gemeente. Dit werk hoort niet uitbesteed te worden aan 

andere partijen. 

✓ De PvdA wil meer aandacht voor seizoenswerkers, die in 

Roermondse wijken wonen. Het komt steeds vaker voor dat 

seizoenswerkers in Nederland willen blijven en dan volgt soms 

gezinshereniging.  Er moet dan aandacht zijn voor taalachterstand 

en inburgering.  
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Menselijke zorg en ondersteuning 
Wij vinden dat iemand altijd de zorg of ondersteuning moet krijgen die hij 

of zij nodig heeft. Iedereen moet daarop kunnen rekenen. Als je ziek bent 

of iemand in je omgeving dat is, heb je hulp nodig en is al het andere 

onbelangrijk. Dan wil je erop kunnen rekenen dat jij of je naasten de juiste 

zorg, aandacht en liefde krijgen. Niet op basis van wie je bent, maar op basis 

van wat je nodig hebt. 

De dikte van je portemonnee mag daarbij nooit een obstakel zijn als je naar 

de dokter of het ziekenhuis moet. Toch is dat nu voor veel mensen het 

geval. Als PvdA willen we de solidariteit terug in onze zorg. 

Maar voorlopig lijkt het de andere kant op te gaan. In de maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) geldt sinds 2019 een vast abonnementstarief voor 

de eigen bijdrage van Wmo-zorg zoals de huishoudelijke hulp. Voor 

iedereen, onafhankelijk van de hoogte van het inkomen of de 

samenstelling van het 

huishouden, lag dat bedrag in 

2020 op €19,00 per vier weken. 

Bij het abonnementstarief is 

sprake van omgekeerde 

solidariteit: mensen met een dikke 

portemonnee maken nu gebruik 

van regelingen, die zij voorheen 

prima zelf konden betalen, terwijl 

we als gemeente opdraaien voor 

deze extra kosten en daarmee de 

zorg van mensen, die het echt nodig 

hebben in gevaar komt. Ook dat moet 

anders.  

Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA wil ongewenste eenzaamheid verdrijven. Niemand is in 

2025 nog ongewenst eenzaam. Voor diegenen die dat nodig 

hebben is een buddy beschikbaar. 

✓ De PvdA wil dat onze gemeente de vrijheid neemt om op zoek te 

gaan naar manieren om de omgekeerde solidariteit van het 

abonnementstarief in de Wmo te keren. 

✓ De PvdA wil zorgen voor voldoende speeltuinen en speelplekken, 

waar kinderen kunnen bewegen en spelen. Deze worden 

ontwikkeld met inspraak van omwonenden. Strikt genomen is dat 

geen zorg, maar het is wel de manier om met elkaar gezond te 

blijven en hoe we het in Roermond doen.  

✓ De PvdA zet zich in voor bereikbare ziekenhuiszorg en het behoud 

van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. Dit kunnen we niet 

alleen als gemeente. Daarom zoeken we de samenwerking met 

zorgverzekeraars. Deze samenwerking start vandaag al en niet pas 

als sluiting dreigt. 

✓ De PvdA wil zorgen voor eenvoudige procedures voor inwoners die 

mantelzorgaanpassingen aan de woning willen doorvoeren. 

Hiermee bevorderen we de zelfredzaamheid van bewoners, maar 

naar verwachting ook de beschikbaarheid van woningen, in 

verband met doorstroom van ouderen. 

✓ De PvdA wil het initiatief nemen voor een zogenaamde 

RoerBond, in navolging van andere gemeenten in Nederland. De 

RoerBond is een samenwerking tussen zorgprofessionals die 

gezamenlijk met de gemeente geld in een fonds stoppen om daar 

in acute situaties, of om escalatie te voorkomen, voor individuele 

gevallen oplossingen of doorbraken mee te realiseren. 
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Een duurzame toekomst 
Een schone, duurzame en eerlijke koers is nodig om de gemeente in de 

toekomst ook aantrekkelijk te laten zijn. In de komende jaren zetten we in 

Roermond alles op alles om de nu al merkbare gevolgen van 

klimaatverandering, zoals extreme hitte, heftige regenbuien en langdurige 

droogte zo goed mogelijk op te vangen. 

