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1. WAAROM STEMMEN OP CDA LANDGRAAF ? 
 

 

100 % LOKAAL ! 

 

Wij zijn een lokaal opererende partij. Onze wethouders en raadsleden zijn altijd actief bezig 

om samen met u Landgraaf nog beter te maken. Onze kandidaten bouwen samen met u 

verder aan een gezonde gemeente met de beste zorg en ondersteuning voor jong en oud. 

Wij investeren in een mooie buitenruimte die de gevolgen van het veranderende klimaat 

aankan. En wij luisteren naar u als het gaat om uw woonbehoefte. Voor jong en oud dienen 

voldoende en betaalbare woningen beschikbaar te zijn in een veilige gemeente, waar je geen 

cent te veel betaalt aan lokale belastingen. We laten de werkgelegenheid groeien door te 

investeren in Landgraaf als toeristisch hoogtepunt van de regio Parkstad. In 2022 bestaat 

onze mooie gemeente 40 jaar. Dit jubileum verdient bijzonder aandacht.  

 

 

BOUW MEE ! 

 

Dit programma is tot stand gekomen voor en door u ! Middels huis-aan-huis bezoeken en 

vragenlijsten hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aangegeven 

wat zij belangrijk vinden. Ook na de verkiezingen willen wij op de hoogte blijven van wat 

onze inwoners en ondernemers bezig houdt en wat u vindt van de plannen in onze 

gemeente. Onze mensen zoeken u regelmatig op en zijn ook voor iedereen toegankelijk. 

Herkenbaar en dichtbij ! 

 

 

DOE MEE ! 

 

Een sterke samenleving bouwen we gezamenlijk. Samen met u, inwoners, verenigingen, 

ondernemers en maatschappelijke partners, bouwen we verder aan een zelfstandig 

Landgraaf. Aan onze gemeenschap die ruimte biedt voor eigen keuzes, waarin iedereen kan 

participeren, waarin we naar elkaar omkijken en zo lang mogelijk zelfredzaam blijven. 

Inwoners die dit op eigen kracht niet redden, moeten op steun van de gemeente kunnen 

rekenen. Met dit verkiezingsprogramma zet CDA Landgraaf haar koers van de afgelopen 

jaren voort. Samen met u bewegen wij mee en bouwen wij aan zekerheid en stabiliteit. We 

gaan samen met u voor een gemeenschap waar respect en vertrouwen voorop staan. Dat is 

het CDA Landgraaf waar u steeds op kunt rekenen!  

 

 

 

 



Verkiezingsprogramma 2022-2026 BOUW MEE ! 100 % LOKAAL 

 

4 

 

 

 

 

2. Onze SAMENLEVING 
 

 

Burgerparticipatie / Communicatie 

 

Inwoners moeten de ruimte en de mogelijkheid krijgen om de gemeenschap van 

onderop mee vorm te geven. De gemeente laat daarbij zien wat ze wel en niet doet 

en hoe ze werkt. Burgers vinden zo snel de weg binnen de gemeente. Niet praten, 

maar doen. Een rol die past bij deze tijd. ‘Landgraaf Verbindt’ zien wij als belangrijke 

schakel om diverse initiatieven bij elkaar te brengen. Bij belangrijke besluiten staat 

draagvlak van onze inwoners centraal. Als CDA Landgraaf hebben we altijd naar de 

inwoners geluisterd. Of het nu ging om de wens van een zelfstandig Landgraaf of 

herinrichtingsplannen van onze wijken. 

 

We gaan door met het ondersteunen van burgerinitiatieven en stimuleren een 

gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor onder andere onze openbare ruimte. 

U wordt wat CDA Landgraaf betreft ‘baas in eigen buurt’. Met een eigen budget en 

ruimte om met plannen te komen. Denk bijvoorbeeld aan extra groenonderhoud, een 

moestuin voor de buurt, een jeu de boules baan of beweegtoestel. Bouw mee aan uw 

buurt! 

