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Beste Baekenaer,
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VOORWOORD
In dit verkiezingsprogramma leest u de visie en de plannen van CDA Beek voor de
komende vier jaren.
Plannen om te zorgen voor meer woningbouw en vergroening in alle kernen.
Plannen om goede zorg te bieden aan onze inwoners, om ondernemerschap te
laten bloeien en om onze tradities en verenigingen de erkenning te geven die ze
verdienen.
Maar bovenal zijn het plannen die niet alleen Veur Baek zijn, maar die we Mit Baek
willen én zullen moeten realiseren. Want als we één ding geleerd hebben
gedurende de coronapandemie, is het dat wij samen het verschil maken.
Dit programma is dan ook niet alleen door CDA’ers opgesteld. Tal van Beekenaren
hebben hun bijdrage geleverd, via dorpsdagboeken die door alle kernen zijn
verspreid of via gesprekken met leden van de programmacommissie.
Graag danken wij alle mensen die meegedacht hebben aan dit programma. Wij
kijken er naar uit om samen met u ook de komende vier jaar verder te mogen
bouwen aan Baek, mit Baek, Veur Baek!
Namens CDA Beek,
Ralph Diederen
Lijsttrekker CDA Beek
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A. INLEIDING
Wat hebben we samen gerealiseerd?
De afgelopen vier jaar heeft het CDA Beek deel mogen uitmaken van het
gemeentebestuur van Beek. Mede dankzij uw steun bij de verkiezingen in 2018
hebben we tezamen met de andere politieke partijen veel van onze ambities voor
Beek kunnen realiseren:
-

-

Het ASTA theater is behouden voor Beek.
De muziekschool is het huis voor culturele verenigingen.
De BMV in Spaubeek is gerealiseerd.
Er worden weer woningen gebouwd in Beek, en de sloopcompensatie voor
goede plannen is van tafel.
De Keutelbeek vordert gestaag richting Neerbeek.
Beek is nog steeds een financieel gezonde gemeente.
Met het coronaherstelplan geven we Beek een boost in deze onzekere tijden.
Leegstaande karakteristieke panden en plekken zoals Hennekenshof, het
Lampenpaleis, het Auwt Patronaat en Vondelstate kregen een nieuwe
woningbouwbestemming.
Wij houden de laagste woonlasten in de Westelijke Mijnstreek.
Burgerkracht is verder uitgerold.

Deze en nog vele andere resultaten bieden een goede basis om op voort te bouwen
aan een nog sterkere en mooiere gemeente.
Wat willen we samen bereiken?
De aanpak die wij de afgelopen jaren gehanteerd hebben, willen wij doorzetten.
Deze is gebaseerd op daadkracht en resultaatgerichtheid. Wij beseffen dat de
inwoners, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers Beek tot een succes maken.
Daarom willen wij doorgaan met het vergroten van de invloed en het eigenaarschap
van deze mensen.
Als het gaat om projecten, blijft het CDA Beek voorstander van het afronden van
lopende projecten alvorens nieuwe projecten worden opgestart.
CDA Beek heeft een duidelijke visie voor de gemeente van de toekomst: “zet de
behoeften en wensen van de burgers centraal”. De inzet van het CDA Beek voor de
komende periode blijft om de successen van Beek verder uit te bouwen en de
toekomst van Beek als zelfstandige, leefbare en levendige gemeente veilig te stellen.
Hoe gaan we dat samen doen?
Om dit te realiseren zal Beek inzetten op een actieve lobby, duidelijke keuzes maken
in ambities en concrete doelen stellen. We willen duidelijk aangeven welke rol de
gemeente neemt en welke rol voor de samenleving is weggelegd. CDA Beek werkt
met iedereen samen die een bijdrage wil leveren aan de Beekse samenleving:
inwoners, verenigingen, vrijwilligers, ondernemers, raadsleden, wethouders,
overheden en andere organisaties. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenleving zelf
weet wat zij wil en wat ze nodig heeft. CDA Beek wil dit faciliteren.
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B. GEDACHTENGOED EN BESTUURSFILOSOFIE
CDA Beek stelt in al haar politiek handelen niet de overheid en ook niet de markt
centraal, maar de Beekse samenleving. Want juist de kracht van de gemeenschap
waarin wij leven, bepaalt in grote mate de kwaliteit van ons leven. Samen houden
we Beek leefbaar, helpen we elkaar, en zijn we tot grootse dingen in staat.
Wij beseffen dat wij als mensen pas tot ons recht komen, in relatie tot elkaar. Daarom
koesteren wij onze verenigingen, stimuleren wij burgerinitiatieven, en zoeken wij
altijd naar de gulden middenweg. Omdat ook als het moeilijk is, de beste
oplossingen samen worden gevonden.
Vanuit deze overtuigingen vinden wij het van belang dat iedereen kan deelnemen
aan de Beekse samenleving. Voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is,
spannen we ons gezamenlijk in om drempels weg te nemen.
Als overheid willen wij dienstbaar en betrouwbaar zijn richting onze inwoners,
ondernemers, verenigingen en vrijwilligers. Daarbij doen we ook een beroep op
iedereen in Beek om de verantwoordelijkheid om Beek op een goede manier door
te geven aan toekomstige generaties samen te dragen.
We maken ons sterk voor een rechtvaardige samenleving waarin afkomst,
levensovertuiging, ras, geslacht of geaardheid niet bepalend zijn voor de kansen die
je krijgt. Samen slaan we bruggen over de scheidslijnen in de samenleving, vanuit
het besef dat we meer met elkaar gemeen hebben, dan dat we verschillen.
Juist in deze tijden koesteren we de kracht van onze lokale hechte gemeenschap,
zodat iedereen ondanks de steeds grotere onzekerheden in de wereld, in Beek een
zeker bestaan kan opbouwen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