Een wereld met betere luchtkwaliteit, met geïsoleerde huizen en 

betaalbare energielasten is een absolute noodzaak, maar ook niet 

goedkoop. We willen koste wat kost voorkomen dat de energietransitie de 

ongelijkheid en tweedeling vergroot. Nu zien we dat huishoudens met hoge 

inkomens hun huis met subsidies kunnen verduurzamen, terwijl gezinnen 

met lage inkomens in hun tochtige woning met hoge energielasten 

achterblijven. Dat is oneerlijk en funest voor het draagvlak. 

Energiearmoede moet koste wat het kost voorkomen worden.  

We geloven in de kracht van de buurt. Daarom werken we dorps- en 

wijkgericht, en zorgen we dat 

de opbrengsten van duurzame 

energieopwekking en 

warmtenetten 

terechtkomen bij de 

gemeenschap. Met 

energiecoaches maken 

we het opwekken van 

onze energie weer tot 

wat het hoort te zijn: een 

nutsvoorziening voor ons 

allemaal.  

Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA wil het afvalbeleid aanpassen. Gescheiden inzamelen 

wordt makkelijker gemaakt en in de zomermaanden moet de 

afvalcontainer minimaal éénmaal per week worden geleegd. 

✓ De PvdA wil starten met de inzet van energiecoaches. Deze coaches 

helpen huishoudens met lage inkomens om hun energielasten te 

verlagen. Met kleine ingrepen kunnen onze inwoners vaak al 

energie besparen. Bovendien komt er een duurzaamheidsfonds, 

waaruit inwoners een lening kunnen krijgen voor aanpassingen aan 

de woning. 

✓ De PvdA wil dat nieuwe wijken gasloos worden gebouwd met 0-op-

de-meter woningen. Daarnaast start een subsidiebeleid om 

buurtgericht koopwoningen gasloos te maken. 

✓ De PvdA wil dat de gemeente gaat bemiddelen tussen inwoners, 

banken en verduurzamingsbedrijven zodat ook woningbezitters 

met een kleinere beurs hun huis kunnen verduurzamen. 

✓ De PvdA wil dat bij de herontwikkeling van pleinen 

(zoals het Wilhelminaplein) hittestress specifieke aandacht 

krijgt. Ook woningbouwverenigingen worden gestimuleerd 

hittestress tegen te gaan, door bijvoorbeeld geveltuintjes 

aan te leggen of hemelwater op te vangen. 

✓ De PvdA vindt dat op alle geschikte daken van 

gemeentelijke gebouwen zonnepanelen moeten komen. 

Ook moeten gemeentelijke wijkgebouwen 

verduurzaamd worden. 

✓ De PvdA wil het eigendom van eventuele 

zonneweides voor 50% beleggen bij lokale 

ondernemers. 
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Elkaar ontmoeten in onze centra 

Roermond heeft een prachtige historische binnenstad, met mooie pleinen 

en de rivier de Roer als rustpunt. Inwoners kunnen er heerlijk vertoeven, 

en het trekt ook veel toeristen naar Roermond. Daarnaast fungeert 

Roermond als centrumstad voor de gehele regio Midden-Limburg. 

Roermond als stad is er niet alleen voor toeristen, maar juist voor de eigen 

inwoner. Om aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers én 

toeristen vinden wij het belangrijk het centrum als ontmoetingsplek door 

te ontwikkelen. Het centrum van zowel Roermond, als ook Swalmen is van 

en voor iedereen. Hier komen economie, evenementen én wonen samen. 

Veel winkels in de centra staan momenteel leeg. Dit komt de kwaliteit en 

sfeer niet ten goede. Helaas moeten we er wel vanuit gaan dat deze 

ontwikkeling zich voortzet, gelet op de concurrentie vanuit Outlet, Retail 

en online shoppen. De komende jaren moet er fors ingezet worden om de 

centra leefbaar, dynamisch en mooi te houden. 

 

 

Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA wil de verloedering van centra en wijken aanpakken met de 

leegstandsverordening. Met die verordening kunnen pandeigenaren 

gedwongen worden tot gebruik van het pand of bewoning. 