 

De huidige tijd vraagt om duidelijke communicatielijnen richting onze inwoners en 

vice versa. Social media gaat daarbij een steeds belangrijkere rol spelen. Daarnaast 

blijft het van belang dat gemeentelijke info ook ‘op papier’ beschikbaar is. Te denken 

valt aan publicaties in een weekblad en ‘Gemindezaken’. Ook de mogelijkheden om 

de lokale omroep hierbij meer te betrekken moeten worden meegenomen. Daarbij zal 

gekeken moeten worden hoe wij dit op professionele wijze kunnen combineren met 

de branding van onze gemeente.  Een eigentijdse dienstverlening voor onze inwoners 

is van groot belang! 

 

 

Verenigingsleven / Sport / Kunst en Cultuur / Accommodaties 

 

Sport, kunst en cultuur zijn het cement van de samenleving. Het rijke Landgraafse 

verenigingsleven, Theater landgraaf, de Oefenbunker en het project Meer Harmonie 

in de Samenleving verdienen ten tijde van corona en zeker de periode erna voldoende 

ondersteuning.  

 

We organiseren hiervoor een jaarlijks terugkerende Landgraafse Verenigingendag. 

Ook in 2022 dient de huur voor hun accommodatie kwijtgescholden te worden.  
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Dat geldt ook voor Onroerende Zaakbelasting indien (sport)verenigingen en 

gemeenschapsaccommodaties dit verschuldigd zijn. Onze drie sportaccommodaties 

moeten goed uitgerust en veilig bereikbaar zijn. De openbare ruimte rondom Park 

Strijthagen wordt vernieuwd. 

 

Onze prachtige gemeente Landgraaf bestaat in 2022 40 jaar. Samen met u bekijken 

we hoe (bestaande) activiteiten van verenigingen en maatschappelijke organisaties in 

2022 een bijdrage kunnen leveren aan 40 jaar ‘voor en door Landgraaf’. We 

ondersteunen activiteiten die een bijzonder tintje geven aan ons jubileum, ook 

financieel. 

 

 

Zorg en gezondheid 

 

Onze inwoners verdienen de beste zorg en ondersteuning als ze het op eigen kracht 

niet redden. Een goede samenwerking tussen maatschappelijke partners op het gebied 

van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) blijft belangrijk om noodzakelijke 

ondersteuning beheersbaar en betaalbaar te houden. De WMO aanvragen moeten snel 

en efficiënt afgehandeld worden. We ondersteunen zogenaamde huiskamerprojecten, 

vrijwilligers en mantelzorg. Iedereen verdient aandacht en eenzaamheid pakken we 

aan.  

 

Met zorg in de buurt en voorzieningen om de hoek zorgen we ervoor dat ouderen zo 

lang mogelijk thuis of in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, het 

zogenaamde wonen met een plus. Blijven wonen in je vertrouwde omgeving vraagt ook 

om een evenwichtige opbouw van de type woningen in de diverse buurten. Naast alle 

voorzieningen die aanwezig moeten zijn, willen wij ook een zogenaamd “Knarrenhofje” 

realiseren. Een woonvorm waar de bewoners naar elkaar omkijken.  

 

Gezien de omvang van onze gemeente en de toenemende vergrijzing past een 

voorziening zoals een hospice in onze gemeente. Initiatieven die zich aandienen willen 

we van harte ondersteunen. 

 

Een gezonde levensstijl is cruciaal. Voor jong en oud betekent dit onder andere dat er 

voldoende mogelijkheden moeten zijn om te bewegen in de openbare ruimte en om 

elkaar te ontmoeten. Ook gezonde voeding is daarbij van belang. Elke basisschool 

moet daarom een Gezonde Basisschool van de Toekomst worden. 
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Voor wat betreft jeugdzorg monitoren we de ingezette koers met JENS. Preventie in        

           de jeugdgezondheidszorg en participatie blijft een belangrijke pijler evenals het   

tegen gaan van laaggeletterdheid en kinderarmoede. Preventie tegen pesten op 

school verdient ook de aandacht. Met preventieve maatregelen en talentontwikkeling 

investeren we in de toekomst. De kosten gaan voor de baat!  

 

 

Schuldhulpverlening en Armoede 

 

Energiearmoede neemt toe. Huishoudens met een laag inkomen mogen niet de dupe 

worden van de torenhoge energieprijzen. Ook heeft deze vorm van armoede invloed 

op de gezondheid. Het probleem moet goed in kaart gebracht worden en indien 

nodig moeten extra middelen ter beschikking komen. Daarnaast dient 

schuldhulpverlening voor iedereen die in financiële problemen komt, laagdrempelig 

toegankelijk te zijn.        

