PARTIJ VAN DE ARBEID

1e termijn Programmabegroting 2020-2023 PvdA
Het roer moet om.
Het kan niemand ontgaan zijn dat we heel vlug anders met onze planeet om moeten gaan.
En we zien dat onze inwoners daar ook al bewust mee bezig zijn. We scheiden het afval, plaatsen
zonnepanelen en isoleren ons huis.
Toch is dat lang niet genoeg en doet ook niet iedereen hieraan mee.
De komende jaren moeten er dus maatregelen worden genomen die voor een individu heel
ingrijpend kunnen zijn om onze leefomgeving gezond te houden of weer te krijgen.
Duurzaamheid is hierin het leidend voorwerp. Goed dat binnen het thema duurzaamheid
natuurontwikkeling meegenomen wordt naast de economische ontwikkelingen. Niet alleen met het
oog op energiereductie en transitie naar groene energiebronnen. Ook stikstof, Pfas-crisis (vervuilde
grond), verdroging, vermindering biodiversiteit, vallen onder duurzaamheid. Dus: Duurzaamheid met
de 3 P’s: People, Planet en Profit.
Alleen met oog voor alle 3 de P’s gaat het ons lukken om het roer om te krijgen binnen de gestelde
tijd. De PvdA gaat ervoor en houd zijn rug recht ook bij niet populaire besluiten.
We willen allereerst onze complimenten geven aan het volledige team van ambtenaren hier in ons
gemeentehuis. Er heerst een prettige sfeer en we worden altijd goed geïnformeerd bij lastige
vraagstukken ondanks de krappe bezetting.
We staan even stil bij een paar zaken in deze programmabegroting.
Programma 1 Krachtige dorpen
Faciliteren burgerinitiatieven. Een compliment aan onze dorpscoördinatoren, met name dit jaar zijn
er heel wat goede burgerinitiatieven gekomen zoals de stichting Veer zeen Vlodrop, de burgers die in
verschillende kernen samenkomen om de speeltuintjes te herinrichten en de vele inwoners van St.
Odiliënberg die zich bezig houden met de nieuwe bestemming van het oude voetbalterrein. Deze
worden op een kundige wijze begeleid. Een absolute meerwaarde voor onze gemeente.
Programma 2 Participatie, ondersteuning en zorg
Dit is 100% sociaal domein en dat maakt het meteen een moeilijk hoofdstuk. De vraagstukken zijn
nauwelijks te meten en de beleidsmaatregelen zijn niet meteen waarneembaar. Er zijn geen knoppen
waar je aan kunt draaien om bijvoorbeeld de armoede te verminderen of eenzaamheid op te lossen.
Maar wil je een gezonde gemeente zijn waarin iedereen graag woont, dan ligt hier de basis hoe lastig
het soms is. Wij willen dan ook graag weten hoe het college denkt deze groep te bereiken?
Programma 3 Veilige dorpen
Een nieuwe wet Verplichte gezondheidszorg wordt 1 januari van kracht. Onze vraag: Zijn er
voldoende plaatsen om iedereen die geestelijke gezondheidszorg nodig heeft op te kunnen vangen?
Programma 4 Economie, Natuur, Toerisme, Cultuur en Duurzaamheid
Herijken gemeentelijk grondbeleid. Wij verzoeken het college het actualiseren van het grondbeleid
eerst uit te voeren voordat er grondruil plaats vindt zoals ‘de schil van Montfort’. Er moet eerst een
goed beeld zijn van alle taken die wij vanuit het rijk en de provincie moeten uitvoeren zoals de RES
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Regionale Energie Strategie, Natura 2000 projecten Meinweg en Roerdal en de maatregelen
voortvloeiend uit de voormalige PAS.
We hebben veel natuur waaronder het Nationaal park de Meinweg. Het is dan ook onze plicht om
ervoor te zorgen dat het goed gaat met onze natuur. In het nieuwe grondbeleid moet ook daar
duidelijk beleid voor zijn.
Wij missen de inzet van gronden voor natuurontwikkeling. Natuurontwikkeling helpt namelijk ook bij
het halen van de klimaatdoelen. Wij willen dan ook graag weten of het college die mening met ons
deelt.
Plan van aanpak investeringen
Wij vinden het een goed idee om te kijken of we onze eigen gronden beter kunnen gebruiken om
structurele inkomsten voor onze burgers mee te genereren. Wij denken daarbij met name aan
windmolens die we kunnen plaatsen met inzet van onze ‘Essentgelden’. Dit kan prima bij het
actualiseren van het grondbeleid worden meegenomen.
