VERKIEZINGSPROGRAMMA CDA HEERLEN 2018-2022

SAMEN MEER DOEN
Beste kiezers,
In maart gaat u weer naar de stembus. Natuurlijk hopen wij, als CDA Heerlen, dat u kiest voor een partij
die door de jaren heen als bestendig, deskundig en als het moet kritisch te boek staat. Deze rol is
toevertrouwd aan het CDA. Sinds mei van dit jaar neemt het CDA weer actief deel aan de landelijke
regering. CDA Heerlen wil die bestuurdersrol ook weer graag oppakken en deel uitmaken van een
Heerlens college dat de Christen-democratische boodschap goed tot uitdrukking weet te brengen. Wat
dit betekent? Dat de Heerlenaar nóg trotser wordt op zijn stad met al zijn wijken en die trots ook
uitstraalt.
Met dit programma willen we alvast een kijkje bieden in hoe het CDA dit denkt te realiseren. Natuurlijk,
realistisch gezien, is regeren compromissen sluiten. Maar wij zijn van mening dat dit programma genoeg
inhoud biedt, om overeind te blijven in de storm van de coalitie-onderhandelingen.
Samen meer doen is ons thema! Met de nadruk op samen.
Charles Claessens
Lijsttrekker CDA Heerlen 2018-2022
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Veiligheid
Wij hebben een representatief aantal Heerlenaren
gevraagd welk thema prioriteit moet krijgen tijdens de verkiezingen.
En dat werd veiligheid. Niet vreemd, gelet op wat er zich in de wereld
om ons heen af heeft gespeeld en onder welke (terreur)dreiging
Europa en ook Nederland nog steeds gebukt gaat. Heerlen is net als
elke evenementenstad kwetsbaar. Gepaste maatregelen zullen blijven zorgen dat de risico’s zo
beperkt mogelijk blijven.
Op dit moment heeft de gemeente al aanzienlijke stappen gezet op veiligheidsgebied: er zijn meer
toezichthouders en BOA’S, bovendien onderhouden wijkagenten meer contact met de mensen.
Met het grote uitgaanscentrum zijn er ook intern geweldsproblemen waar ‘het korte lontje’ een
rol speelt. Straatcoaches vormen, samen met handhavers, een belangrijke schakel in de contacten
met onder meer hangjongeren. De gemeente moet zich pro actief bezighouden met het
voorlichten van ondernemers over de veiligheid. Het CDA staat voor een gepaste aanpak voor elk
probleem.
Een van de problemen die het CDA erkent en wilt aanpakken is huftergedrag. Het komt hier voor
in vele vormen. Denk maar eens aan hondenpoep en rijden onder invloed. Alhoewel fietsers in
voetgangersgedeeltes van Heerlen, Heerlerheide en Hoensbroek mogen fietsen, mag dit niet
leiden tot gevaarlijke situaties. Gepaste regulering is dan ook op zijn plaats. En natuurlijk: stunters
op scooters zijn helemaal uit den boze. Optreden, wat het CDA betreft! Laten we de hardrijders in
woonwijken evenmin vergeten. Nog steeds zijn er personen die een 30km-zone aan hun laars
lappen. Wij vinden dat er meer gecontroleerd moet worden. En dan niet de gewone bestuurder
‘voor een kilometertje meer’ op de bon slingeren, maar juist degenen die onacceptabel en
gevaarlijk rijgedrag vertonen.
Maar veiligheid gaat verder! Veel verder, zelfs over onze landsgrenzen. Denk maar aan de
kerncentrale in het Belgische Tihange, die met Nederlands pensioengeld overeind wordt
gehouden. De gevolgen van een ramp zijn zeer verstrekkend en CDA Heerlen is dan ook van
mening, dat Zuid-Limburgse gemeenten hierin gezamenlijk moeten optrekken en moeten pleiten
om de centrale te sluiten
.
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Zorg voor iedereen: kwetsbaar én vitaal