5

ONS PLAN VEUR BAEK

C. ONZE PLANNEN PER ONDERWERP
I. Veur Verenigingen en Tradities

De kracht van Beek zit hem in de plekken waar we samen komen:
onze verenigingen. Dat die niet vanzelfsprekend zijn, is door
corona pijnlijk zichtbaar geworden. Daarom zorgen we voor goede
accommodaties
voor
verenigingen,
gaan
onze
verenigingsconsulenten extra ondersteunen en worden leges
voor verenigingen die in de eigen accommodatie investeren
geschrapt.
Onze Beekse tradities willen we doorgeven! Vastelaovend en
tradities als St. Lucia worden aangemerkt als immaterieel erfgoed
en krijgen een bijzondere plek in ons subsidiebeleid. We
vernieuwen
ons
monumentenbeleid
waarbij
inwoners
meedenken over nieuwe gemeentelijke monumenten en we
zorgen ervoor dat kerkelijk erfgoed in de bestaande of een nieuwe
functie behouden blijft voor de toekomst.
In Beek kijken we naar elkaar om. We willen mantelzorgers
waarderen en ontzien. En we breiden burgerkracht uit tot een
wijkgerichte aanpak waarbij inwoners meer eigenaarschap
krijgen over hun directe omgeving. We waarderen vrijwilligers
voor hun werk, en we gaan via vrijwilligersconsulenten actief
ondersteunen bij de werving en begeleiding van vrijwilligers.
Op de volgende pagina’s vind je deze en tal van andere concrete plannen Veur
Verenigingen en Tradities.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

6

ONS PLAN VEUR BAEK

1.1 Verenigingen en vrijwilligers
•

Verenigingen voeren diverse maatschappelijke taken uit en spelen daarom een
cruciale rol in de Beekse samenleving. Dagelijks leveren honderden Beekse
vrijwilligers hier een bijdrage aan. CDA Beek waardeert de inzet van al deze
mensen en is van mening dat de gemeente dit moet blijven faciliteren en
waarderen.

•

CDA Beek pleit voor een breder gebruik van (sport)voorzieningen voor
maatschappelijke doeleinden, waardoor verenigingen in staat worden gesteld
aanvullende inkomsten te genereren.

•

Wanneer verenigingen aanvullende maatschappelijke taken zelf op willen
pakken dan wel nieuwe initiatieven willen ontplooien, faciliteert de gemeente dit
waar mogelijk.

•

Eenzaamheid is een groeiende uitdaging in de huidige tijd. Juist de
verenigingen, als ontmoetingsplek, spelen een belangrijke rol om mensen deel
te laten uitmaken van samenleving.

•

De regeldruk neemt toe. Wij beseffen dat dit voor veel verenigingen een
uitdaging is. CDA Beek is tegen onnodige regeldruk en zal zich ook sterk blijven
maken dit te beperken. Tevens wil CDA Beek dat de gemeente een faciliterende
rol speelt bij bijvoorbeeld vergunningaanvragen voor evenementen, etc.

