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INTRODUCTIE
Waarom is de Valkenburgse Senioren Partij opgericht?
De VSP (Valkenburgse Senioren Partij) heeft als grondslag de beginselverklaring, luidende als volgt:
De vereniging is een onafhankelijke, democratische, politieke beweging, vrij van ideologische en
dogmatische uitgangspunten. Hoewel het ouderenbeleid in zijn algemeenheid landelijk beleid is,
zullen zoveel mogelijk plaatselijke accenten gelegd worden.
De Valkenburgse Senioren Partij stelt zich ten doel de behartiging van belangen van alle senioren, te
weten: de ouderen en de ouder wordende mens, op elk politiek en maatschappelijk niveau. Senioren
voelen zich niet alleen verbonden door leeftijd, ervaring en gemeenschappelijk belang, doch ook
door het verlangen kinderen en kleinkinderen een goede toekomst en leefbaar milieu te bieden.
De Valkenburgse Senioren Partij wil de discriminatie naar leeftijd doorbreken en streeft ernaar dat de
senioren zelf overeenkomstig hun aantal vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Valkenburg
aan de Geul. Zij wenst politieke verantwoordelijkheid voor senioren zodat niet over hen maar met
hen wordt beslist.
De Valkenburgse Senioren Partij is de partij voor iedere Valkenburger, ongeacht afkomst of leeftijd,
maar geeft, gezien de consequenties van het kabinetsbeleid, een extra accent aan ouderen,
jongeren en mindervaliden.
In een vergrijsd Valkenburg aan de Geul maken senioren een groot deel van de bevolking uit.
De kanteling van de maatschappij door veranderingen op gebied van zorg en welzijn of zo u wilt de
transitie die vanaf 2015 plaats vindt, treft vooral ouderen, mindervaliden en jongeren. Gelijkheid voor
de wet, recht op gelijke behandeling en privacy staan zwaar onder druk.
Voorkomen moet worden dat senioren zich schamen om oud te worden in plaats van trots op hun
leeftijd te zijn.
De Valkenburgse senioren willen niet gezien worden als kostenpost!

Valkenburgse Senioren Partij……… voor een toekomst met
zorg voor jong en oud!!
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INHOUD
Top prioriteiten
Zorg en Welzijn
Veiligheid ( Sociaal en fysiek)
Wonen en woonomgeving
Milieu & Duurzaamheid
Onderwijs en werkgelegenheid
Sport, recreatie & cultuur
Bestuurlijke en ambtelijke organisatie
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TOP PRIORITEITEN
Wethouder met ouderenbeleid in portefeuille.

Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en gehandicapten.

Senioren zolang mogelijk in hun vertrouwde omgeving laten wonen.

Bevorderen dat jongeren en senioren zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven deelnemen aan de lokale samenleving, bestrijdt actief de
uitsluiting van jongeren en senioren en bestrijdt armoede.

Topprioriteit bij het terugdringen en keiharde aanpak van criminaliteit.

Werken aan verbetering van de efficiency en effectiviteit van bestuurlijke en
ambtelijke organisaties waar ook ruimte is voor het persoonlijk contact met de
burger en niet alles via de digitale snelweg geregeld moet worden.

De zichtbaarheid van het Gemeentebestuur (de raad en het college) moet de
komende jaren groter worden en bestuurders en raadsleden moeten direct
aanspreekbaar zijn.
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ZORG EN WELZIJN
Zorg in de eigen buurt is ook zorgen voor elkaar. Het tijdig signaleren van problemen
en het tegengaan van vereenzaming voorkomt de vraag naar duurdere zorg. Conform
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het overbrengen van een gedeelte van de
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de WMO (transitie) moet de
ondersteuning die senioren nodig hebben om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven
wonen, uitgangspunt zijn bij het treffen van maatregelen.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:
