Hopelijk worden we allemaal oud en kunnen we rekenen op hulp
als we zelf zorg nodig hebben. Steeds meer zorgtaken zijn van het
rijk naar de gemeente gekomen. De gemeente moet duidelijkheid
geven over de zaken waarmee ouderen bij haar kunnen
aankloppen, bijvoorbeeld via een ‘Ouderenwijzer’. Nog steeds zijn
er ouderen te over die geen raad weten met een computer. Daarom
vindt CDA Heerlen, dat mensen ook ter plekke, op het
gemeentehuis, of zelfs thuis geholpen moeten worden met een
aanvraag voor bijvoorbeeld een voorziening. Dit kan onder meer ook door sociale buurtteams. Natuurlijk
moet de gemeente garant staan voor een snelle en tijdige afhandeling van een aanvraag voor een
voorziening. Ben je bij de gemeente niet aan het juiste adres? Dan moet een aanvraag doorgeleid kunnen
worden, bijvoorbeeld naar een van de beschikbare zorgaanbieders. Maar zijn we er dan? Nee, nog lang
niet. CDA Heerlen is een voorstander van actief ouderenbeleid met zoveel mogelijk participatie en actieve
deelname aan onze samenleving.
Bestaand beleid moet opnieuw getoetst worden aan de huidige situatie. En als vanuit Den Haag nieuwe
taken worden overgedragen aan de gemeente, dan zorgen wij dat Heerlen er klaar voor is. Speerpunten
van nieuw beleid moeten onder andere de volgende zaken in acht nemen: Eenzaamheid, waarvoor sociale
netwerken voor moeten worden opgezet, maatregelen tegen armoede en ook voor de ouderen
levensbestendige woningen en wijken. En niet vergeten: wat wil de doelgroep zelf? Een nieuw
stadsbestuur krijgt dan ook de opdracht om continu in gesprek te blijven met ouderen(organisaties).
Zodoende scheppen we een inclusieve stad, waarin iedereen, jong en oud, vitaal en kwetsbaar, zijn draai
kan vinden: ‘zonder drempels’ zogezegd.
Vergrijzing en dementie
Dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, leidt samen met
de toegenomen vergrijzing tot een zorgelijke situatie. Voor het
CDA staat voorop dat menswaardige verzorging en opvang de
nodige aandacht krijgen. Ook het ontlasten van de partners (de
mantelzorgers), vaak ook al op leeftijd, verdient aandacht.
Inmiddels zijn op landelijk niveau al initiatieven in gang gezet.
Wij vinden het belangrijk aansluiting te zoeken bij nieuwe
projecten en deze met onze zorgpartners te delen.
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De Radboud Universiteit, Zuyd Hogeschool en buitenlandse partners zoals Nothingham (UK) gaan een
4-jarig