1.2 Accommodaties verenigingen
•

In iedere kern blijft er een plek voor ontmoeting en samenkomst waardoor voor
de toekomst de leefbaarheid van de kernen verzekerd is. Dat kan een
gemeenschapshuis zijn, of bij bundeling van meerdere voorzieningen, een
‘brede
maatschappelijke
voorziening’.
Uitgangspunt
voor
brede
maatschappelijke
voorzieningen
is
het
huisvesten
van
meerdere
functies/organisaties op één plek op basis van de behoefte van de inwoners in de
betreffende kern waardoor en ook kruisbestuiving kan bestaan door het
samenbrengen van mensen, organisaties en functies.

•

Het exploitatietekort van Sportlandgoed De Haamen is teruggedrongen. Dit wil
het CDA Beek zo houden. Daarnaast wil CDA Beek inzetten op het
doorontwikkelen van aangepaste sporten op De Haamen. Ook komt er meer
aandacht voor de doelgroep ouderen, met als uitgangspunt ‘een leven lang
sporten’. Uiteraard dient hierbij rekening gehouden te worden met de Beekse
verenigingen die De Haamen als thuishonk hebben. CDA Beek wil de
dienstverlening van De Haamen naar de diverse gebruikers op een hoog niveau
houden.

•

Maatschappelijke leges: voor verenigingen die investeren in het eigen
verenigingsgebouw halveren en maximeren we de bouwleges.
Verkiezingsprogramma 2022-2026
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•

De ASTA hoort bij Beek. Wij zetten ons in voor het behoud van de ASTA als
cultuurpodium voor onze hele gemeente.

•

Ook de speelveldjes en speeltuinen binnen de diverse wijken zorgen ervoor dat
kinderen kunnen bewegen. CDA Beek wil deze infrastructuur blijven
ondersteunen en ervoor zorgen dat deze veilig en goed onderhouden zijn.

1.3 (Cultureel) Erfgoed
•

Beek heeft veel monumentale panden en objecten waar we trots op zijn. Die
willen we niet alleen behouden, maar ook uitlichten. Daarom willen wij dat Beek
weer mee gaat doen met openmonumentendag.

•

Er komt een kerkenvisie waarmee wij richting geven aan het behoud van ons
kerkelijk erfgoed voor toekomstige generaties.

•

Cultureel en religieus erfgoed moet volgens CDA Beek breed toegankelijk zijn
voor inwoners en bezoekers. Bij het onderhoud en restauratie hiervan wordt
nadrukkelijk de inwoners van Beek betrokken (bijv. Openlucht Theater
Spaubeek).

•

Ook het immaterieel erfgoed verdient het om beschermd te worden. Daarbij
denken wij in het bijzonder aan onze Baeker vastelaovend, maar ook de binding
met Sint Lucia en de Paasveemarkt.

•

Zoals aangegeven wil CDA Beek de regeldruk voor verenigingen en
evenementen beperken. Een concreet voorbeeld is dat er minder beperkingen
komen voor de horeca tijdens de carnaval.

1.4 Sport
•

Sporten zorgt voor ontmoeting, ontspanning en draagt bij aan een goede
gezondheid. We stimuleren sportdeelname voor alle Baekenaren, maar in het
bijzonder voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking. Daarbij gaan
we uit van een tweetrapsraket: mensen sporten zoveel als mogelijk bij een
reguliere vereniging. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt met de
sportzorgprogramma’s van Sportlandgoed de Haamen een gepast sport en
beweegaanbod gecreëerd.

•

De aanwezigheid van sportvoorzieningen in kleinere kernen is ontzettend
belangrijk voor het borgen van de leefbaarheid. Dit blijft een uitgangspunt voor
het toekomstig sportbeleid.

•

Sportlandgoed De Haamen vormt het centrale sportpark in Beek waar veel
samenkomt. In de doorontwikkeling van het sportlandgoed staan de
verenigingen die gebruik maken van het landgoed centraal en wordt er gekeken
Verkiezingsprogramma 2022-2026
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naar multifunctioneel gebruik en het inzetten op het sportlandgoed als
voorliggende voorziening in de WMO om de kosten voor sport(verenigingen)
behapbaar te houden en zo onze voorzieningen voor de verenigingen te
behouden.
•

CDA Beek is voorstander van bewegingsonderwijs op scholen en daarom zijn wij
voor het behoud van de inzet van extra gymdocenten.

1.5 Cultuur
•

Beek heeft een duidelijke culturele identiteit met vele tradities. Dankzij de talrijke
culturele verenigingen blijft er voldoende te beleven in onze kernen.
Muziekverenigingen zoals koren, drumbands, fanfares en harmonieën spelen
een belangrijke rol in de Beekse traditie. Binnen Beek zorgen wij voor passende
accommodaties voor deze verenigingen. CDA Beek wil zich sterk maken voor
deze culturele verenigingen. In het cultureel-, subsidie- en evenementenbeleid
komt de nadruk te liggen op typische Beekse tradities, organisaties en
evenementen.