 

CDA Landgraaf kiest voor €14,- als minimumloon. Op initiatief van onze fractie is in 

de gemeenteraad een motie met ruime meerderheid aangenomen, die oproept om 

aan te sluiten bij een landelijke lobby. Een eerlijk loon moet voorkomen                

dat mensen in armoede terecht komen. Wat ons betreft wordt deze richtlijn op de 

kortst mogelijke termijn opgenomen in het gemeentelijk aanbestedingsbeleid.   

 

Gedupeerden van de landelijke kinderopvangtoeslagaffaire blijven we indien nodig 

helpen, zodat zij niet worden uitgesloten van de maatschappij.  

 

 

Meedoen 

 

Het aantal medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening neemt af. Om mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt te laten participeren wordt ons eigen Mens 

Ontwikkel Bedrijf in de toekomst steeds belangrijker. Kansen om mensen weer aan 

het werk te krijgen in bijvoorbeeld de zorg of in het onderhouden van ons openbaar 

groen pakken we met beide handen aan.  

 

Iedereen moet de gelegenheid krijgen zijn/haar talent te ontwikkelen voor een 

(betaalde) baan. Daar waar mogelijk neemt de gemeente mensen zelf in dienst. De 

gemeente geeft het goede voorbeeld. 
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Onderwijs / Nieuwbouw Eijkhagencollege 

 

De Gezonde basisschool van de Toekomst wordt beschikbaar voor alle Landgraafse 

basisscholen. Gelijke kansen voor alle Landgraafse kinderen. Een gezonde leefstijl is 

onontbeerlijk voor de toekomst van onze kinderen. Preventie is ook hierbij het 

sleutelwoord, want voorkomen is beter dan genezen.  Initiatieven van  

talentontwikkeling, zoals Praktech, willen we faciliteren. Scholen en ondernemers 

dienen nog meer betrokken te worden bij het ontwikkelen van talent voor praktische 

beroepen waar veel vraag naar is, zoals werken in de zorg, in het onderwijs of bij de 

politie. Onze bibliotheek vervult bij de aanpak van laaggeletterdheid een belangrijke 

rol.  

 

Bij een gemeente als Landgraaf, hoort een volwaardige school voor voortgezet 

onderwijs. Met de komst van een nieuw Eijkhagencollege is onze jeugd de komende 

tientallen jaren verzekerd van hoogwaardig voortgezet onderwijs in een duurzaam, 

energieneutraal gebouw. Een voorbeeld in de regio. CDA Landgraaf is trots dat zij in 

de gemeenteraad en in het college van Burgemeester & Wethouders een bijdrage 

heeft mogen leveren aan deze ontwikkeling.  
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3. Onze LEEFOMGEVING 
 

 

Wonen 

 

Landgraaf is een mooie gemeente om in te wonen. We willen dat bouwplannen zo 

snel mogelijk uitgevoerd worden, zodat er voldoende aanbod is voor jong en oud. 

Een toereikend aanbod van betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige 

woningen en seniorenwoningen draagt bij aan de gewenste doorstroming en houdt 

buurten levendig en toekomstbestendig. De Starterslening is succesvol gebleken en 

zal de komende jaren onverminderd worden ingezet. 

 

De momenteel verstoorde woningmarkt vraagt om regulerende maatregelen die 

waarborgen dat de mensen die sociaal en economisch gebonden zijn aan onze 

streek, betere kansen krijgen op een betaalbare woning en niet op achterstand 

worden gezet door een te grote instroom van elders. Deze zullen zo snel mogelijk, 

liefst Parkstadbreed, opgenomen moeten worden in het toewijzingsbeleid en in de 

afspraken daarover met woningcorporaties en andere verhuurders.  

 

Een voorrangsregeling voor de eigen Landgraafse woningzoekende zal daarbij een 

extra impuls kunnen geven aan de lokale doorstroming. 