project

uitvoeren

waarbij

Heerlen

als

pilotgemeente

fungeert

om

met

een

dementievriendelijke strategie aan de slag te gaan. Heerlen wacht niet af. Daarom lopen er nu al
onderzoeken waarin Heerlen tussen oktober 2019 en juli 2021als pilotregio zal optreden. Het CDA
staat achter zulke maatschappelijke projecten!
Zelfstandig of begeleid wonen
De overheid wil dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, al dan niet met hulp van
mantelzorgers. Maar wat als die er niet zijn? Wie zorgt er voor de kwetsbaarste ouderen? We signaleren
in ieder geval nu al het ontstaan van een maatschappelijke discussie om de oplossing te zoeken in
alternatieve woonvormen voor ouderen en/of bijvoorbeeld gehandicapten. De vraag is hoe die
woonvormen er uit moeten zien, met welke voorzieningen, maar vooral ook wie er voor moet zorgen dat
deze woonvormen worden ontwikkeld? Woningcorporaties zijn hier de meest voor de hand liggende
instanties en hebben reeds gemeld bereid te zijn om mee te denken. De overheid moet dit faciliteren.
Samenwerking tussen deze partijen is belangrijk om ook sociaal zwakkere ouderen te steunen in hun
behoefte aan een geschikte woonvorm. De gemeente heeft hierin de rol van verbindende schakel.
Verslavingszorg
Bij het legaliseren van softdrugs ontstaat bij velen een gevoel van ongerustheid. Desondanks steunt het
CDA de proef met het tijdelijk in beheer kweken van wiet. Uiteraard zullen wij de voortgang nauwgezet
volgen. Bovenal staat dat het geld niet meer in het criminele circuit verdwijnt. Er wordt geen elektriciteit
afgetapt, netjes belasting afgedragen en er wordt nauw controle uitgeoefend. Inzet op regulering verdient
daarom een kans. Uiteraard staat voorop dat de ‘kweekwiet’ niet voor buitenlanders is bestemd: geen
drugstoerisme voor Heerlen! Ons motto is dan ook: controle, controle, controle. Niet de criminelen, maar
juist de gemeenschap moet profiteren en daarmee ook investeren om verslavingsproblematiek onder de
duim te houden.
Met goede bestuurders worden goede oplossingen gemaakt voor de heersende problematiek. Heerlen
heeft dat circa tien jaar geleden al laten zien via operatie Hartslag, waarmee de heroïne-problematiek
werd aangepakt. De eerste stap van een probleem aanpakken is het erkennen van het probleem. Wij
erkennen dat Heerlen en in het bijzonder mensen met psychische beperking te kampen hebben met
alcoholproblematiek. Alcohol is drugs! Waar het adagium “Alles met mate” ook voor alcohol geldt,
houden velen zich niet eraan. Dat terwijl wetenschappelijk bekend is dat tabak en alcohol qua
verslavingskans en schadelijkheid erger zijn dan cannabis, LSD, GHB en ecstasy. Er moet bewustwording
zijn van de gevaren. Al deze middelen moeten we in ieder geval weghouden van kinderen. Wij moeten de
volgende generaties beschermen van deze lasten!
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Juist in crisistijd, waarin - volkomen onsolidair en onrechtvaardig - behoorlijk is bezuinigd op de geestelijke
gezondheidszorg, zijn vele mensen op straat komen te staan. De verslaafdenopvang de Klomp, onder
aansturing van het Leger des Heils, is een goed functionerende opvang gebleken. Een opvang die echter
wel risico’s met zich meebrengt, waarvoor terecht meer toezichthouders zijn gekomen. Het CDA hecht er
belang aan dat de veiligheid in de omgeving gegarandeerd blijft en wilt dan ook adequate toetsing aan de
veiligheid.

Participatie/werk/vrijwilligers/maatwerk
Wij vinden het belangrijk dat iedere Limburger van
jong tot oud de kans krijgt om op zijn of haar manier
een bijdrage te leveren aan zijn stad of dorp in
Limburg. Natuurlijk, iedereen wordt geacht zelf op
zoek te gaan naar een betaalde baan, maar sommige
mensen hebben hierbij een steuntje in de rug nodig.
Op dat moment komt de lokale overheid in beeld. De
overheid oftewel de gemeente moet mensen helpen
op eigen benen te kunnen staan.
Als het gaat om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, zijn op de eerste plaats
werkgevers en werknemers zelf verantwoordelijk. Waar nodig kan de overheid
ondersteunen. Misschien, of vrijwel zeker, biedt een initiatief in de vorm van een
coöperatie het juiste model dat kansen biedt. Dit is namelijk het model dat zich
bewezen heeft in andere gemeentes) waarbij werkgevers, zoals het Midden- en
kleinbedrijf,

eigen

arbeidsmarktvraagstuk

verantwoordelijkheid
op

te
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een

om
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verantwoorde manier. De regie blijft dan bij de belanghebbenden,
waarbij de overheid kan ondersteunen. Ook pleiten wij in dit kader voor
een onderzoek naar de haalbaarheid van een basisinkomen. Hiervoor
willen wij in overleg treden met andere gemeenten en deskundigen inzake
basisinkomen. Laten we hier als Heerlen de durf hebben om te experimenteren.