✓ De PvdA wil een zogenaamd revolving fund starten, waarmee panden 

opgekocht kunnen worden door de gemeente. Deze panden worden 

vervolgens gesloopt en omgevormd tot groen of omgevormd tot 

woningen.  

✓ De PvdA vindt dat de gemeente meer regie moet voeren op het vinden 

van geschikte invulling van leegstaande panden, zoals het V&D pand. 

Dit overlaten aan de markt wis niet wenselijk voor de uitstraling van de 

gemeente.  

✓ De PvdA wil de aanblik van de historische binnenstad verbeteren door 

de gevels van winkels in historische stijl te herstellen. Een mooi 

voorbeeld hiervan is de schoenmakerswinkel in de Hamstraat. Hiertoe 

creëren we een stimuleringsfonds. 

✓ De PvdA wil dat de centra van alle wijken en dorpen, in ieder geval 

Swalmen een levendig karakter krijgen. Hiertoe is een 

investeringsfonds beschikbaar. Het betreft niet alleen horeca en 

winkels, maar ook omvorming tot wonen. 

✓ De PvdA wil Roermond als stad aan het water beter tot uiting laten 

komen. Het plan Roerdelta geeft hiervoor een enorme impuls De 

planvorming hiervoor dient binnen de komende raadsperiode te 

worden afgerond, zodat zo snel mogelijk met realisatie gestart kan 

worden. 

✓ De PvdA wil in gesprek met ondernemers over de grootte van het 

kernwinkelgebied, met het oog op het vergroten van de beleving en 

het tegengaan van leegstand.  
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Veilig leven en wonen 
Veiligheid is voor onze gemeente een belangrijk onderwerp. Al jaren staat 

Roermond in de top 10 van onveilige steden in de nationale misdaadmeter. 

Helaas zien we dat de politie steeds minder toekomt aan haar basistaken: 

opsporing en handhaving van de openbare orde. Dat is de politie niet aan 

te rekenen. Den Haag maakt te weinig middelen vrij voor voldoende politie 

op straat.  

Met enkel politie en handhaving op straat wordt onze gemeente echter 

slechts ten dele veiliger. Veelvoorkomende criminaliteit wordt aangepakt, 

maar de ‘ondermijnende’ misdaad die veelal achter die veelvoorkomende 

criminaliteit verborgen zit blijft vaak buiten schot. De kleine dealer wordt 

gepakt, maar de investeerder achter het XTC-laboratorium niet. 

Wat de PvdA betreft moeten er meer mensen ingezet worden om die grote 

jongens aan te pakken. Als je de grote jongens pakt, maak je het werk van 

de kleine jongens onmogelijk. Dat is minder moeilijk dan het lijkt en in veel 

gemeenten een belangrijke gemeentelijke taak. 

Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA wil extra gemeentelijke handhavers. Zij vervullen een 

onmisbare schakel in de veiligheidsketen en zo heeft de politie meer 

tijd om de veiligheid te verbeteren. 

✓ De PvdA vindt dat de gemeente Roermond actief op zoek moet gaan 

naar de zware ondermijnende criminaliteit. Daarbij maken we gebruik 

van de gegevens die de gemeente al in bezit heeft. Die informatie 

gecombineerd met informatie van bijvoorbeeld het openbaar 

ministerie en belastingdienst leidt vaak tot interessante verbanden.  

✓ De PvdA ziet verloedering als één van de redenen van een gevoel van 

onveiligheid. Deze verloedering pakken we aan met een 

leegstandsverordening. Hiermee worden pandeigenaren gedwongen 

leegstand tegen te gaan. 

✓ De PvdA ziet dat de veiligheid in de omgeving van scholen niet altijd in 

orde is. Daarom willen wij juist op die plekken de verkeersveiligheid 

verbeteren. Dit gebeurt in overleg met omwonenden, schooldirecties 

en scholieren. 

✓ De PvdA hoort en ziet dat de huidige twee coffeeshops voor veel 

verkeersoverlast zorgen. Wij zoeken de oplossing niet in het verbieden 

van coffeeshops, noch in het handhaven van het ingezetenen-

criterium, wel in eventuele verplaatsing of aanpassing van de 

openingstijden. Wij denken bovendien dat een extra coffeeshop de 

verkeersdrukte beter zou verdelen en daarmee ook de ervaren overlast 

substantieel zou verminderen. De PvdA wil dan ook een experiment 

uitvoeren met een tijdelijke exploitatievergunning van een jaar voor 

een extra coffeeshop om te bekijken of de overlast daardoor afneemt. 

