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Beste Baekenaer, 

In dit verkiezingsprogramma leest u de plannen van het CDA Beek voor de periode 2018-2022. 

In dit programma staat beschreven hoe wij, samen met u, willen blijven bouwen aan een sterke 

samenleving in een ondernemende gemeente. Wat ons betreft wordt dit programma dan ook niet 

alleen veur Baek gerealiseerd, maar vooral ook mit Baek en door Baek! 

Meer dan ooit staan initiatieven uit de samenleving centraal in ons verkiezingsprogramma, en bestaat 

de rol van de gemeente vooral uit die van een faciliterende overheid die de samenleving helpt haar 

plannen waar te maken. Die overheid draagt er tegelijkertijd wel zorg voor dat het huishoudboekje op 

orde is en dat inwoners van onze gemeente die zorg nodig hebben, die zorg ook kunnen krijgen. 

In de inleiding geven wij samengevat aan wat er de afgelopen jaren gerealiseerd is, en hoe wij de 

toekomst met u tegemoet willen gaan. In de daaropvolgende hoofdstukken vindt u per onderwerp de 

concrete plannen van het CDA Beek. 

In dit voorwoord wil ik graag alle mensen bedanken die meegedacht hebben aan dit programma, zowel 

mensen van het CDA, maar vooral ook al die vrijwilligers, verenigingen, ondernemers en betrokken 

inwoners die hun ideeën en zorgen met ons gedeeld hebben. 

Wij kijken er naar uit om ook de komende jaren weer samen met u op te trekken, Veur Baek!  

Ralph Diederen                   

Lijstrekker CDA Beek 
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Inleiding:  

Wat hebben we samen gerealiseerd? 

Wat willen we samen bereiken? 

Hoe gaan we dat samen doen? 

 

Verkiezingsprogramma: 

Hoofdstuk 1:  Sterke Samenleving 

1.1 Leefbaarheid 

1.2 Verenigingen: sport, spel en cultuur  

1.3 Werk en inkomen 

1.4 Ondernemen en economie 

1.5 Zorg en zelfredzaamheid 

 

Hoofdstuk 2: Wonen, Ruimte en Natuur 

2.1 Bouwen en wonen 

2.2 Openbare ruimte en verkeer 

2.3 Natuur en buitengebied 

 

Hoofdstuk 3: Goed bestuur 

3.1 Daadkrachtig bestuur 

3.2 Gedegen financieel beleid 

3.3 Samenwerking 

3.4 Veiligheid 
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De afgelopen jaren hebben wij samen met de inwoners Beek weer iets beter, mooier en sterker kunnen 

maken. Dit had nooit kunnen gebeuren zonder de tomeloze inzet van de burgers, de vrijwilligers, de 

ondernemers en alle betrokkenen. Wij zijn trots op het samenspel tussen de inwoners van Beek en het 

college van wethouders. Sinds 2016 maakt het CDA met twee wethouders deel uit van het college van 

Beek. Het CDA heeft samen met BBB-NDB goed kunnen bouwen aan een (nog) beter Beek. In het 

college heeft het CDA daadkrachtig haar verkiezingsbeloften waargemaakt en de volgende resultaten 

neergezet:  

 Beek is een financieel gezonde gemeente 

 Beek kent de laagste woonlasten van de regio Zuid-Limburg 

 Beek heeft de nieuwe taken sociaal domein (zorg, werk en hulpverlening) voortvarend 

opgepakt 

 Beek werkt samen met de regio waar het moet en blijft autonoom daar waar het kan 

 Beek heeft de voorgenomen bezuinigingen op verenigingen geheel teruggedraaid 

 Beek investeert in een bloeiend sportklimaat en kent vele sporthelden 

 Beek geeft met het project burgerkracht ruimte aan kleine kernen en eigen initiatief 

 Beek heeft met het Asta Theater een bloeiend cultureel ontmoetingscentrum gerealiseerd, 

een nieuwe bestemming van Hennekenshof is vastgesteld, de Brede Maatschappelijke 

Voorziening in Spaubeek wordt gerealiseerd en de aanleg van de Keutelbeek is weer een stap 

verder gebracht 

 Beek heeft met de uitbreiding van het Makadocentrum de naam als overdekt winkelcentrum 

in de (eu)regio gevestigd 

 Beek biedt een veilige leefomgeving  

 

 
De daadkrachtige en resultaatgerichte aanpak willen we de komende jaren doorzetten. Meer dan ooit 

staan de wensen uit de samenleving voorop. We vergroten de invloed en het eigenaarschap van 

inwoners, vrijwilligers, verenigingen en ondernemers, omdat deze mensen Beek tot een succes maken. 

Het CDA geeft de voorkeur aan het realiseren van lopende projecten, voordat nieuwe projecten 

worden opgestart.  

Er is een duidelijke visie voor de gemeente van de toekomst: wensen van burgers staan centraal. Een 

kleine gemeente zijn betekent investeren in samenwerking, een actieve lobby, en duidelijke keuzes 

maken over welke zaken je zelf wilt doen, welke samen en welke taken je durft af te staan aan anderen. 