 

Kortom: we bouwen de juiste woning voor de juiste doelgroep of zorgen dat deze 

beschikbaar komt. 1 op de 3 woningen voor starters, 1 op de 3 voor gezinnen en 1 

op de 3 voor senioren. Voor CDA Landgraaf geldt daarbij: eigen inwoners eerst en 

een opkoopverbod zodat u fijn en betaalbaar kunt wonen. Inwoners uit Landgraaf 

krijgen voorrang bij huurwoningen. Een zelfbewoningsplicht remt het opkopen van 

woningen door opkopers en het opdrijven van de woningprijzen.  

 

Het Landgraafse woningmarktprogramma is deels in uitvoering en staat deels in de 

steigers. Het realiseren van de juiste woning voor de juiste doelgroep heeft de 

komende jaren prioriteit. Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling moet ook ruimte 

zijn voor vergroening en ontmoetingsplaatsen voor onze inwoners. Dit soort 

investeringen loont, omdat de kwaliteit van de leefomgeving hiermee vooruit gaat! Zo 

gaan we het winkel/woonpand aan het Kerkplein in centrum Schaesberg slopen en 

inrichten met groen. Datzelfde geldt voor de voormalige autogarage op de hoek 

Kerkstraat-Maastrichterlaan. ‘Rotte plekken’ in Landgraaf brengen we in kaart en 

pakken we aan.  
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Het vergroenen van het binnenstedelijk gebied mag niet leiden tot stagnatie van 

nieuwbouw voor starters en gezinnen. Als de mogelijkheden voor nieuwbouw 

binnenstedelijk uitgeput zijn, bieden de randen van het stedelijk gebied daartoe  

mogelijk een oplossing. We zoeken naar wegen die het mogelijk maken om snel in te 

spelen op de vraag die ontstaat.  

 

Daar waar mogelijk werken we in de regio Parkstad samen om subsidies op dit 

gebied binnen te halen. De ervaringen op het gebied van de Regiodeal, 

Volkshuisvestingsfonds en Kwaliteit Limburgse Centra nemen we hierin mee. 

 

De komende jaren wordt een woonzorgvisie ontwikkeld. In het kader van de 

Nationale Omgevingsvisie Zuid-Limburg bundelen we de krachten op de schaal van 

Zuid-Limburg voor onder andere sterke en gezonde steden.  

 

 

Openbare ruimte 

 

Een schone en nette leefomgeving is belangrijk. Daarom dienen onze openbare 

ruimte, wegen en trottoirs kwalitatief goed onderhouden te worden. Speciale 

aandacht wil CDA Landgraaf voor het onderhoud van ons openbaar groen, waarbij de 

entrees van Landgraaf een extra accent krijgen. Het aantal werknemers dat vanuit de 

sociale werkvoorziening werkzaam is in het groen neemt sneller af dan verwacht. Ook 

de loonkosten stijgen door een nieuwe CAO en SW-ers kunnen onder gunstige 

voorwaarden sneller met pensioen. Deze veranderingen vragen om een nieuwe 

aanpak. Wij willen dat dit spoedig onderzocht wordt. Onze openbare ruimte is ons 

visitekaartje en dat moet in orde zijn. Ook als daar meer budget voor nodig is. 

 

 

Veiligheid en handhaving 

 

Voor onze veiligheid wordt het aantal BOA’s (Buitengewone Opsporingsambtenaren) 

uitgebreid. De BOA wordt een echte WijkBOA. Een aanspreekpunt en herkenbaar in de 

wijk. We blijven monitoren wat het effect van deze uitbreiding is voor een veilige 

gemeente.  

 

De handhavers zijn wat CDA Landgraaf betreft niet alleen overdag werkzaam maar 

24/7. Om drugscriminaliteit en overlast harder aan te pakken blijven we lobbyen voor 

méér politiecapaciteit voor Landgraaf. 
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Burgers dienen goed geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om de 

veiligheid in hun eigen omgeving te optimaliseren. Naast het Donkere Dagen 

Offensief dienen Het Keurmerk Veilig Wonen en Keurmerk Veilig Ondernemen 

gepromoot te worden. 

 

Als gevolg van een calamiteit moeten onze inwoners direct geïnformeerd kunnen 

worden. We onderzoeken of het mogelijk is om naast de social mediakanalen, de 

lokale omroep hierbij te betrekken en het mogelijk te maken dat zij op een kanaal 

uitzenden dat bij elke tv-aanbieder te zien is.  