✓ De PvdA wil inzetten op vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en 

probleemgerichte voorlichting. Daarmee versterken we de integrale 

wijkgerichte aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit. Het 

wijkteam is divers en breed van opzet. 
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Genieten van sport, cultuur en recreatie 

Voor de inwoners van Roermond is het van belang gezond te worden of te 

zijn en te blijven. Daarvoor zijn recreatie, sport en cultuur van ontzettend 

groot belang. Het raakt, het verbindt, het verheft, het ontspant en biedt 

naast plezier ook vaak stof tot nadenken. 

Recreatie, sport en cultuur zijn van ontzettend groot belang voor de 

leefbaarheid van wijken en dorpen, omdat het verbindt. Voor de PvdA is 

het belangrijk dat alle vormen van ontspanning, sport en cultuur 

toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke vorm van 

uitoefening van waarde is. 

 

 

 Hier maken we voor jou werk van: 

✓ De PvdA vindt dat de Maasplassen toegankelijk moeten zijn en blijven 

voor inwoners van Roermond. Deze toegang moet ook mogelijk zijn 

zonder hiervoor te moeten betalen.  

✓ De PvdA vindt de twee openbare zwembaden (Roerdomp en Bosberg) 

van groot belang. Eén van beide wordt bedreigd in de continuïteit door 

afwezigheid van gediplomeerde badmeesters. Wij vinden dat de 

gemeente een actieve rol moet spelen in het faciliteren voor de 

werving van badmeesters.  

✓ De PvdA vindt dat iedereen moet kunnen sporten. Daartoe herzien wij 

het accommodatiebeleid van sportvoorzieningen. Dit moet leiden tot 

een 10 jaren plan waarin duidelijk wordt wat nodig is en hoe dit betaald 

wordt. 

✓ De PvdA vindt cultuur van groot belang. Daartoe investeren wij in 

publieke voorzieningen, zoals de ECI en gemeenschapshuizen, die 

toegankelijk zijn voor een breed publiek. Cultuur naar de wijken 

brengen is daarbij van groot belang. 

✓ De PvdA wil de toeristenbelasting in Roermond verhogen. Momenteel 

is die zeer laag (€1,54). We stellen voor de toeristenbelasting te 

verhogen naar €3,35, dat is 5% van de gemiddelde overnachtingsprijs. 

Voor arbeidsmigranten wordt een verlaagd tarief van €1,00 

gehanteerd.  

✓ De PvdA wil verenigingen zoveel mogelijk ondersteunen met duidelijk 

vrijwilligersbeleid en heldere afspraken over beheer en onderhoud van 

eventuele huisvesting en/of sportparken. Ook een gemeenschappelijk 

administratiekantoor helpt in de huidige tekorten van voornamelijk 

secretarissen en penningmeesters.  

✓ De PvdA wil het schoolzwemmen terugbrengen in het basisonderwijs 

mits hiervoor financiële dekking gevonden kan worden.  
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Een financieel gezonde gemeente 

met slagkracht 
 

De financiële uitgangspositie van de gemeente Roermond is niet geweldig. 

De ambities (en kosten) waren jarenlang torenhoog, zonder daar 

inkomsten tegenover te stellen of te durven praten over 

belastingverhoging. Daarnaast is er de afgelopen jaren te veel geld besteed 

aan de verschillende reorganisaties van de ambtelijke organisaties. Ook zijn 

veel incidentele initiatieven gesteund (denk aan The Passion) zonder 

duidelijk doel of bijdrage aan wat de gemeente Roermond wil bereiken. 

Dat moet anders! Willen we als Roermond mooie en leefbare wijken, dan 

zullen we daar gezamenlijk aan moeten bijdragen. Willen we de centra in 

Roermond en Swalmen verbeteren, dan is daarbij een duidelijk beeld van 

de toekomst nodig. Die visie moet opgeleverd worden door het 

gemeentebestuur in samenspraak met de inwoners!  