Leeftijdsbewust beleid
Er is veel veranderd door de invoering van de Participatiewet in 2016. Voor het CDA hoeft niemand aan
de kant te staan. We gaan er voor om ieder dié rol te bieden die het beste bij hem past, rekening houdend
met opleiding, beperkingen en leeftijd. Voor degenen die kunnen en willen is er bijvoorbeeld ‘Werk voor
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Heerlen’. Onze aandacht gaat daarnaast speciaal uit naar ouderen waaronder de 50- en vooral ook
60plussers, met weinig uitzicht op een vaste baan. Geen dwang toepassen, maar leeftijdsbewust
maatwerk, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

Vrijwilligers
Vrijwilligerswerk willen wij onder voorwaarden ook mogelijk maken bij particuliere bedrijven mits hier
een maatschappelijk aanknopingspunt ligt. Daarbij moet het verdringingseffect met als gevolg teruggang
van vaste banen, goed worden gemonitord. CDA Heerlen is voor een juiste en doeltreffende balans tussen
vrijwilligerswerk en vaste banen. Niemand hoeft ‘buitenspel’ te staan. En voor zij die willen, op welke
wijze dan ook, moeten er trainingen en cursussen komen.

Mens, geloof en maatschappij
Met dit thema willen wij nadrukkelijk aansluiten op het voorgaande
hoofdstuk. Gaan geloof, en maatschappelijke zaken goed samen?
Naar mening van het CDA wel. Dit is immers bewezen door de
bijeenkomst in klooster Wittem als initiatiefnemer, over een
conferentie tussen

vertegenwoordigers uit de Limburgse

samenleving (politiek, economie, onderwijs, maatschappelijke
instellingen, kerken, armoede, organisaties, bijstandsgerechtigden,
vakbond) over de kloof, de tegenstellingen tussen arm en rijk,
tussen mensen met een vaste baan, flexwerkers en mensen die niet aan de slag komen, en tussen
jongeren en 50-plussers.
Doel van de conferentie was het aanzwengelen van een gesprek over aantoonbare, bestaande kloven aan
te zwengelen over sociale kwesties, op basis van het zogenaamde Rijnlandmodel:
een poging om op ‘duurzame en harmonische wijze maatschappij en economie met elkaar te verbinden’.
En om nu opnieuw vanuit het Rijnlandmodel met elkaar op zoek te gaan naar de onderliggende waarden
waar het in onze maatschappij over zou moeten gaan: mensen via een basisinkomen de gelegenheid te
geven een bijdrage te leveren aan de samenleving.
CDA Heerlen volgt deze discussie nauwgezet en wil een vervolg door een Heerlense conferentie.
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Winkels en bedrijven
De detailhandel heeft het al enkele jaren moeilijk. Debet hieraan zijn hoge huren, geen opvolging (lees:
vergrijzing) en natuurlijk internetshoppen. Gemeentes staan voor de lastige taak het winkelaanbod op
peil te houden. Samen met een aantal partners, zoals bijvoorbeeld Streetwise en de Regio Parkstad
Limburg, zijn al redelijke tot goede resultaten geboekt. Een van de ingeslagen beleidsterreinen is het