De komende periode is de inzet van het CDA om de successen van Beek verder uit te bouwen, en de 

toekomst van Beek als levendige en zelfstandige gemeente veilig te stellen.  

 

 

Het CDA werkt samen met iedereen die een bijdrage wil leveren aan Beek: inwoners, ondernemers, 

verenigingen, raadsleden, wethouders, andere organisaties en overheden. Het initiatief ligt in de 

samenleving: burgers, ondernemers en vrijwilligers weten zelf het beste wat ze willen. Het CDA is er 

om dit samen mogelijk te maken.  

Wat hebben we samen gerealiseerd? 

 

Wat willen we samen bereiken? 

 

Hoe gaan we dat samen doen? 
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De kracht van de gemeente Beek bestaat uit de mensen die er wonen, werken 

en recreëren, en de vele initiatieven die zij nemen. Het zijn de vrijwilligers, 

ondernemers en verenigingen die zorgen voor de sterke samenleving waar we in 

Beek trots op mogen zijn. Als CDA zetten wij ons in om initiatieven uit de 

samenleving te ondersteunen en om onnodige regels en bureaucratie af te 

schaffen.  

 

Wij zijn voorstander van de ‘Doe-Democratie’. Verenigingen, vrijwilligers, 

burgers en ondernemers pakken maatschappelijke taken op en de gemeente 

zorgt ervoor dat goede initiatieven optimaal worden ondersteund. Wanneer er 

geïnvesteerd wordt in fysieke voorzieningen dan kiest de gemeente niet voor 

stoplappen. Het CDA staat voor een integrale structurele aanpak en duurzame 

multifunctionele voorzieningen.  

 

We koesteren de Beekse tradities, en kiezen er als gemeente voor om juist ook 

in evenementen en activiteiten voor èn door Beek te investeren. Daarbij wil Beek 

ook een ondernemende gemeente blijven waarin bedrijven de ruimte krijgen om 

te groeien en innoveren. En waarbij ook oog is voor mensen met een grotere 

afstand tot de arbeidsmarkt. 

 

 

Een sterke samenleving wordt waargemaakt als we investeren in leefbare 

kernen in Beek, Spaubeek, Neerbeek, Genhout, Geverik en Kelmond, voor jong 

en oud inzetten op een rijk verenigingsleven. Op het terrein van sport en cultuur, 

garanties bieden op het terrein van werk en inkomen, ondernemen stimuleren 

en een sterke economie positioneren en tot slot meewerken aan een goede zorg 

en het vergroten van de zelfredzaamheid van al onze inwoners.  

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1: 

 
Sterke Samenleving 
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1.1 Leefbaarheid 
 

1.1.1 Burgerkracht 

 Burgerkracht, waarbij initiatieven vanuit de gemeenschap worden gestimuleerd en 

ondersteund, zal worden gecontinueerd en worden uitgebreid. Gezien de positieve 

resultaten wordt de komende periode gestart met burgerkracht in alle kernen. 

 

1.1.2 Brede maatschappelijke voorzieningen 

 Uitgangspunt voor brede maatschappelijke voorzieningen is het huisvesten van meerdere 

functies op een plek op basis van de behoefte van de inwoners uit de betreffende kern. Het 

CDA is ervan overtuigd dat deze voorzieningen belangrijke ontmoetingsplekken vormen en 

voor de toekomst de leefbaarheid van de kernen verzekeren. We starten met de bouw van 

de brede maatschappelijke voorziening in Spaubeek. Deze voorziening biedt onder andere 

huisvesting aan verenigingen, zorgverleners en het integraal kindcentrum. 

 

 Ook in andere kernen wordt gekeken welke behoeften er zijn om de leefbaarheid in de eigen 

kern te versterken. Dit gebeurt volgens de principes van Burgerkracht; maatwerk en 

draagvlak staan centraal. 

 

1.1.3 Basisscholen 

 Het CDA wil tijdig investeren in moderne voorzieningen om het basisonderwijs in Beek voor 

de toekomst te verzekeren. Op deze manier garandeert het CDA kwalitatief goed onderwijs 

dicht bij huis in al onze kernen. Waar geïnvesteerd wordt in nieuwe huisvesting, wordt 

ingezet op multifunctionele gebouwen en integrale kindcentra. De mogelijkheid om in de 

toekomst een vernieuwde onderwijslocatie in Beek-centrum te realiseren wordt de komende 

periode onderzocht.  

 

1.2 Verenigingen: sport, spel en cultuur 
1.2.1 Sporten 

 (Sport)verenigingen vervullen een belangrijke sociale rol voor de leefbaarheid in een kern. 

Het CDA zet zich in om sporten in de kleine kernen mogelijk te houden. Het spreekt voor zich 

dat sportvoorzieningen breed toegankelijk dienen te zijn. Het CDA pleit voor een breder 

gebruik van sportparken, sportvoorzieningen en sportkantines voor maatschappelijke 

doeleinden, waardoor verenigingen in staat worden gesteld meer eigen inkomsten te 

verwerven. 