•

De muziekgezelschappen worden direct betrokken bij de muzieklessen op onze
scholen. Daarnaast komt er bijzondere aandacht voor volwassenen die op latere
leeftijd een instrument willen leren spelen.
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II. Veur Ondernemerschap en Zorgzaamheid
Ondernemers zorgen voor bedrijvigheid, levendigheid en
werkgelegenheid.
Het
sterk
ondernemerschap
en
vestigingsklimaat willen we behouden. We gaan de markt in Beek
vergroenen en verblijfswaarde toevoegen. Daarnaast zetten we in
op het toekomstbestendig maken van bedrijventerrein
Beekerhoek en de stationsomgeving. We zoeken een nieuwe
balans tussen economie en omgeving voor MAA.
De economie bloeit; aan ons de taak om er voor te zorgen dat ook
de lagere inkomens hiervan kunnen profiteren. We intensiveren
de begeleiding naar werk vanuit ons werkbedrijf VIDAR en zetten
in ons armoedebeleid extra in op participatie in verenigingsleven
en het terugdringen van energiearmoede.
Zorg moet dicht bij mensen plaatsvinden, zodat onze inwoners
zoveel mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven wonen en
deelnemen aan de samenleving. Daarbij wordt niet vanuit regels,
maar vanuit de behoefte van onze inwoners gedacht. Dat doen we
door de invoering van de omgekeerde toets.
Op de volgende pagina’s vind je deze en tal van andere concrete plannen Veur
Ondernemerschap en Zorgzaamheid.
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2.1 Lokale Economie: MKB, detailhandel en horeca
•

We maken ruimte voor beleving en verblijfskwaliteit in het centrum van Beek
en concentreren detailhandel rondom de markt om leegstand actief tegen te
gaan.

•

Makado Beek en het centrum van Beek hebben beide een eigen duidelijk
karakter en zijn complementair aan elkaar. Samen met de ondernemers willen
wij deze karakters blijven bewaken en versterken, zodat Beek aantrekkelijk blijft
voor winkelpubliek uit Beek, omliggende gemeenten, de Euregio en toeristen.

•

We gaan samen met de omgeving leegstand in het centrum van Beek tegen
en maken vaart met de herinrichting van de markt waarbij vergroening en
verblijfskwaliteit wordt toegevoegd. De parkeerplekken blijven ongemoeid
zodat ondernemers zo min mogelijk hinder ondervinden.

•

De parkeerdruk in de centra van onze kernen is de afgelopen jaren alleen maar
toegenomen. Bij herinrichting van openbare ruimte proberen we meer
parkeerplekken te realiseren. Bij nieuwbouwprojecten wordt het creëren van
extra parkeerplekken bevorderd.

•

Het MKB vormt de motor van de lokale economie. MKB-bedrijven worden
ondersteunt door de gemeentelijke bedrijfscontact functionarissen. We
houden de ingestelde BIZ-regelingen instandhouding om zo ondernemers
meer mogelijkheden te bieden om het vestigingsklimaat in de eigen omgeving
te versterken.

•

Er komt een transformatiefonds om leegstaande panden of niet meer
passende bebouwing te transformeren naar een nieuwe toekomstbestendige
functie. De transformatievisie Beek is hiervoor de leidraad.

2.2 Regionale economie: Bedrijventerreinen, Makado, MAA
•

Wij zijn voorstander van het behoud van luchthaven MAA. Daarbij wordt ingezet
op een duurzame doorontwikkeling en wordt vanuit de luchthaven een
financiële bijdrage verlangd aan een op te stellen omgevingspakket voor Beek.
Het CDA Beek is ook voorstander van een adequate handhaving van de
milieuregelgeving en blijft tegenstander van nachtvluchten. De ruimte die MAA
in de huidige vergunning heeft is daarbij voor ons het absolute maximum.

•

Op het gebied van bedrijventerreinen ligt de focus van het CDA Beek op het
revitaliseren van Beekerhoek en de stationsomgeving Beek-Elsloo en de
doorontwikkeling van Aviation Valley.

2.3 Arbeidsmarktbeleid en onderwijs
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•

De werkloosheid is historisch laag. Juist nu zijn de economische
omstandigheden optimaal om opnieuw in te stromen op de arbeidsmarkt.
Daarom investeren we extra in de begeleiding van mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt via het participatiebedrijf VIDAR. We helpen zoveel mogelijk
mensen om vanuit hun mogelijkheden weer deel te nemen aan de
arbeidsmarkt, en zorgen dat er een veilige beschermde werkomgeving blijft voor
degenen voor wie die stap te groot is.