beperken van het winkelgebied, zodat een compact, maar sterk en aantrekkelijk winkelgebied overblijft.
Bereikbaarheid
Om het naar het centrum komen met de fiets te stimuleren willen wij de
overdekte fietsstalling aan de Akerstraat behouden en pleiten we voor het
verruimen van de openingstijden. Sterker nog: ook bij het Maankwartier moeten
centrumbezoekers hun fiets overdekt kunnen stallen. Wellicht kan hiervoor ruimte worden gemaakt in
het voormalige bioscoopgebouw van Rivoli.
Leegstand
En dan leegstand: een probleem dat elke gemeente in meer of mindere mate raakt. Hier geldt vooral een
creatieve aanpak. Een compacter centrum, ook voor Hoensbroek. En blijvende aandacht ook op de
Heerlerbaan en In Heerlerheide. Daarnaast moet hetgeen we willen behouden boven alles aantrekkelijk
blijven. We zetten meer in op aanpak van gevels, waar ook een fonds voor bestaat. Persoonlijk initiatief
wordt gewaardeerd.
Lege en verwaarloosde etalages zijn slecht voor het straatbeeld, dus tijdelijk inrichten is gewenst. En we
blijven samenwerken met Streetwise.
En over Heerlense straten gesproken! Wat als straks het Maankwartier af is en de laatste hijskraan is
vertrokken? Let wel, CDA Heerlen heeft de bouw van het Maankwartier altijd gesteund en is van mening
dat Heerlen een compacter winkelhart moet krijgen. Desondanks blijven we oog houden voor
winkelstraten van oudsher zoals de Geleenstraat, de Dr. Poelsstraat, de Akerstraat en noem maar op. En
dat kan alleen als gemeente, ondernemers en een organisatie als Heerlen Mijn Stad, de handen ineen
slaan. Met een stukje subsidie, ondernemersgeest en creativiteit komen we er. En dat geldt niet alleen
voor het Heerlense centrum, maar ook voor de andere stadsdelen, Hoensbroek, Heerlerheide en
Heerlerbaan.
Dat gaan we samen doen!
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Scholen/huisvesting en bereikbaarheid
Veilig naar school
Eind 2017 heeft de gemeenteraad stevig gediscussieerd over
huisvesting van het basisonderwijs. Natuurlijk mogen ouders kiezen
waar ze hun kinderen naar school brengen! De praktijk leert echter
dat dit praktische problemen meebrengt.
Omwonenden zien vaak ‘wild-west-taferelen’, vooral bij aanvang
en einde schooltijd. Zodra nieuwbouw nodig is, vindt CDA Heerlen,
moeten alle mogelijkheden bekeken worden. Ook alternatieve
oplossingen verdienen hierbij een kans. Als voorbeeld zouden
zogenoemde ‘kiss & ride-stroken’ gerealiseerd aangelegd mogen worden.
Heerlen onderwijsstad
Als het even kan, wordt Heerlen–centrum weer de basislocatie voor onderwijs. Niet
langer opteren voor een ‘onderwijs-boulevard’, maar scholen weer huisvesten in het
centrum van de stad. Scholen zorgen voor levendigheid en zijn een belangrijke
economische factor. En bieden tegenwicht aan de vergrijzing.