Verbeteren toeristische en recreatieve mogelijkheden
Los van de ontwikkelingen van vakantiepark Elfenmeer zijn wij heel benieuwd naar de resultaten van
het eerste jaar Geluksexpress. Mocht dit positief uitpakken dan zou wat ons betreft de volgende stap
kunnen worden gemaakt en dat is een netwerk van ‘Geluksfietsen’ in onze gemeente. Op
verschillende locaties in alle kernen komen er dan bij een ondernemer van Gastvrij Roerdalen
‘geluksfietsen’ die voor een kleine vergoeding geleend kunnen worden om door Roerdalen te fietsen.
De financiering hiervan kan van de subsidie Economie die dit jaar ook nog gebruikt kan worden. (Doel
2 actie 1) Is het college bereid dit onder de aandacht te brengen.
Aanpak verkrotting en leegstand
De actieve aanpak werkt. En wij hopen dat ook in 2020 hier de zelfde actieve aandacht voor blijft
bestaan. Met name het oude gemeentehuis in Posterholt ook wel voormalig Rafaëlo’s genoemd
baart ons zorgen. Door de lakse houding van de curator komt het pand steeds meer in verval en
wordt de kans steeds kleiner dat er een nieuwe eigenaar komt die het pand wil behouden.
Programma 5 Woonomgeving
Structuurvisie Wonen 2018 vertalen in lokaal beleid
Hierin kunnen we heel duidelijk zijn. Wij vinden dat er eerst lokaal beleid moet zijn alvorens we
nieuwe bouwplannen maken.
Programma 6 Mobiliteit, infrastructuur en openbaar groen
Kwaliteitsimpuls openbaar groen
De PvdA is blij om te lezen dat het college ons voorstel van het vorig jaar heeft meegenomen in deze
begroting. Wij hopen dan ook dat we het komende voorjaar/zomer kunnen genieten van een mooie
bloemrijke entrée over onze Roer.
Verder is in het kader van versterking van de biodiversiteit inmiddels afgesproken het maaibeleid aan
te passen. “Less is more”
Met betrekking tot de integrale projecten zien we dat er ten opzichte van de planning van het vorig
jaar projecten zijn opgeschoven naar 2024 en verder!
Er zitten echter projecten bij die in onze ogen niet zo lang kunnen wachten. Met name de
Vlodropperweg en de omgeving van de Rector van den Boornlaan zijn hard toe aan een nieuwe
riolering en reconstructie van de weg. Waarom zijn deze projecten opgeschoven en wat gebeurt er
met het geld dat hiervoor is vrijgemaakt? Tevens willen we weten of bij de laatste rioolinspectie
defecten zijn waargenomen die ervoor zorgen dat er vervuiling plaats vindt van de bodem ter
plaatse.
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Ook de veiligheid op de Vlodropperweg is er voor de fietsers zeker niet op vooruit gegaan. De
fietspaden zijn verwijderd en de snelheid is naar 30 km teruggebracht. Helaas is de weg er nog niet
op aangepast. De knelpunten die we het afgelopen jaar hebben aangegeven zijn alleen maar
onveiliger geworden. Wij verzoeken dan ook om de Vlodropperweg het volgend jaar in de
voorbereiding voor reconstructie in te plannen en in 2021 te realiseren.
Programma 7 Bestuur, organisatie en dienstverlening
Er wordt steeds meer digitaal gecommuniceerd. Toch zijn er heel veel mensen die dan niet alles mee
krijgen. De ambtsberichten staan nu nog iedere donderdag in de VIA maar die stopt ermee vanaf 1
januari 2020. Om al onze inwoners goed te kunnen blijven informeren en daarbij ook een verbinding
te krijgen met onze kernen en hun verenigingen stellen we voor om eens met alle mensen van de
parochiebladen bijeen te komen en te kijken of we niet samen met de gemeente 1 weekblad
Roerdalen kunnen maken waar alles over Roerdalen in staat. Ambtsberichten, verenigingsnieuws,
activiteiten en evenementen van geheel Roerdalen. Gratis huis aan huis en gefinancierd door de
gemeente en de opbrengsten van de advertenties van onze ondernemers. Het is kort tijd maar
aangezien er reeds 4 parochies samenwerken niet onhaalbaar.
Tot zover in eerste termijn.
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