•

Economisch beleid, arbeidsmarktbeleid en onderwijs worden integraal
opgepakt. De samenwerking met het VISTA college met praktijkleergangen
rondom MAA en sportlandgoed de Haamen willen we verder uitbreiden.

2.4 Inclusie
•

Het CDA Beek staat voor een inclusieve gemeenschap in een inclusieve
gemeente. We vragen bijzondere aandacht voor de toegankelijkheid van
voorzieningen voor mensen met een beperking en ondersteunen Beek Samen,
Samen Beek om ouderenparticipatie in onze samenleving te vergroten.

•

Iedereen moet zich veilig voelen om zichzelf te kunnen zijn. We continueren in
de inzet van vertrouwenspersonen voor verenigingen en bezien met de antidiscriminatievoorzieningen welke specifieke opgaves er voor Beek zijn.

2.5 Armoedebeleid
•

We zetten het bestaande armoedebeleid voort waarbij wij het belangrijk vinden
om stigmatisering te voorkomen, iedereen moet mee kunnen doen in Beek.

•

Daarnaast gaan we deelnemen aan het volwassenfonds sport en cultuur zodat
inkomen
geen
belemmering
vormt
voor
mensen
rondom
het
bestaansminimum, die lid willen worden van een sport- of culturele vereniging
en zo vol op deel kunnen nemen aan de samenleving.

•

Energiearmoede
pakken
we
aan
door
voor
lage
inkomens
subsidiemogelijkheden aan te bieden om energiebesparende maatregelen te
nemen. In de prestatieafspraken met woningcorporaties bewaken we de
betaalbaarheid van sociale huurwoningen ook met oog voor de energielasten.

•

Door de onzekerheid rondom het Groene Net zijn verduurzamingsmaatregelen
uitgesteld. Dit kan niet langer. De gemeente moet met woningcoörporatie
ZoWonen alternatieve zuinigere energieinstallaties onderzoeken en waar
mogelijk realiseren om de energielasten van huurders te verlagen.

2.6 Zorg
•

Gemeentebreed gaan we werken met de ‘omgekeerde toets’ waarbij de
benodigde zorg aan hulpbehoevenden en niet de regelingen centraal staat. Dit
Verkiezingsprogramma 2022-2026
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vergt een integrale aanpak vanuit de gemeente, de zorgleveranciers en
wijkteams.
•

Preventie en tijdig ingrijpen blijft van belang, zeker bij jeugdzorg. We
continueren de inzet van praktijkbegeleiders bij huisartsen die laagdrempelig en
vroeg in gesprek gaan met jongeren.

•

Beek doet volop mee aan alle onderdelen van het GGD programma ‘Trendbreuk’,
waarmee we de gezondheidsachterstanden in Zuid-Limburg samen met onze
buurgemeenten willen inhalen.

2.7 Ouderenbeleid
•

Goede en tijdige zorg en begeleiding vanuit de WMO moet gewaarborgd blijven.
De komende jaren vormt de aanpak van eenzaamheid een nieuw speerpunt,
daarvoor ondersteunen wij de ouderenverenigingen die verenigd zijn in ‘Beek
Samen, Samen Beek’.

•

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zoveel en zo lang mogelijk kan meedoen
in onze samenleving. Daarbij stimuleren we deelname aan verenigingen onder
ouderen.

2.8 Gezinnen
•

Het gezin blijft, in al zijn tegenwoordige vormen, de hoeksteen van onze
samenleving. We willen dat in alle kernen basisvoorzieningen die gezinnen
nodig hebben zoals kinderopvang, basisonderwijs en een veilige speel- en
verkeersomgeving nabij zijn.
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III. Veur Woningbouw en Vergroening
De woningmarkt zit op slot, en als CDA Beek blijven wij ons
inspannen voor meer en betere woningen. Daarom willen we de
komende vier jaar 250 woningen toevoegen aan Beek, waarbij de
nadruk op betaalbare woningen komt te liggen We onderzoeken
de mogelijkheid om door een zelfbewoningsplicht
eigen
inwoners voorrang te geven en realiseren tijdelijke woningen voor
de urgente woningnood.
We gaan hitte stress tegen en zorgen voor droge voeten voor al
onze inwoners door de ontkluizing van de Keutelbeek en
vergroening van de openbare ruimte. Voor de energietransitie is
zonne-energie van belang, maar vooral op en rondom bedrijven.
Wij zijn tegen zonneweides in het groene hart van onze
gemeente.
We koesteren ons buitengebied en versterken de karakteristieke
elementen. Er komen meer wandel- en fietspaden, we planten
750+ bomen en vergroenen de kernranden waar mogelijk.
Agrariërs horen bij onze gemeente en dat koesteren we. We
streven ernaar om de voormalig betonfabriek in het buitengebied
van Kelmond te saneren.
Op de volgende pagina’s vind je deze en tal van andere concrete plannen Veur
Woningbouw en Vergroening.
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3.1 Wonen
•