 

 

Klimaat, Milieu en Energie 

 

Landgraaf wordt ‘waterproof’. Het klimaat verandert. De kans op warme, droge 

periodes afgewisseld met extreme neerslag neemt in de toekomst toe. De 

maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn, dienen uitgebreid te worden om  

ons voor te bereiden op deze veranderingen. Doelstellingen zijn het voorkomen of 

beperken van wateroverlast en meer groen in de buurt om water vast te houden om 

zo bestand te zijn tegen de toenemende hitte en droogte.  

De komende jaren is dan ook meer budget nodig om in te spelen op het 

veranderende klimaat. Dit gaan we samen doen met inwoners, waterpartners, 

natuurorganisaties, woningcorporaties en andere gemeenten in Parkstad. Ook 

internationaal zoeken we de samenwerking op met buurgemeente Übach-Palenberg. 

Met name voor wat betreft de Grensstraat en rivier de Worm in Rimburg. 

 

De gemeentelijke watertaken (op het gebied van hemel-, afval- en grondwater) 

worden ondergebracht in een nieuw op te stellen Watertakenplan, waarbij de 

ervaringen van de wateroverlast van juni/juli 2021 een prominente plek krijgen. 

Bewoners en ondernemers betrekken we bij de plannen en informeren hen over wat 

zij zelf kunnen bijdragen om wateroverlast te voorkomen of te beperken. Projecten 

om wijken klaar te maken voor de toekomst (zoals bijvoorbeeld De Dormig en ’t 

Eikske) worden integraal opgepakt met aandacht voor een inrichting die  

aangepast is aan het veranderende klimaat (klimaatadaptie). Het succesvolle project 

Ik-Groen-Het dient een vervolg te krijgen. Zo bevorderen we de biodiversiteit in de 

bebouwde omgeving en betrokkenheid van onze inwoners. 
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Samen met de regio streven we de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs na. 

Namelijk dat in 2030 de CO2-uitstoot met de helft verminderd is. De energie- en 

warmtetransitie vraagt om deskundigheid en niet in de minste plaats om 

betrokkenheid van onze inwoners.  

 

Voor windmolens is onvoldoende draagvlak als dit de gezondheid en de schoonheid 

van ons landschap aantast. Ook voor zonneweiden, zoals op de voormalige 

stortplaats in Ubach over Worms, geldt dat draagvlak een vereiste is. We zijn creatief 

en zoeken betaalbare mogelijkheden waar draagvlak voor is. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om subsidie voor inwoners en ondernemers om hun woningen en 

bedrijfsgebouwen te verduurzamen. Het elektriciteitsnetwerk dient de vraag naar en 

teruggave van elektriciteit aan te kunnen. In het kader van onze klimaatambities 

bevorderen we het elektrisch rijden door meer oplaadmogelijkheden te faciliteren. We 

staan ook open voor ontwikkelingen op het gebied van waterstof als brandstof en 

denken hierover mee. 

 

Het isoleren van woningen verdient prioriteit. Alleen al het dichten van kieren van de 

woning (met name rondom ramen, deuren, gevel en dak) levert een enorme 

besparing op van de energiebehoefte voor verwarming en koeling.  

De Woon Wijzer Winkel is een uitstekend initiatief om inwoners te adviseren en te 

begeleiden in hun keuzes om hun woning te isoleren. CDA Landgraaf wil dat het 

gemeentebestuur haar inwoners de komende jaren blijft ondersteunen in het 

uitvoeren van diverse duurzaamheidsmaatregelen.  

 

In onze Landgraafse bossen wordt veel gerecreëerd. We wandelen, fietsen en spelen 

er graag. Om onze bossen gezond te maken en te houden continueren we het 

onderhoudsprogramma met volop aandacht voor aanplant van nieuwe soorten die 

beter bestand zijn tegen het veranderende klimaat. Alleen met aandacht voor een 

toekomstbestendige biodiversiteit kunnen onze (klein)kinderen straks nog genieten 

van onze natuur. 