Minder ‘huisjesmelkers’
Studentenhuisvesting kan een probleem voor de openbare orde en de leefbaarheid van wijken
betekenen. Naar voorbeeld van de gemeente Groningen, willen wij het aantal vergunningen om
gezinswoningen te verbouwen tot studentenpand, op termijn beperken. Andere steden zijn ons hierin al
via quotum-stelling al voorafgegaan. Daarentegen zijn wij wel van mening dat naar andere vormen van
studentenhuisvesting gezocht moet worden en liefst zo betaalbaar mogelijk. Enkele ontwikkelingen die
op dit gebied al in gang zijn gezet, is de verbouwing van het voormalige Grand Hotel aan de Groene Boord
tot studentenkamers en de plannen rond het Beta-plein, achter voormalig sporthuis Diana in de
Pancratiusstraat.
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Dienstverlening en financiën

Inkomsten en uitgaven
De gemeente moet spaarzaam en relevant omgaan met gemeenschapsgelden. Er moet sprake zijn van
een maatschappelijk rendement. Daarbij moet het voor de inwoners van de stad helder zijn waar hun
belastinggeld aan wordt uitgegeven. Via (onder andere) de website van de gemeente moet een burger op
eenvoudige manier kennis kunnen nemen van de inkomsten én de uitgaven van de gemeente: wat komt
er binnen, wat gaat eruit en wat houden we eventueel over. De raad beslist hoe om te gaan met tekorten
of overschotten.
Een nieuw stadskantoor
Heerlen krijgt een nieuw stadskantoor. CDA Heerlen vraagt zich hardop af, wat dit betekent voor de
service aan de burger. Gaan we nog meer op afstand zitten? Of bieden we, ondanks digitale processen,
toch nog een stukje toegankelijkheid? Een stadskantoor mag geen vesting voor ambtenaren zijn. Wij
zetten in op goede contacten tussen burger en ambtenaar. Tijdigheid van het afwikkelen van aanvragen,
bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart, moet strak geregeld worden.
Als er een termijn wordt overschreden (bijvoorbeeld de aanvraag voor een parkeerkaart voor
gehandicapten), dan is het aan de ambtenaar om de telefoon te pakken en de situatie uit te leggen. Naast
een centraal kantoor in Heerlen-centrum, willen wij graag spoedig duidelijkheid over inzet van nieuwe
dienstverleningsconcepten.
Parkeertarieven
Wat wordt het nieuwe parkeerbeleid? Meer tijd voor je geld? Of lagere tarieven? Brengen lagere tarieven
ook meer mensen naar de stad? De discussie rond betaald parkeren is nog niet ten einde, als het aan CDA
Heerlen ligt! Een gedegen onderzoek bij bezoekers van het centrum is een van de middelen om er achter
te komen wat mensen zelf willen. En natuurlijk: wat heeft dit voor effect op de inkomsten van de
gemeente? Moeten we op een ander gebied dan bezuinigen of misschien zelfs andere (belasting)tarieven
verhogen? We hebben hier nu geen antwoord op, maar willen het wel opnieuw bespreekbaar maken.
Samen met alle betrokken partijen! Als voorbeeld zou je kunnen denken aan aanpassing van de
parkeertarieven bij evenementen. Met veel bezoekers is het evenement al voor de helft geslaagd!
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De starterslening
De provincie Limburg heeft een zogenaamde ‘starterslening’ ingesteld. Deze is
bedoeld om de aankoop van een eerste woning makkelijker te maken. De
Starterslening is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen het bedrag dat
een koopstarter maximaal kan lenen op basis van het inkomen en de
aankoopkosten van de woning. Een aantal gemeentes doet hier aan mee. CDA
Heerlen vindt dat Heerlen hier aan mee moet doen.

Recreatie, zwembaden en sport
Openbare ruimte
Veel mensen maken dankbaar gebruik van de diverse stadsparken
voor bijvoorbeeld een partijtje voetbal, een barbecue of gewoon
voor een wandelingetje. Deze plekken zijn ván en vóór iedereen.
Toegankelijkheid

voor

ouderen

en

gehandicapten

moet

gegarandeerd zijn.
Sport
Sport moet een speerpunt van beleid zijn. CDA Heerlen wil dat velden, zalen en kantines van sportclubs
goed onderhouden worden en hiermee ook een thuisgevoel bieden voor de leden. Sport kent immers
naast het gezondheidsaspect ook een sociale functie. Vooral de jeugd moet worden gestimuleerd om bij
een sportclub te gaan. En daar waar ‘de beurs thuis’ niet toereikend is, springen wij via een subsidie graag
bij. Sportclubs zijn nauw verbonden met de wijken, zorgen voor het ontdekken en ontwikkelen van talent
en dragen bij aan de gezondheid van de inwoners.Qua uitgaven voor deelname aan sport, scoort Heerlen
laag. Daar willen we wat aan doen door gunstigere huisvestingsvoorwaarden zoals een tegemoetkoming
in de OZB zoals dat tot enkele jaren geleden de regel was. De subsidies moeten dusdanig aan de maat zijn
dat de verenigingen kunnen functioneren zoals dat nodig is. Ook hier stellen wij voor om de huidige

waarderingssubsidies tegen het licht te houden en te gaan verhogen. Niet onvoorwaardelijk
natuurlijk, we zullen sturen op prestatie.
Zwembaden
Zwembad Otterveurdt is een begrip in de regio. CDA Heerlen is voor renovatie van dit zwembad. Wij
zetten er dan ook op in om van dit zwembad écht een regionale voorziening te maken. Een onderzoek
naar de haalbaarheid van een doelgroepenbad in of nabij Heerlen-centrum is te overwegen, maar heeft
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gelet op de aanwezigheid van voldoende zwemwater in de regio Parkstad niet onze prioriteit, zeker nu
zowel in Landgraaf als in Kerkrade nieuwe baden worden gebouwd.