Het is heel goed wonen in de gemeente Beek; de grote vraag en de stijgende
huizenprijzen bewijzen dat. En daarom vindt het CDA Beek dat we actie
moeten ondernemen om de Beekse burger meer kans te geven om in elke
levensfase in de gemeente Beek een passende, prettige en betaalbare woning
vinden en te bewonen. Daarom moet er een actieplan wonen komen met
harde doelen.
Wij gaan voor de volgende aanpak:
• Er moeten de komende periode 250 woningen bij komen. Met een plan van
actie moet duidelijk worden hoe en waar we dat gaan realiseren.
Daarbij is er bijzondere aandacht voor betaalbaarheid en doelgroepen:
- Alle kernen verdienen nieuwe woningen, zodat jong en oud in de
vertrouwde omgeving kan blijven wonen.
- Minimaal 20% van de woningen is sociale huur.
- 30% van de woningen is geschikt voor senioren
- 30% van de woningen is geschikt voor jongeren/starters
- Om de urgente druk tegemoet te komen zijn we voorstander van
tijdelijke woningen.
• We willen de kansen voor de inwoners van Beek op de woningmarkt
vergroten dat willen we doen door:
Te onderzoeken of we de starterslening kunnen verhogen.
Te onderzoeken of we garantstellingen voor starters met een
studieschuld kunnen regelen.
Te onderzoeken op welke manieren wij Beekse inwoners bij
woningtoekenning voorrang kunnen geven.
Te onderzoeken of we zelfbewoningsplicht kunnen instellen om
daarmee betaalbare woningen beschikbaar te krijgen voor Beekse
inwoners

3.2 Omgevingswet en vergunningsverlening
•

Er komt een nieuwe Omgevingswet, die ervoor zorgt dat de hoeveel regels
drastisch vermindert als het gaat over bouwen en verbouwen. Wij zijn
voorstander van deze regeldrukverlaging en willen ervoor zorgen dat de
gemeente en initiatiefnemers als partners een zogenaamd bouwtraject ingaan
door van meet af aan met elkaar in gesprek te gaan.

•

Het welstandsbeleid wordt versoepeld, en we gaan in het omgevingsplan meer
ruimte bieden voor transformatie naar wonen.

Verkiezingsprogramma 2022-2026

15

ONS PLAN VEUR BAEK

3.3 Openbare ruimte
•

CDA Beek wil blijven meewerken aan initiatieven waarbij particulieren en
buurtbewoners het beheer of eigendom van openbaar groen willen
overnemen.

•

Bij onderhoud in de openbare ruimte wordt er geïnvesteerd in vergroening, het
tegengaan van wateroverlast en het creëren van plekken voor ontmoeting.

•

Het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte dient weggewerkt te
worden, daarbij is verdere vergroening en het creeëren van ontmoeting in de
openbare ruimte een extra aandachtspunt.

3.4 Klimaatadaptatie en verduurzaming
•

CDA Beek pleit voor een ambitieus klimaatbeleid maar dit moet wel haalbaar
en betaalbaar zijn. Dit betekent voor het CDA dat de gemeenteraad doelen stelt
per vijf jaar met concrete plannen om die doelen te bereiken. Het CDA Beek is
tegen zonneweides in het ‘groene hart’ van onze gemeente.

•

Het klimaat verandert. Wij willen dat de gemeente voorbereid is op deze
veranderingen zodat de inwoners geen overlast ervaren. Hiervoor zetten we
onder andere in op het versneld ontkluizen van de Keutelbeek; de komende
periode moet het tracé door Neerbeek gereedkomen.

•

Wij willen dat de burgers van Beek gemotiveerd en geënthousiasmeerd
worden om mee te doen met het vergroenen van voortuinen, zodat het water
kan infiltreren en er minder wateroverlast zal zijn. De gemeente stimuleert dit
via subsidie.