 

 

Cultuur en erfgoed 

 

De website en (mobiele) applicatie ‘Ontdek Landgraaf’ dient verder ontwikkeld en 

verbeterd te worden. We maken ons cultuurhistorisch erfgoed voor onze inwoners en 

toeristen toegankelijk en beleefbaar. Initiatieven om een geschikte permanente 

invulling te geven aan het voormalig gemeentehuis van Ubach over Worms 

ondersteunen wij van harte. 
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4. Onze KANSEN 
 

 

Economie 

 

We streven een spoedige uitvoering van de uitbreiding van winkelcentrum Op de Kamp 

na. Dit zal een positieve aantrekkingskracht hebben op ondernemers die zich in Op de 

Kamp willen vestigen. Landgraaf verdient ook in Nieuwenhagen een vernieuwd 

winkelcentrum. ‘Koop lokaal’ blijven we promoten. De gemeente geeft zelf het goede 

voorbeeld.     

 

Om onze kernwinkelgebieden aantrekkelijk te houden wil CDA Landgraaf de 

samenwerking met Stichting Streetwise voortzetten. Deze samenwerking heeft 

afgelopen jaren zijn vruchten afgeworpen, want veel (startende) ondernemers hebben 

zich in Landgraaf gevestigd. De bijbehorende stimulerings- en transformatiesubsidies 

dienen voortgezet te worden. De bedragen dienen verhoogd te worden als gevolg van 

stijgende prijzen en inflatie. 

 

Ondernemers die als gevolg van corona tussen wal en schip belanden voor wat betreft 

landelijke steunmaatregelen, kunnen op onze steun blijven rekenen. 

  

De aanleg van een glasvezelnetwerk biedt volop kansen voor zowel ondernemers als 

inwoners. In het kader van thuiswerken en ook voor innovaties in de zorg wordt dit 

steeds belangrijker. Een glasvezelnetwerk dient daarom zo spoedig mogelijk 

aangelegd te worden. Belangrijk is dat deze diensten ook aan de randen van de 

gemeente (bijvoorbeeld in Rimburg) beschikbaar komen.    

 

 

Toerisme 

 

Aansprekende evenementen en nieuwe toeristische initiatieven zetten Landgraaf op 

de kaart. Wij stimuleren initiatieven op dit gebied. Voor onze inwoners, maar zeker 

ook voor toeristen is een effectieve communicatie hierover erg belangrijk om 

Landgraaf te promoten als hoogtepunt van recreatief Parkstad. Hoog tijd om kansen 

te verzilveren en werk te maken van de branding van onze prachtige gemeente en 

regio Parkstad. 

 

Wij staan open voor het toevoegen van hoogwaardige, kwalitatieve 

verblijfsaccommodaties ter aanvulling op ons toeristisch aanbod met een grote spin-

off voor de Landgraafse ondernemers. Een gebied als Rouenhof leent zich daar 

uitstekend voor.   
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CDA Landgraaf ziet uit naar de realisatie van de Leisure Lane. De fietsverbinding die 

alle toeristische hoogtepunten van Parkstad met elkaar verbindt en volop kansen 

biedt voor het fietstoerisme in de regio. Onze inwoners dienen goed geïnformeerd te 

worden over de plannen en de uitvoering. 

 

De komst van ‘shared mobility’, zoals de deelfiets, draagt bij aan onze hoge ambitie 

op het gebied van gezondheid en duurzaamheid en biedt ook kansen op het gebied 

van toerisme. CDA Landgraaf wil deze toeristische mogelijkheden aanjagen. Zeker 

voor wat betreft de mogelijkheden bij de Leisure Lane. 

 

 

Evenementen 

 

Wij zijn voorstander dat Landgraaf zich profileert als ‘evenementengemeente’. CDA 

Landgraaf wil dat de mogelijkheden op het terrein van Megaland optimaal benut 

worden. Onder andere een megakermis zou hier goed passen. Door de huidige wet- 

en regelgeving is dat vaak niet mogelijk. Daarom willen we nieuwe regelgeving, zodat 

we meer evenementen mogelijk kunnen maken. Natuurlijk wel in samenspraak met 

de omgeving.   

 

 

Omgevingsvisie 

 

Naar verwachting gaat op 1 juli 2022 de Omgevingswet in. Deze wet vereist dat er de 

komende bestuursperiode een omgevingsvisie opgesteld wordt, waarbij een nieuwe, 

frisse en integrale kijk op onze leefomgeving gewenst is. Er dient voldoende budget 

beschikbaar te zijn om hier samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en 

bedrijven werk van te maken. Het opstellen van deze visie biedt nu de kans om de 

Landgraafse samenleving hier intensief bij te betrekken en die willen wij met beide 

handen aangrijpen.  