 

 In Beek is fors geïnvesteerd in het sportlandgoed de Haamen. De komende periode wordt 

ingezet op het terugdringen van de kosten en het meer samen optrekken met de 

verenigingen en gebruikers van het sportlandgoed. Coöperatief denken vormt daarbij het 

uitgangspunt. Het vergroten van de inspraak en eigenaarschap van verenigingen staat 

centraal. Wanneer verenigingen maatschappelijke taken zelf op willen pakken danwel 

nieuwe initiateven willen ontplooien dan faciliteert de gemeente dit waar mogelijk. 

 

 De gemeente zet in op het verder terugdringen van het exploitatietekort om de kosten van 

het sportlandgoed voor de belastingbetaler, de verenigingen en andere gebruikers zo laag 

mogelijk te houden. Daarnaast krijgt de gebruikersraad een meer centrale en actieve rol. 
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 Het sportlandgoed wordt binnen de vastgestelde financiële kaders doorontwikkeld als 

regionaal centrum voor reguliere en aangepast sporten. Daarbij is er bijzondere aandacht 

voor het faciliteren van sporters en verenigingen uit de eigen gemeente. Gezonde 

verenigingen vormen de basis waarop de regionale rol kan worden uitgebouwd. 

 

1.2.2 Spel 

 Speeltuinen en speelvoorzieningen moeten veilig en goed onderhouden zijn. Wij steunen en 

stimuleren de initiatieven voor het eigen beheer van de speeltuinen in de buurt.  

 

1.2.3 Cultuur 

 Beek kent een rijke historie en tal van tradities, die wij willen koesteren. Denk bijvoorbeeld 

aan de Lichtkoningin, de Baekse carnaval, de paasveemarkt of het binnenhalen van de Blauw 

Sjuut in Spaubeek. In het cultureel-, subsidie- en evenementenbeleid komt de nadruk te 

liggen op typisch Beekse tradities, organisaties en evenementen. 

 

 Naast de sportverenigingen vervullen ook de muziekverenigingen in het bijzonder een 

belangrijke maatschappelijke en sociale rol in onze gemeente. Initiatieven van Beekse 

muziekverenigingen, zoals een harmonie of fanfare, om muziekonderwijs op scholen te 

verzorgen worden ondersteund. 

 

 Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Daarom vernieuwen wij de 

vrijwilligersavond om een keer per jaar de vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor Beek. 

 

1.3 Werk en Inkomen 

 
1.3.1 Regionaal werkbedrijf 

 Het CDA spant zich optimaal in om mensen in een uitkeringssituatie perspectief te bieden 

naar, bij voorkeur, betaald werk. Waar dit niet direct mogelijk is ondersteunen we de 

mensen om stappen te zetten op de participatie ladder. 

 

 De fusie tussen de verschillende afdelingen Werk & Inkomen van de gemeenten in de 

Westelijke Mijnstreek en Vixia moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd. Dit nieuwe bedrijf 

moet de samenwerking op Zuid-Limburgse schaal met alle relevante publieke partijen 

opzoeken en hierin actief participeren.  

 

1.3.2 Betrekken van het bedrijfsleven 

 Nieuwe en bestaande bedrijven in gemeente Beek worden uitgenodigd mee te denken over 

de participatie van mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Instrumenten zoals 

Social Return on Investment, maar ook nieuw te ontwikkelen instrumenten en subsidies, 

worden hier ruim ingezet. Gemeente Beek neemt op Zuid-Limburgse schaal de voortrekkersrol 

om met zowel private als publieke partijen samen te werken. De Maintenance Boulevard en 

de ontwikkelingen op MAA worden hier als voorbeeld verder uitgewerkt en opgezet. 

Aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt is daarbij een blijvend aandachtspunt. 

 

 De gemeente zet in op het ontzorgen van het bedrijfsleven zodat het aannemen van mensen 

uit de Participatiewet aantrekkelijker wordt. Dit is met name van belang bij het MKB. Het 
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coöperatieve model van de gemeente Schinnen/Beekdaelen kan hierbij als een goed 

voorbeeld dienen, waarbij ondernemers zelf initiatief nemen en daarbij gefaciliteerd worden 

door de gemeente. 

 

1.4 Ondernemen en Economie 

 
1.4.1 Centrum van Beek 

 Het centrumplan (kern Beek) wordt  -in afstemming met ondernemers en bewoners- 

gerealiseerd met voldoende parkeerplaatsen als bijzonder aandachtspunt. Het CDA streeft 

naar een heldere toekomstvisie voor inrichting en bestemming van de markt op de langere 

termijn. 

 

 De bereikbaarheid van het centrum is een belangrijk uitgangspunt voor de verkeersstromen 

in Beek. Waar nodig wordt ook de bewegwijzering verbeterd.  