Openbare ruimte en groen
Heerlen is een van de groenste gemeentes van Nederland. Daar
mogen we trots op zijn. En dat willen wij, CDA Heerlen, ook zo
houden. Echter, we zien de laatste jaren een andere vorm van
‘vergroening’ ontstaan, namelijk welig tierend onkruid. Als het gaat
om het onkruid vrijhouden van trottoirs, pleinen en bermen, is een
extra investering op zijn plaats. Een stad met veel bomen, betekent
ook veel bladafval. De periode van het plaatsen van bladkorven
moet worden verruimd. Het opruimen van bladafval dat hinder
oplevert voor afwatering moet consequenter gebeuren. Ronduit gezegd: dit zijn zaken waarin weer meer
geïnvesteerd moet worden. Eerdere bezuinigingen op dit terrein, waar wij ook mee hebben ingestemd,
zullen we gaandeweg, stapsgewijs terug moeten draaien.

Pleinen
En natuurlijk: de Heerlense pleinen. Pleinen zijn van oudsher toplocaties voor evenementen/ De
afgelopen raadsperiode zijn enkele pleinen tijdelijk heringericht, onder andere met boompjes. CDA
Heerlen kiest voor een structurele oplossing. Met name het Wilhelmina-plein vinden wij geschikt voor
een herinrichting om de ‘kleine cultuur’ een plek te geven. En deze vorm van cultuur mag ook gelden voor
ouderen. Pop en hardcore mogen, maar ook de ouderen mogen genieten van ‘muziek op maat’.

Cultuur en verenigingen
Cultuur in welke vorm dan ook, verrijkt en verbindt ons. Cultuur via
lidmaatschap aan een vereniging of theaterbezoek, geeft ons een
kijkje in andere werelden en verruimt de horizon. Het geeft
samenhang en veerkracht, identiteit en imago. Daarbij is cultuur
veelal aangenaam, dient het de kwaliteit en aantrekkingskracht van
onze stad en regio en levert tot op zekere hoogte een bijdrage aan
de economie van de stad.
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Cultuur moet bloeien, kunst moet ruimte krijgen en toegankelijk zijn. Heerlen kent een prachtig theater
dat als cultuurtempel voor de hele regio dient. En natuurlijk moet er aandacht gegeven worden aan onze
typische Limburgse cultuuruitingen: carnaval, harmonie, zangkoor en schutterij. Daarom vindt het CDA
steun aan verenigingen belangrijk. Erfgoed bestaat immers niet alleen bakstenen, maar wordt vooral
uitgedragen door mensen. En juist deze mensen verdienen extra steun.
Steun via gedegen subsidies en huisvesting. En net als eerder genoemd bij de sportverenigingen, zijn ook
harmonie, fanfare, koren of toneelverenigingen van groot belang voor onze maatschappij. Ook scouting
rekenen wij hiertoe. Helaas is nieuwe aanwas een zorgpunt voor verenigingen. Daarnaast zijn
opleidingskosten van bijvoorbeeld muzikanten via de muziekschool vaak hoog. Desondanks vinden wij
dat iedereen mee moet kunnen doen en stellen wij voor om de huidige waarderingssubsidies tegen het
licht te houden en te gaan verhogen.
En tenslotte. Naar onze mening moet je vroeg met cultuur in aanraking komen. Zo ook met muziek. Op
de basisschool moet muziekonderwijs weer een grotere rol spelen. Muzikale vorming is bewezen goed
voor jeugdigen en verdient daarom speciale aandacht. Wij willen onderzoeken op welke wijze dit kan
worden georganiseerd en welke scholen hierin met de gemeente willen samenwerken. Samen met
muziekprofessionals, gemeenten en scholen pakken we deze uitdaging op.
Urban
In 2016 heeft de gemeenteraad ‘Urban’ benoemd als leidraad voor cultuur in Heerlen. Een van de
exponenten is de IBE, het jaarlijks breakdance festival. Onder de noemer ‘Urban’ zijn over de hele stad
muurschilderingen aangebracht. Eind 2017 vond een kerstevent plaats dat hierbij aansloot. Of dit voldeed
aan de verwachtingen is stellen we vast na evaluatie . Wat we inmiddels wel weten, is dat mensen meer
sfeer in de stad willen. Daar moeten we dan ook op in zetten, einde van dit jaar. Een opdracht hiertoe ligt,
naar de mening van het CDA, bij de ondernemers, de centrum-organisatie Heerlen Mijn Stad en natuurlijk
de gemeente. Wij zien dat een periode van Urban hip is geweest, maar die periode mag niet ten koste
gaan van de andere cultuuruitingen. Het CDA Heerlen beschermt daarom ook de Heerlense tradities en
cultuur van oudsher.