Nauwere samenwerking Gemeente met bestaande Seniorenraden in Valkenburg aan de
Geul. Het intensiever luisteren naar en waarderen van initiatieven en activiteiten.
Winstbejag door commerciële bedrijven en geld verdienen aan de zorg tegen gaan.
Grootschaligheid voorkomen bij aanbestedingen en ook kleine zorgaanbieders de kans geven
op aanbestedingen in te schrijven door hen hierbij te ondersteunen.
Voorafgaand aan de aanbesteding een 0 meting uitvoeren voor alle thans door de overheid
betaalde zorgtaken.
Bij de aanbestedingsprocedures strakke prestatie-eisen neerzetten.
Zorg alleen in aanbestedingstrajecten gunnen aan onder Nederlands recht vallende
gecertificeerde instellingen die werken met betrouwbaar en voor hun taak geschoold
personeel.
Onderzoeken of het onderbrengen van alle zorgtaken bij een grote commerciële onderneming
de voorkeur verdient boven de mogelijkheid van het bieden van maatwerk naar het individu
toe.
Overhead en winstpercentage zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat immers van het totaal
beschikbare budget van de zorg af.
Voorkomen dat het onder druk staan van kosten leidt tot een verslechtering van de zorg.
Voorkomen dat een nieuw zorgstelsel individualisering en vereenzaming in de hand werkt.
Inzet op preventie en vroeg signalering. Dat kan voorkomen dat er een beroep gedaan wordt
op duurdere zorg.
Vraagsturing op individueel niveau. Daarbij zijn 4 levensdomeinen van belang, te weten ;
gezondheid, sociale contacten, zinvolle dagbesteding en sociale zekerheid. Het kunnen
voldoen aan 3 hiervan voorkomt duurdere zorg.
Voorkomen dat door bezuinigingen ontmoetingsplaatsen in buurten of woonzorgcentra
verdwijnen. Deze ontmoetingsplekken hebben namelijk ook vaak een signalerende functie.
Zorg in de eigen buurt stimuleren. Daarin zullen de wijkverpleegkundigen weer een grote rol
moeten gaan spelen.
Goede ondersteuning van mantelzorgers omdat op hen een steeds groter beroep wordt
gedaan, dat kan door het inzetten van vrijwilligers, een mantelzorgmakelaar die regeltaken
overneemt of respijtzorg. Zo worden mantelzorgers minder belast.
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Training, facilitering, ondersteuning en opleiding van vrijwilligers. Door de terugtredende
overheid is er meer inzet nodig van vrijwilligers en wordt steeds meer op hun schouders
gelegd.
Maatschappelijke stages die kunnen worden ingezet om jongeren bewust te maken van o.a.
de zorgvraag in de maatschappij en zich in te zetten als vrijwilliger voor zorgtaken.
Betrekken van senioren bij activiteiten. Vereenzaming is een groot risico als senioren langer
zelfstandig blijven wonen. Goed bezien wat nodig en mogelijk is om vereenzaming tegen te
gaan.
Een duidelijke centrale regievoering door de overheid naar alle instellingen die hierbij een rol
spelen. Dit om allerlei onnodig afstemmingsoverleg te voorkomen en kosten te besparen.
Geen verschraling van de aandacht en zorg voor senioren in o.a. de huishoudelijke zorg. De
vertrouwde hulp en daarmee ook de signalerende functie moet in stand blijven.
Tegengaan en terugdraaien van ondoordachte en inmiddels doorgevoerde bezuinigingen
voor de thuiszorgorganisaties. Ouderen worden hierdoor onzeker en angstig.
Organisaties die zich inzetten op het gebied van zorg en welzijn afrekenen op het beoogde
effect en effectiviteit. Tijdens de overeengekomen periode van inzet moet men kunnen
bijsturen.
Stimuleren en belonen van die thuiszorgorganisaties die zich op juiste wijze van hun taken
kwijten en zich bovenmatig onderscheiden.
Controle bij de toekenning en besteding van persoonsgebonden budgetten.
Waarborging dat signalering zowel op misbruik, als op de algehele gezondheidszorg van
ouderen, blijft bestaan door het instellen van een meldpunt hiervoor.
Instelling van een professioneel meldpunt waarbij financiële uitbuiting en
ouderenmishandeling kan worden gemeld. Bij vermoeden hiervan moet dit verplicht worden
gemeld. Preventieve voorlichting geven in Valkenburg aan de Geul. Artsen, notarissen en
hulpverlening oproepen hierop attent te zijn.
Creëren van signalerende huisbezoeken aan kwetsbare/mindervalide senioren.
Vermijding van ongewenste effecten van aanbestedingen bij gebiedsgericht inkopen van zorg
en welzijn. Er moet ruimte zijn om creatief om te gaan met de beperkte budgetruimte. Door de
aanbesteding is er weliswaar meer inzicht in het welzijnswerk gekomen maar de uitwerking
en uitvoering dient sterk verbeterd te worden. Ouderen willen waar voor hun geld.
De gedachte “1 gezin 1 plan” verder uitwerken en de Centra voor Jeugd en Gezin een
prominente rol laten spelen bij preventieve en snelle inzet van zorg dicht bij de vertrouwde
omgeving van het gezin.
Ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en ruimten in de traditionele “verzorgingshuizen”
als ontmoetingsplekken behouden.
Samenwerking in de Ouderenhuisvesting op het gebied van projecten en initiatieven zoals
woonservicegebieden en “even buurten”. Zij versterken het welzijn van de ouderen. Ook van
de ouderen die nog vitaal en niet zorgbehoevend zijn.
Ontwikkeling van initiatieven vanuit de WMO-raad om vereenzaming van senioren tegen te
gaan en de sociale netwerken van die senioren in hun eigen omgeving te ondersteunen om
sociale uitsluiting te voorkomen.
De bestaande WMO-raad dient te adviseren op basis van gebiedsgerichte inbreng en met
inbreng van de cliëntenorganisaties.
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Goed openbaar vervoer voor senioren en mindervaliden, met niet te grote loopafstand
tussen de haltes, draagt ook bij aan het voorkomen van sociaal isolement van
senioren en zorgt ervoor dat de gemiddelde gezondheidstoestand van senioren
toeneemt.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:





Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en gehandicapten. Dit kan door regionale aanpak.
Goede staat van onderhoud van trottoirs, oversteekplaatsen en fietspaden voor ouderen en
gehandicapten die gebruik maken van o.a. rollators, scootmobiels en rolstoelen met goede
op- en afritten en goede verlichting.
Goed Vervoer op Maat, Wijkvervoer en wijkbusjes. Dit is belangrijk voor de mobiliteit van
kwetsbare senioren en mindervaliden en het voorkomt tevens isolement.
Voldoende schuil/wachtgelegenheid met toiletvoorzieningen voor reizigers die gebruikmaken
van het openbaar vervoer.

Het welzijn van de mensen is de belangrijkste politieke en bestuurlijke
verantwoordelijkheid van ons allen, de bewoners maken de gemeente.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:











Permanent werken aan een aantrekkelijke woonplaats voor iedereen, zowel qua
infrastructuur, wonen, werken, sporten en recreatie.
Aandacht voor de ontspanningsmogelijkheden/vrijetijdsbestedingen binnen Valkenburg aan
de Geul met voor “elk wat wils”, waarbij de veiligheid, overlastgevende situaties en
beheersbaarheid niet uit het oog worden verloren.
Sociale controle activeren en stimuleren (meldpunten coördineren) meer preventief en
anticiperend handelen en minder met stoffer en blik achter de feiten aanlopen.
Bevorderen dat jongeren en senioren zo goed en zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven
deelnemen aan de lokale samenleving en bestrijdt actief de uitsluiting van jongeren en
senioren.
Armoede terugbrengen en voorkomen.
Minimabeleid en kwijtscheldingsbeleid optrekken naar 130%.
Informatie aan senioren niet alleen via computer en/of moderne media maar ook door
persoonlijk contact. Een “ouderen pagina” in de huis-aan-huis bladen, waarin niet alleen alle
relevante informatie voor ouderen is terug te vinden maar ook de informatie van de
gemeente.
Het opzetten van informatiemarkten voor senioren op het gebied van veiligheid, zorg, meer
bewegen, informatievoorzieningen etc. Deze moeten makkelijk te bereiken zijn.
Het koesteren en waarderen van vrijwilligers van verenigingen, scholen en zorg. Zonder
vrijwilligers valt heel veel stil in Nederland en er is geen geld om dit met professionele
krachten op te lossen.
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Valkenburg aan de Geul bestaat uit 6 kernen met eigen kenmerken. Het koesteren van
deze eigen kenmerken is een uitermate belangrijk welzijnsaspect!