 

1.4.2 Centrummanagement  

 Het centrummanagement wordt geëvalueerd, draagvlak onder ondernemers is leidend voor 

beslissingen over continuering of aanpassing van de huidige regeling. 

 

1.4.3 MAA  

 MAA-vliegveld heeft een regionaal belang en het CDA zet zich in voor de erkenning en 

ontwikkeling van het vliegveld als economisch cluster in Zuid-Limburg met inachtneming van 

de milieuregelgeving en een adequate handhaving hiervan.  

 

 Het regionaal belang van het vliegveld betekent dat Beek actief blijft bouwen aan het 

draagvlak voor het vliegveld bij andere gemeenten, de provincie en in Den Haag. De 

komende periode wordt ingezet op een verbinding met een internationale HUB voor het 

passagiersvervoer (bijvoorbeeld München). 

 

1.4.4 Bedrijventerreinen 

 Het CDA spant zich actief in om nieuwe bedrijven voor de bedrijventerreinen rond het 

vliegveld te acquireren.  

 

1.4.5 Detailhandel 

 Makado Beek en het centrum van Beek hebben allebei een onderscheidend karakter. Samen 

met de ondernemers wordt dit eigen karakter bewaakt en versterkt, waardoor de gemeente 

Beek verder kan doorgroeien als een optimale winkelstad voor de inwoners van omliggende 

gemeenten, de euregio en de toeristen. 

 

 Waar panden die bestemd zijn voor detailhandel leeg staan, gaat de gemeente met de 

eigenaar en ondernemers in gesprek om het leegstaande pand aan te kleden. Op die manier 

wordt de uitstraling van het centrum verbeterd. Het CDA nodigt het basisonderwijs in 

samenwerking met culturele instellingen uit om de etalages van betreffende panden op te 

fleuren met culturele ‘Beekse’ uitingen. 
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1.4.6 Belevend Beek & evenementenbeleid 

 De marketing van Beek via Belevend Beek wordt ook de komende jaren voortgezet, waarbij 

draagvlak binnen de samenleving van groot belang is. Het CDA heeft speciale aandacht voor 

kleinschalige evenementen en initiatieven uit de kleinere kernen. Waar mogelijk werken wij 

bij de organisatie en ondersteuning van evenementen voornamelijk samen met Beekse 

ondernemers. 

 
 De kaders van het evenementenbeleid worden de komende periode geëvalueerd, en waar 

nodig aangepast, om Beekse evenementen te ondersteunen. Voor evenementen ligt het 

initiatief in de samenleving; de gemeente faciliteert en stimuleert.  

 
 Het huidige subsidiebeleid voor evenementen zet in op een aantal thema’s. De komende 

periode wordt dit verbreed. Evenementen die binnen de typische Beekse tradities passen 

staan centraal. Voor sportevenementen wordt niet enkel ingezet op aangepast sporten, maar 

ook op breedte- en topsport.  

 

1.5 Zorg en Zelfredzaamheid 

 
1.5.1 Integrale aanpak 

 Het allerbelangrijkste voor het CDA-Beek is dat, dat de zorg integraal wordt aangepakt. 

Hierbij speelt de gemeente een faciliterende rol en heeft de verantwoordelijkheid ervoor te 

zorgen dat er niemand tussen de wal en het schip terecht komt.  

 

 Er is vertrouwen in de zorgprofessional die zijn werk moet kunnen doen, ongehinderd van 

veel bureaucratische rompslomp. We maken gebruik van de expertise die er al in het 

werkveld aanwezig is, ook voor indicatiestellingen. 

 

1.5.2 Vereenzaming aanpakken 

 Het CDA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen binnen de Beekse samenleving. Om 

vereenzaming tegen te gaan moet er in elke wijk ruimte zijn voor ontmoeting. Dit kan een 

wijkgebouw, een school, een brede maatschappelijke voorziening of een bibliotheek zijn.  

 

 Initiatieven voor ontmoeting worden ondersteund door de gemeente, waarbij bijzondere 

aandacht is voor initiatieven die verschillende generaties samenbrengen. 

 

1.5.3 Wijkteams: ruimte voor professionals 

 Zowel bestaande als nieuw te vormen wijkteams zullen een verdere ontwikkeling gaan 

doormaken. We willen deze ontwikkelingen stimuleren waarbij er gestreefd moet worden 

naar een optimale integrale aanpak. Initiatieven waarbij de beleidsterreinen (Jeugd)zorg, 

WMO en participatie in combinatie met de leefbaarheid in de wijken worden ontplooid, 

zullen worden gestimuleerd. 

 

 Het CDA is van mening dat de uitvoering bij de professionals ligt, aangevuld met de 

mogelijkheden in de omgeving van de cliënt. De relatie tussen de facilitator, opdrachtgever 

en uitvoerder is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Samen wordt er een taak geklaard, die 

passend bij de cliënt en de wijk wordt vorm gegeven.  
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1.5.6 Ontlasten mantelzorgers 

 Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de verzorging. Daar waar mogelijk zullen we de 

mantelzorgers actief begeleiden en ondersteunen. Initiatieven om mantelzorgers te 

ontlasten worden ondersteund. 