Historie en monumenten
Erfgoed
Gaat het om de historie van onze stad, dan is het behouden van Heerlens erfgoed in goede handen bij het
CDA. De facelift voor het Thermenmuseum moet er eindelijk komen, de betekenis van middeleeuws
Heerlen moet worden versterkt, er moet extra geld komen voor onderzoek en het mijnmuseum moet
door kunnen groeien. In de periode 2014-2018 is er een basis gelegd voor een beter erfgoedbeleid voor
Heerlen. Het CDA wil ons erfgoed blijven koesteren. Erfgoed draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke
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stad. Een stad waarmee de Heerlenaar zich kan identificeren. We hebben de taak om onze historie over
te dragen aan volgende generaties. Vergeet niet: Heerlen was niet alleen een belangrijke plaats tijdens
de Romeinen. Sterker nog: Heerlen (oftewel Landsfort Herle) was minstens zo belangrijk in de
middeleeuwen. Dat Heerlen nooit officieel stadsrechten kreeg, doet hier niets aan af.
Behoud historische panden
Een grote wens van het CDA voor onze stad is het beter beschermen van historische panden d.m.v. de
realisatie van een gemeentelijke monumentenlijst. Ook blijft het herbestemmen van leegstaande kerken,
kloosters en scholen een belangrijk punt van aandacht. Sloop van dergelijke gebouwen moet zoveel
mogelijk voorkomen worden. Daarnaast blijven wij investeren in archeologie, Open Monumentendagen
etc.. Het CDA wil samen met de provincie Limburg en het bisdom plannen maken voor de leegstaande
kerken in Heerlen. Het betreft vaak beeldbepalende plekken voor wijken en buurten en het verdient onze
onverdeelde aandacht. Verloedering ligt op de loer en kan door de juiste plannen en verbindingen wellicht
voorkomen worden.

Evenementen
Heerlen zonder evenementen…..inmiddels ondenkbaar. Jaarmarkt, kermis in centrum Heerlen en
Hoensbroek, de grote Heëlesje, Hedsjer en Breuker carnavalsoptochten, popconcerten, Bevrijdingsdag op
5 mei en noem maar op. Heerlen hééft het, mag je rustig zeggen.
Deze evenementen en die in andere stadsdelen zoals de Hoensbroekse braderie, zijn het behouden
waard. Nieuwe initiatieven zullen wij beoordelen en ondersteunen. Ook als deze in een stadsdeel of wijk
worden gehouden. De financiële steun voor evenementen mag omhoog. Voor het CDA is de omvang van
een evenement minder belangrijk: kwaliteit staat voorop. Evenementen brengen sfeer en maken ons
trots.

Herindeling
Het CDA Heerlen was en is nog steeds voor de herindeling. De sociaaleconomische ontwikkelingen in onze
regio schreeuwen om een gezamenlijke aanpak. Nu de bal weer bij de minister ligt rest ons op dit moment
niets anders dan af te wachten welke wending de herindelingsdiscussie gaat krijgen. Wat het CDA Heerlen
betreft zijn herindelingsopties met Brunssum, Landgraaf en Kerkrade nog steeds bespreekbaar.
Samen meer doen!
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