 

 

Vervoer 

 

De Randweg Abdissenbosch heeft nog steeds prioriteit, ook nu besluitvorming aan 

Duitse zijde op zich laat wachten. De landelijke stikstofproblematiek volgen we met 

grote belangstelling. Indien er mogelijkheden zijn om aan Landgraafse zijde de 

randweg versneld aan te leggen, heeft dit voor ons de hoogste prioriteit. Zeker nu de 

Grensstraat en Reeweg, door de op- en afritten van de Buitenring, zwaarder belast 

worden.  
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Voor Parkstad en de euregio zijn goede aansluitingen op het nationale en 

internationale (spoor)wegennet ontzettend belangrijk. Ook dienen er voldoende en 

bereikbare bushaltes te zijn. Hier blijven wij ons voor inzetten. Ook het elektrisch 

rijden blijven we promoten en de gemeente geeft zelf het goede voorbeeld.  

 

 

Samenwerken in Parkstad en euregio 

 

We zetten de uitstekende samenwerking binnen de regio Parkstad voort. Een 

zelfstandig Landgraaf en een krachtige regio blijft ons uitgangspunt. 

 

In het kader van de Internationale Bau Ausstellung (IBA) dient de realisatie van de 

Landgraafse projecten geborgd te worden. Na de IBA-periode is het zaak dat de 

opgedane ervaringen van dit succesvolle samenwerkingsverband in de regio een 

vervolg krijgen. Hiertoe blijven we in overleg met de regio en de IBA-organisatie. We 

mogen met recht trots zijn op onze IBA-projecten zoals Ik-Groen-Het, het 

Cultuurhuis, de opwaardering van de Wilhelminaberg, de Leisure Lane en het 

verduurzamen van Lauradorp.  

 

In navolging van Kreis Heinsberg en gemeente Beekdaelen willen we onderzoeken 

welke mogelijkheden deelname aan de Euregio Rijn-Maas Noord biedt.  

 

 

Perspectief na corona 

 

Het uitvoeren van het door de gemeenteraad vastgestelde Perspectiefplan COVID-19 

heeft de komende jaren voorrang. Het bevorderen van een gezonde leefstijl in alle 

leeftijdsgroepen en het ondersteunen van onze verenigingen en ondernemers 

verdienen in deze bijzondere tijden een impuls.     
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5. Onze FINANCIËN 
 

 

Begroting 
 

We zijn en blijven een financieel sterke gemeente met voldoende reserves. Zowel 

binnen het sociale alsook het fysieke domein maken we ons sterk voor een eerlijke 

verdeling van rijksgelden voor de ons toebedeelde taken zoals Jeugdzorg, WMO, 

Participatie en niet te vergeten taken voortvloeiend uit de Omgevingswet. Onder het 

motto ‘geen taken zonder knaken’ blijven we met andere gemeenten hiervoor 

lobbyen.  

 

 

Lokale lasten / hondenbelasting 

 

Alles wordt duurder en daar doen wij géén schepje bovenop. De gemeentelijke 

belastingen stijgen niet meer dan de inflatie. Daarnaast onderzoeken we de 

mogelijkheden om deze te verlagen. We zijn trots op onze ondernemers: de 

precariobelasting vervalt !  

De hondenbelasting schaffen we af. Er wordt onderzocht op welke wijze dit mogelijk 

is. We blijven wel controleren op het opruimen van hondenpoep.  

Als de gemeentelijke inkomsten afnemen ten gevolge van externe factoren, zoals 

bijvoorbeeld bezuinigingen van het Rijk, zullen we onze ambities opnieuw tegen het 

licht houden en integraal afwegen. 

 

 

Tot slot 

 

Met dit verkiezingsprogramma zet het CDA haar koers van de afgelopen jaren voort. 

Een koers waarin sociale en fysieke aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn 

en een om integrale aanpak vragen. Samen met u bewegen wij mee en bouwen wij 

aan zekerheid en stabiliteit. We gaan samen met u voor een gemeenschap waar 

respect en vertrouwen voorop staan. Dat is het CDA waar u steeds op kunt rekenen !  

Bouw mee ! 