 

 Vrijwilligers moeten zich niet gedwongen zien de zorg van professionals over te nemen. 

Waakzaamheid is hier geboden om overbelasting van mantelzorger/vrijwilliger te 

voorkomen. Hier hebben wijkteams en (met name) de wijkverpleegkundige een belangrijke 

rol. 

 

1.5.7 Schuldhulpverlening 

 Door de fusie van de afdeling Werk & Inkomen met de afdelingen van de andere gemeenten 

in de Westelijke Mijnstreek zullen we aansluiting bij de Krediet Bank Limburg ondersteunen. 

Daarbij is van belang dat er aansluiting blijft bestaan tussen de wijkgerichte aanpak en 

schuldhulpverlening. 

 

1.5.4 Jeugdzorg 

 Als gemeente Beek sluiten we heel nadrukkelijk aan bij de afspraken van alle Zuid-Limburgse 

gemeenten met de jeugdzorginstellingen. Daar waar dit voor de Beekse jeugd onvoldoende 

is, willen we –aanvullende- afspraken maken. 

 

 Om de kosten van jeugdzorg beheersbaar te houden wordt ingezet op preventie. In de brede 

maatschappelijke voorziening in Spaubeek wordt bezien of een experiment om school en 

zorg aan elkaar te koppelen mogelijk is naar het voorbeeld van de pilot  ‘Samen zorgen, 

Samen leren’ uit Drenthe. Bij succes wordt dit uitgebreid naar de andere kernen. 

 

1.5.7 Jong in Beek 

 Het project ‘Jong in Beek’ wordt voortgezet, daarbij komt er een belangrijkere faciliterende 

rol voor de gemeente door extra ondersteuning voor het organiseren van activiteiten. 

 

1.5.8 Gezinnen 

 Bij het CDA is en blijft het gezin (in welke vorm dan ook) de hoeksteen van onze 

samenleving. Multidisciplinaire problematieken, armoede of achterstand die gezinnen 

ervaren willen we, samen met de professionele organisaties, actief oppakken. 

 

 De gemeente  zet zich pro-actief in om de zorgen van jonge gezinnen in kaart te brengen. 
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Beek is een gemeente waar het aangenaam wonen is. Er is een hoog 
voorzieningenniveau en een breed woningaanbod. Tegelijkertijd heeft onze 
gemeente een landelijk karakter met veel aandacht voor groen. Ook in de toekomst 
willen wij dat behouden. Beek heeft een afwisselend landschap met een interessante 
geschiedenis. Het buitengebied wordt gebruikt voor agrarische en natuur/landschap 
doeleinden, waarbij inwoners en bezoekers van Beek kunnen genieten van 
gevarieerde wandel- en fietsroutes.  

 
De komende jaren is er tevens veel aandacht voor het bieden van een passend 
woningaanbod. Wanneer ouderen kunnen doorstromen naar een levensloop-
bestendige of zorgwoning, zorgt dit voor doorstroom waar gezinnen en starters 
profijt van hebben. Het woon- en leefklimaat wordt zodanig versterkt dat dit voor alle 
leeftijdsgroepen aantrekkelijk wordt, waarbij kwaliteit boven kwantiteit gaat en 
groen in de leefomgeving een belangrijk uitgangspunt is.   

 
Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt de komende jaren. Daarbij vindt het CDA 
het van belang dat iedereen die wil, hier aan mee kan doen. Dat betekent dat 
individuele investeringen in duurzaamheid worden gestimuleerd, maar dat er ook 
mogelijkheden worden ontwikkeld om in breder opgezette projecten te participeren. 
Zo wordt verduurzamen voor iedereen in onze gemeente mogelijk. 

 

We investeren in maatregelen die het verkeer veiliger maken en verbeteren de 
verbindingen tussen kernen. We geven een impuls aan de openbare ruimte in de 
kernen. Ook hier kiezen wij ervoor om de samenleving de ruimte te geven, 
bijvoorbeeld als burgers beheerstaken willen overnemen of groenstroken willen 
kopen. Daarnaast bewaken wij een goede bereikbaarheid van onze kernen met het 
openbaar vervoer. 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2: 

 
Wonen, Ruimte en Natuur 
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2.1. Bouwen en wonen 

2.1.1. Woningaanbod jongeren en startersleningen 

 Op het gebied van woningen is er een discrepantie tussen vraag en aanbod in de (vrije 
huur)markt in Beek. Daardoor vinden jongeren niet gemakkelijk een woning. Het CDA pakt 
dit punt op en laat onderzoeken op welke manier de gemeente het woningaanbod meer kan 
laten aansluiten, onder andere door afspraken te maken met woningcorporaties.  
 