•

Wij leggen het initiatief bij de burgers om zelf hun eigen woningen te
verduurzamen, bijvoorbeeld door isolatiemaatregelen of het opwekken van
eigen duurzame energie. CDA Beek is voorstander van het verminderen van
onnodige regelgeving, procedures en bureaucratische rompslomp bij het
aanvragen van vergunningen voor duurzame maatregelen. Daarnaast blijft de
gemeente de duurzaamheidsleningen ondersteunen.

•

Voor inwoners waarbij het niet mogelijk is om op hun eigen woning
zonnepanelen te installeren wordt gekeken om te participeren in
zonnedaken/zonneweides. Bij nieuwe (bedrijfs)gebouwen wordt het verplicht
om de dakconstructie geschikt te maken voor zonnepanelen. Wij stimuleren
het beschikbaar stellen van daken van bedrijfsgebouwen voor
energiecorporaties zodat iedereen kan deelnemen in Beek.

•

Wij werken niet mee aan zonneweides in het groene hart van onze gemeente.
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•

De komende raadsperiode wordt een besluit genomen over het warmtenet
tussen Sittard en Maastricht. Voor CDA Beek zijn een sluitende business case,
het beheersen van de risico’s en het betaalbaar houden van energiekosten voor
inwoners de criteria waarop dit besluit wordt genomen.

3.5 Buitengebied
•

We beschikken in Beek over een prachtig buitengebied, met vergezichten en
wandelpaden, die zeer zeker geschikt zijn voor kleinschalige
recreatiemogelijkheden. We willen immers graag dat ook anderen kunnen
meegenieten van al het moois om ons heen, zonder dat dit ten koste gaat van
het woon- en leefgenot van onze eigen inwoners. Daarvoor komt er in 2022 een
nieuwe visie op ons buitengebied. Het beschermen van de natuurkwaliteiten
en het verbeteren van mogelijkheden van recreëren in de natuur staan daarbij
centraal.

•

Als je Beek vanuit het buitengebied binnenrijdt, zie je dat het agrarische
landschap een wezenlijk onderdeel van dit gebied is. We weten daarnaast ook
dat onze agrariërs het niet gemakkelijk hebben met alle regelgevingen die er
vanuit de overheid op hen af komen. Daarom vinden we het belangrijk dat we
samen met hen kijken wat de gemeente kan betekenen voor hen en
omgekeerd hoe zij kunnen participeren in het verfraaien en onderhouden van
het groene landschap dat rondom onze gemeente ligt.
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IV. Veur Vertrouwen en Veiligheid
Een veilige woonomgeving is van groot belang.
Daarbij
bewaken we de aanrijtijden van hulpdiensten en maken wij ons
hard voor het behoud van de vrijwillige brandweer in het
bijzonder. We prioriteren handhaving van overlast en
afvaldumping en voeren een hard sluitingsbeleid bij drugslabs en
hennepplantages.
Verkeersveiligheid
krijgt
meer
prioriteit,
door
kleine
verkeersmaatregelen versneld in te voeren. 30 km/u wordt het
uitgangspunt voor de meeste wegen. We onderzoeken de
mogelijkheid voor een randweg rondom Beek en realiseren de
snelfietsroute door onze gemeente. De stationsomgeving BeekElsloo wordt geüpgrade met een toegang vanuit de Steinse kant.
Er komen kernwethouders die het eerste aanspreekpunt zijn voor
een wijk of kern om zo de benaderbaarheid van bestuur te
vergroten. De gemeentelijke financiën moeten op orde blijven en
de woonlasten onder het gemiddelde van de Westelijke
Mijnstreek. We zetten fors in op de verbetering van
dienstverlening. Inwoners krijgen binnen 3 dagen een reactie.
Op de volgende pagina’s vind je deze en tal van andere concrete plannen Veur
Woningbouw en Vergroening.
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4.1 Bereikbaarheid
•

Werkzaamheden zijn noodzakelijk om de kwaliteit van de weginfrastructuur in
stand te houden dan wel daar waar nodig te verbeteren. Wij snappen dat deze
werkzaamheden daarbij ook tot overlast kunnen zorgen voor de weggebruikers
en omwonenden. Goede en zorgvuldige communicatie over werkzaamheden
kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van deze overlast en
voor begrip zorgen. Wij willen dat de gemeente Beek duidelijk communiceert
over wegwerkzaamheden met de omwonenden en de weggebruikers.

•

CDA Beek is voor het zich duurzaam verplaatsen. Denk aan te voet gaan of
fietsen i.p.v. het gebruik van de auto. Dit dient wel gefaciliteerd te worden, zodat
de voetganger en fietser zich veilig in Beek kunnen bewegen. O.a. goede
trottoirs, fietspaden en verlichting zijn hiervoor van belang.