De PvdA geeft de voorkeur aan financiële tegemoetkoming van structurele 

verbeteringen, in plaats van incidentele initiatieven. Hiervoor wensen wij 

ons vooral te wenden tot mogelijkheden via subsidies en cofinanciering. 

Bijvoorbeeld samen met zorgverzekeraars als het gaat om preventieve 

zorg.  

 

Hier maken we voor jou werk van: 
✓ De PvdA wil de toeristenbelasting in Roermond verhogen naar 

€3,35. Hierdoor komt er structureel meer geld beschikbaar. 

✓ De PvdA wil de rioolheffing anders inrichten. Momenteel betaalt 

elke inwoner hetzelfde bedrag, of je nu in éénpersoons flat of in 

een villa woont. Wij willen deze heffing koppelen aan de WOZ-

waarde van een woning. Hierdoor ontstaat een eerlijkere heffing 

gekoppeld aan het daadwerkelijke afvoervolume. Een goed 

neveneffect van deze rekenmethode is dat de hoogste inkomens 

hierdoor de zwaarste lasten dragen. 

✓ De PvdA staat voor het eerlijke verhaal. In onze gemeente komen 

we er niet onderuit om de onroerendzaakbelasting enigszins te 

verhogen. De gemeente Roermond kent namelijk grote 

uitdagingen die met de huidige financiële middelen onvoldoende 

kunnen worden aangepakt. Daarnaast kent Roermond één van de 

laagste tarieven voor de onroerendzaakbelasting van Limburg. Wij 

verhogen de OZB voor woningen, maar ontzien de lagere en 

middeninkomens met een eigen woning door de rioolheffing te 

koppelen aan de WOZ-waarde. Verder verhogen we het 

eigenaarsdeel van niet-woningen het meest, waardoor de 

sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 

✓ De PvdA wil te allen tijde energie-armoede voorkomen. Daarom 

willen wij een fonds inrichten waarbij we gelden vrijmaken om 

huizen tot €200.000 ook te verduurzamen. Dit vraagt een 

investering, die zich op termijn terugbetaalt.  

✓ De PvdA vindt dat de gemeente met eigen personeel zijn ambitie 

moet kunnen waarmaken en dus niet allerhande experts moet 

inhuren. Wij willen het percentage extern ingehuurd personeel 

maximaliseren op 8%.  

✓ De PvdA vindt dat het eigen vermogen van inwoners ten behoeve 

van de vermogenstoets van de BsGW verhoogd moet worden van 

maximaal €2000 naar maximaal €5000. Hierdoor kan een grotere 

groep aanspraak maken op kwijtschelding van gemeentelijke 

belastingen.  
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Samengevat 
 

1. De PvdA zorgt voor basisbanen. Hierdoor krijgen mensen, die nu (nog) 

niet werken, een baan voor een fatsoenlijk inkomen. De banen 

helpen de Roermondse samenleving beter, mooier en veiliger te 

maken.   

2. De PvdA wil het gevoel van sociale veiligheid en leefbaarheid in alle 

kernen verbeteren. We willen scholen behouden, meer speeltuinen 

aanleggen, goed groenonderhoud, meer inzet op preventie en 

wijkgebouwen verschillende functies geven. Hierdoor wordt het 

gevoel van veiligheid op straat beter. 

3. De PvdA wil de woningnood met extra woningen bestrijden. Hierdoor 

kunnen zowel jongeren als ouderen in de dorpen en wijken blijven 

wonen, en hoeven ze niet weg te trekken.  

4. De PvdA wil de energiekosten voor alle inwoners verlagen, zodat 

niemand arm wordt van zijn energierekening. Hiervoor stimuleren we 

verduurzaming van woningen. 

5. De PvdA wil de gemeente naar de burger brengen, in plaats van de 

burger naar het gemeentehuis. De gemeente moet naast de inwoner 

staan in plaats van er tegenover. Roermond wordt de meest 

servicegerichte gemeente van Nederland.  

6. De PvdA betrekt inwoners via wijk- en dorpsraden bij alle nieuwe 

ontwikkelingen. Het geld dat nodig is voor verbetering van de wijken 

is in beheer van wijk- en dorpsraden via een burgerbegroting.  

 

Wij maken er werk van! 
 