 Tevens wordt onderzocht of ‘kompaswoningen’ (tijdelijke woningen in kleine kernen) er aan 
kunnen bijdragen dat jongeren binnen hun eigen kern kunnen blijven wonen. 
 

 De Startersregeling wordt voorgezet, om starters op de woningmarkt te blijven onder-
steunen. 
 

2.1.2. Passend wonen in de eigen kern 

 Wij willen het mogelijk maken voor ouderen en hulpbehoevenden om in de eigen 
vertrouwde omgeving te blijven wonen. Daarvoor wordt ingezet op doorstroming naar 
passende zorgwoningen. 
 

 Er wordt onderzocht op welke wijze het aanbod aan levensloopbestendige woningen 
uitgebreid kan worden. Om zo ook doorstroom te realiseren waardoor ook voor gezinnen en 
starters passende woningen beschikbaar komen. 
 

 De gemeente onderzoekt of het rendabel is om te gaan werken met verplaatsbare zorgunits 
om zo tijdelijke voorzieningen te creëren voor hulpbehoevenden, wanneer 
woningaanpassingen niet van een duurzaam karakter zijn. 
 

2.1.3. Collectief opdrachtgeverschap 

 Het CDA is voor collectief particulier opdrachtgeverschap, waarbij toekomstige bewoners 
gezamenlijk hun nieuwe buurt vormgeven. Op basis van de behoefte kunnen minder grote 
huizen gebouwd worden met een flexibele indeling. Denk bijvoorbeeld aan een huis met 
mogelijkheden voor het bouwen van een tweede of eventueel derde bouwlaag als er 
gezinsuitbreiding komt of anderszins de behoefte aan ruimte toeneemt. Hierbij moet ook 
gedacht worden aan mantelzorg-wonen en woningen voor drie generaties. 

 
 

 

 

2.1.4. Investeren in duurzaamheid 
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 De duurzaamheiddoelstellingen van de gemeente worden onverkort doorgezet. Wij leggen 
het initiatief bij de burgers om zelf hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld door het 
opwekken van eigen energie. Het CDA is voorstander van het verminderen van onnodige 
regelgeving, protocollen en bureaucratische rompslomp bij het aanvragen van duurzame 
maatregelen. 
 

 Voor inwoners die op hun eigen huis geen zonnepanelen kunnen aanbrengen, wordt het 
mogelijk om te participeren in grootschaligere zonneweiden/zonnedaken. Bij nieuwe 
bedrijfsgebouwen wordt bekeken of de daken kunnen worden bedekt met zonnepanelen 
voor dit doel. Wij stimuleren de deelname van bedrijven door voor deze bouwprojecten 
verlaagde bouwleges in rekening te brengen, de zogeheten groene leges. 

 

 Wij stimuleren inwoners om particulier bezit te verduurzamen, via investeringen in de eigen 
woning. De gemeente heeft een faciliterende rol en stimuleert –waar mogelijk- gezamenlijke 
inkoop. Ook wordt bekeken of de duurzaamheidslening kan worden uitgebreid. 

2.2. Openbare ruimte en verkeer 

2.2.1  Verkeersaanpassingen en verkeersveiligheid 

 Bij kleine verkeersaanpassingen wordt een versnelde procedure gevolgd mede door het 
inperken van de rol van de verkeerscommissie. 
 

 Bij de inrichting van de openbare ruimte speelt de verkeersveiligheid een belangrijke rol. Wij 
onderzoeken het inzetten van verplaatsbare verkeer afremmende maatregelen om te sturen 
op een bredere correctie van onveilig verkeersgedrag. 
 

 Waar mogelijk wordt de bewegwijzering verbeterd. Tevens wordt bekeken of het op langere 
termijn mogelijk is om een ringweg rondom de kern van Beek te realiseren om de rijksweg te 
ontlasten.  
 

 Bekeken wordt of de Veldekelaan geschikt is voor de zogeheten fietssnelweg, waardoor de 
rijksweg ontzien wordt en de veiligheid van fietsers vergroot wordt.  

2.2.2. Erfgoed en monumentenbeleid 

 Cultureel en religieus erfgoed moet breed toegankelijk zijn voor inwoners en bezoekers van 
Beek. Onderhoud en restauratie van monumenten vragen aandacht; wij willen hier zoveel 
mogelijk de inwoners van Beek bij betrekken. Daarbij is er bijzondere aandacht voor het 
religieuze erfgoed binnen onze gemeente.  
 

2.2.3.  Adopteren en privatiseren openbaar groen 

 Waar particulieren of buurtbewoners het beheer of eigendom van openbaar groen willen 
overnemen, wordt hier zo veel mogelijk aan meegewerkt. Gedacht kan worden aan het 
adopteren van een rotonde of het aankopen van groenstroken naast de eigen woning. 
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2.2.4. Onderhoud openbare ruimte 

 We willen het niveau van het onderhoud verhogen. Dit wordt in regionaal verband opgepakt 
volgens het principe van wijkgericht werken met meer mogelijkheden voor arbeids- en 
burgerparticipatie. 