•

CDA Beek zet in op het optimaliseren van de Openbaar vervoer verbindingen
tussen de kernen en knooppunten (Stations Beek-Esloo en Spaubeek). Met de
provincie streven we naar een betere OV-verbinding naar Aviation Valley en
Maastricht Aachen Airport.

4.2 Vrijwillige brandweer
•

Wij koesteren vrijwilligers die mee willen werken om onze gemeenschap te
beschermen. Landelijk staat de vrijwillige brandweer onder druk. Wij spannen
ons op alle mogelijke wijzen in om de toekomst van de vrijwillige brandweer in
Beek veilig te stellen.

4.3 Burgerkracht
•

Burgerkracht betekent dat de gemeente openstaat voor initiatieven vanuit de
samenleving. Door met initiatiefnemers in gesprek te gaan, hen serieus te
nemen en waar nodig te ondersteunen en faciliteren, hebben we in het verleden
al mooie projecten kunnen realiseren. Natuurlijk moeten we dit blijven doen, wij
gaan immers samen veur Baek.

4.4 Toezicht en Handhaving
•

We zijn trots op het prachtige buitengebied, maar worden ook geconfronteerd
met het feit dat zwerfafval en dumpingen van afval veelvuldig voorkomen.
Hierop dient uiteraard adequaat en strikt gehandhaafd te worden en de vervuiler
betaalt.

•

CDA Beek ziet gereguleerde graffiti, waarbij in overleg met gemeente en
kunstenaar lelijke wanden worden gekleurd, als een verrijking van onze
omgeving. Het illegaal aanbrengen van allerlei leuzen en tekens is echter een
vorm van “vandalisme” en zal dus aangepakt moeten worden. Wellicht is er ook
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een creatieve manier op graffiti tegen te gaan, zoals groen aanbrengen tegen
geluidswallen.
•

Daar waar nodig wordt geïnvesteerd in verlichting om de veiligheid te vergroten.

4.5 EHBO
•

Vaak zijn dorpsgenoten het eerst ter plekke bij een ongeval en onze EHBOverenigingen zorgen voor de veiligheid tijdens evenementen. Daarom
waarderen wij deze verenigingen, ondersteunen we het netwerk hartslag nu, en
vinden we het belangrijk dat zoveel mogelijk Beekenaren kunnen reanimeren.

4.6 Betrouwbaar bestuur
•

CDA Beek voor fatsoenlijke politieke discussies. Hard op de inhoud en nooit op
de man of vrouw en met respect voor de diverse meningen.

•

Het CDA Beek is voorstander van een breed bestuursakkoord: politiek draait om
de juiste beslissingen te nemen, niet om oppositie of coalitie.

4.7 Dienstverlening
•

In de ogen van CDA Beek is een klantvriendelijke gemeente een gemeente die
altijd professioneel en efficiënt het contact met zijn burgers organiseert. Dat kan
zowel digitaal als fysiek. Communicatie dient duidelijk en transparant te zijn en
mochten er vragen of klachten bij de gemeente binnen komen, dan dient er
binnen 3 dagen met de indiener contact te worden opgenomen. Er is immers
niets zo frustrerend als het gevoel krijgen om niet gezien of gehoord te worden.
De gemeente is dienstbaar aan zijn inwoners.

•

De afgelopen jaren is ingezet op een cultuurverandering binnen de
gemeentelijke organisatie. Het uitgangspunt hierbij is niet eigen beleid, toetsing
aan de regels of overbodige regelgeving maar het meedenken hoe initiatieven
vanuit de samenleving gerealiseerd kunnen worden. De komende periode
blijven we in hierop inzetten.

•

De komende jaren wordt de bureaucratie en overbodige regelgeving verder
teruggedrongen. Procedures worden overzichtelijk gemaakt en aanvragers
krijgen aan het begin van een procedure een totaaloverzicht van het gehele
traject.

4.8 Solide financiën
•

Het CDA Beek wil vasthouden aan een solide begrotingsdiscipline waarbij
taakstellingen in de begroting worden beperkt, het weerstandsvermogen op peil
moet blijven en waarbij structureel de begroting in balans moet zijn.
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•

Heffingen en bijdrages die in rekening worden gebracht bij nieuwbouw worden
in onderlinge samenhang bezien en gemaximeerd. Te betalen kosten moeten in
balans zijn met geleverde diensten.

•

Beek blijft betaalbare woonlasten houden, waarbij wij streven naar het
behouden van de laagste woonlasten in onze regio.
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