2.2.5. Omgevingswet 

 Naar verwachting treedt de komende raadsperiode de nieuwe omgevingswet in werking. Het 

CDA wil dat de gemeente in de startblokken staat om optimaal gebruik te maken van de 

mogelijkheid die de nieuwe wet biedt om maatwerk te leveren. Daarbij kan een verbinding 

gelegd worden tussen het fysieke en sociale domein. Het CDA zet in het bijzonder in op 

manieren om wijken meer eigen beheer te geven over de openbare ruimte, waarbij ook de 

sociale cohesie wordt versterkt. 

2.2.6 Waterafvoer 

 Delen van Beek hebben nog steeds last van wateroverlast, bij hevige buien staan straten 
blank en kunnen de rioleringen de grote hoeveelheid water niet meer aan. Het CDA streeft 
naar een stress-test gaan uitvoeren om de problemen met betrekking tot het watersysteem 
aan het licht te brengen om zo met plannen te kunnen komen om de situatie verder te 
verbeteren. 
 

 Ook willen we inwoners en bedrijven stimuleren om zelf regenwater te laten infiltreren in de 
bodem van hun eigen tuin of erf, door verhardingen geleidelijk om te vormen. Om dit 
mogelijk te maken zetten wij in op samenwerkingsvormen tussen buurten, gemeentes en 
waterschappen. 
 

2.3. Natuur en buitengebied 

2.3.1. Keutelbeek 

 De ontkluizing van de keutelbeek wordt versneld om daarmee een bijdrage te leveren aan 
het verminderen van de wateroverlast in de gemeente; gekozen wordt voor het tracé door 
Neerbeek. 

2.3.2. Fiets- en wandelpaden 

 Het CDA maakt zich sterk voor voldoende en veilige wandel- en fietspaden die de kernen in 
Beek verbinden met de buitengebieden. 

2.3.3. Agrarische sector 

 Agrarische ondernemers worden betrokken bij natuurbeheer. Wanneer een agrariër zijn 
bedrijfsactiviteiten beëindigt, werkt de gemeente op basis van redelijkheid en billijkheid mee 
aan de functieverandering van het voormalig bedrijf.  
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Goed bestuur betekent voor het CDA dat de belangen van de inwoners van Beek 
altijd voorop staan bij beslissingen die genomen worden. De gemeente gaat 
zuinig om met belastinggeld, en doet duurzame investeringen met het oog op de 
lange termijn. Het gemeentelijk bestuur komt niet zelf met allerlei initiatieven 
waar niemand behoefte aan heeft, maar helpt initiatieven uit de Beekse 
samenleving te realiseren en concrete problemen van Baekenaeren op te lossen.  

 

Dat vergt daadkracht van de gemeente: de gemeente is duidelijk in wat zij wel, 
en wat zij niet doet. Burgers mogen snelle duidelijkheid verwachten van hun 
gemeente. Als kleine gemeente kiest Beek er voor in te zetten op onze eigen 
kracht, voor grotere opgaven wordt samengewerkt in de regio. De gemeente 
investeert in de relaties met gemeenten, provincie en rijk en voert een actieve 
lobby voor de belangen van de inwoners van Beek. 

 

Jezelf veilig voelen in je eigen omgeving zou een vanzelfsprekendheid moeten 
zijn. Helaas is dit niet altijd het geval. Daarom is het extra belangrijk dat de 
gemeente daadkrachtig en effectief optreedt tegen crimineel gedrag. Dat vergt 
voldoende handhavingscapaciteit. Initiatieven uit de samenleving die de 
(sociale) veiligheid vergroten worden aangemoedigd. En er komt bijzondere 
aandacht voor ondermijnende criminaliteit, waaronder hennepteelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3: 

 
Goed Bestuur 
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3.1. Daadkrachtig bestuur 
 

3.1.1. Dienstverlening 
 

 De komende periode wordt ingezet op een cultuuromslag binnen de gemeentelijke 
organisatie. De aanpak van het project ‘Burgerkracht’ dient als inspiratie voor dit traject. 
Uitgangspunt is niet eigen beleid of toetsing aan de regels, maar het meedenken hoe 
verzoeken van inwoners, verenigingen, ondernemers en anderen gerealiseerd kunnen 
worden.  
 

 De online-dienstverlening van de gemeente wordt verder uitgebreid. 
 
3.1.2. Terugdringen bureaucratie 
 

 De komende periode wordt bureaucratie verder teruggedrongen. Overbodige regels worden 
afgeschaft, procedures worden versimpeld en bij aanvragen van bijvoorbeeld een vergunning 
krijgt de aanvrager aan het begin van de aanvraag direct een totaaloverzicht van alle 
informatie die zij/hij gedurende het gehele vergunningstraject moet aanleveren. 

 
 
3.1.3. Slagvaardig bestuur 
 

 Burgers krijgen snel duidelijkheid wanneer zij een verzoek bij de gemeente indienen. 
 

 Wanneer een aanvraag niet past bij het algemene beleid, wordt er altijd gekeken of het 
mogelijk is in het concrete geval af te wijken van het beleid. Het uitgangspunt is ja, mits en 
niet nee, tenzij. 

 
3.1.4. Communicatie 
 

 Heldere, tijdige en volledige informatieverstrekking is het uitgangspunt in het gemeentelijk 
communicatie beleid. De komende jaren wordt dit verder verbeterd waarbij de gemeente de 
communicatiemiddelen gebruikt die het beste aansluiten bij de specifieke doelgroepen. 

 
3.1.5. Kernraden en wethouders 

 

 Met het oog op Burgerkracht wordt onderzocht of de verschillende kernen openstaan voor  
vormen van zelfsturing zoals een eigen kernraad met een (beperkt) eigen budget. Het 
initiatief dient echter uit de samenleving te komen. 
 

 Experimenteren om commissie-en/of raadsvergaderingen in de kernen gaan organiseren 
zullen we ondersteunen. 
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3.2. Gedegen financieel beleid 
 

3.2.1. Lage woonlasten 
 

 Ook de komende periode zetten wij in om de laagste woonlasten in de Westelijke Mijnstreek 
te behouden. 

 

 Gemeentelijke heffingen, rechten en leges dienen zoveel mogelijk - en niet meer dan - 
kostendekkend te zijn. 

 
3.2.2. Begrotingsdiscipline 
 

 Het financiële beleid is gericht op een duurzaam begrotingsevenwicht en het op peil houden, 
en waar nodig, versterken van het weerstandsvermogen van de gemeente. 

 

 Wanneer tekorten dreigen dan wordt er adequaat naar een structurele oplossing gezocht; de 
rekening wordt niet doorgeschoven naar de toekomst. 

 

 Voor investeringen vormt cofinanciering door andere overheden, publieke instellingen of 
investeerders het uitgangspunt.  

 
 

3.3. Samenwerking 
 

3.3.1. Samenwerking binnen de Westelijke Mijnstreek en provincie 
 

 De komende jaren wordt er verder ingezet op samenwerking in de regio Westelijke-
Mijnstreek. Uitgangspunt vormt het belang van de inwoners van Beek, en de aanpak van 
regionale vraagstukken. 
 

 Beek is een sterke zelfstandige gemeente die vanuit haar eigen kracht en zelfstandige positie 
samenwerkt met de haar omringende gemeenten.  

 
 
3.3.2. Lobby 
 

 Als kleine zelfstandige gemeente is het van belang om goede banden te onderhouden met 
andere overheden, maatschappelijke instanties en het bedrijfsleven om de belangen van 
Beek ook in de toekomst veilig te stellen. Dit krijgt meer aandacht in het nieuwe college; een 
van de wethouders krijgt lobby als onderdeel van haar/zijn portefeuille. 

 

 Het CDA heeft een sterke vertegenwoordiging in andere gemeenten, de provincie en in de 
landelijke politiek. Onze fractie, en eventuele wethouders, zetten dit netwerk actief in voor 
het belang van Beek. 
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3.4. Veiligheid 
 

3.4.1.  Politie 
 

 De wijkagenten vervullen een belangrijke rol binnen onze gemeenschap. Samen met de 
politie wordt gekeken hoe de bekendheid van de wijkagenten verder kan worden vergroot.  
 

 De gemeente werkt intensief samen met het basisteam van de politie om ook in de 
opsporing de juiste prioriteiten te stellen om te zorgen dat criminaliteit niet onbestraft blijft. 

3.5.2. Buurtpreventie en sociale veiligheid 

 Om zowel de fysieke als sociale veiligheid te vergroten stimuleren wij initiatieven vanuit de 
samenleving voor buurtpreventie zoals buurt-whatsapp-groepen. Samenwerking tussen 
verschillende partners die in een wijk werkzaam zijn, helpt om een goed beeld te krijgen wat 
er speelt. De gemeente dient de betrokken partijen daarvoor met elkaar in contact te stellen. 

3.5.3. Handhavingsbeleid (BOA’s) 

 De gemeente continueert en versterkt de gerichte inzet van opsporingsambtenaren om de 
veiligheid in Beek te vergroten. Daarbij wordt ingezet om meldingen vanuit inwoners 
adequaat op te pakken. 

3.5.4. Vrijwillige brandweer 

 Beek kent een actieve vrijwillige brandweer die van grote waarde is voor onze gemeente. 
Ook in de toekomst vinden wij het van belang dat de vrijwillige brandweer behouden blijft. 

3.5.5. Ondermijnende criminaliteit 

 Limburg en Brabant kampen met de opkomst van georganiseerde criminaliteit, die het gezag 
en de samenleving ondermijnt. De gemeente werkt intensief samen met maatschappelijke 
organisaties, bedrijfsleven en andere overheden om te voorkomen dat deze criminaliteit 
voet aan de grond krijgt binnen onze gemeente. 

 

 

 

 