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:









In elke kern een ontmoetingsruimte die dagelijks (ook ’s avonds) geopend is, met voldoende
faciliteiten en vrij gebruik van wifi voor jong en oud.
Ruim baan in de meest uiteenlopende zin voor het verenigingsleven.
Gemeentelijke service op loopafstand in combinatie met andere servicevormen.
Burgerbetrokkenheid en participatie ook in materiële sfeer. Geef burgers vertrouwen via een
eigen budget. Goede voorbeelden hiervan zijn: Buurt- Wijk- en kernraden
Aandacht voor de typische fysieke kenmerken van de omgeving in de kernen
Levendigheid in de kernen bevorderen door jongeren te motiveren en te faciliteren op het
gebied van sport en andere recreatieve voorzieningen.
Sociale binding bevorderen door aandacht voor met name veiligheid en verantwoordelijkheid
voor elkaar en voorkoming van vervuiling en vandalisme.
Aandacht voor de centrumfunctie met het oog op ontspanning voor jong en oud en de
concentratie van diensten zoals banken, horeca, uitgaansgelegenheden etc.
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VEILIGHEID
Ten gevolge van individualisering en het nog niet voldoende realiseren van passende
maatregelen door de overheid is zowel de sociale als fysieke veiligheid als het gevoel
van veiligheid verminderd.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:














Algeheel vuurwerkverbod en tijdens jaarwisseling vuurwerkshow door gemeente.
Criminaliteit terugdringen door cameratoezicht en- bewaking van de openbare ruimte.
Een meer daadkrachtige politieorganisatie en uitbreiding van stadstoezicht in zowel formatie
als uitbreiding, toekenning en gebruik van bevoegdheden.
Bestrijding van drugsoverlast door nog inventievere en intensievere aanpak van drugspanden
en drugsrunners en behoud van interventieteams.
Terugdringen van de overlast in uitgaansgebieden.
Verbetering van verlichting in de openbare ruimte en het buitengebied en verbetering van het
onderhoud van de openbare ruimte.
Naast een “hitteplan” ook een “koudeplan” ontwikkelen.
Werkzoekenden en vrijwilligers betrekken bij winterse omstandigheden.
Terugdringen van het fijnstof gehalte langs de in- en uitvals (snel) wegen.
Terugdringen van geluidsoverlast langs wegen en spoorwegen maar ook door evenementen.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein en/of vrachtverkeer beperken.
Een weloverwogen vergunningenbeleid, gepaard aan strakke handhaving en het opleggen
en uitvoeren van sancties aan vervuilers.
Tegengaan van wildgroei terrassen.
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WONEN EN WOONOMGEVING
Woongenot en woonomstandigheden dienen verbeterd te worden door een striktere
en meer verplichtende samenwerking door de woningcorporaties, woningverhuurders
en makelaars, vooral afgestemd op de woningbehoeften van jong en oud.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:























Meer betaalbare en levensbestendige woningen.
Vereenvoudiging van de regels en kosten verbonden met verbouw van kantoren en
leegstaande gebouwen, in het bijzonder gericht op het toekomst- en levensloopbestendig
wonen van senioren.
Zodanige aanpassing van de woningvoorraad dat deze voldoet aan de wensen van senioren.
Mogelijkheden tot ingebruikname van winkelpanden tegen gereduceerde huren voor
ondernemers en het verstrekken van subsidies hiertoe.
Onrendabele bedrijfsgebouwen omzetten naar huisvesting.
Betrekken van de Valkenburgers bij initiatieven die bepalend zijn voor hun woon- en
leefomgeving.
Uitbuiting bij de verhuur van woonruimte tegen gaan.
Intensievere aandacht voor handhaving in de openbare ruimte, zodat er geen uitwassen
ontstaan die anderen kunnen belemmeren bij het beleven van woongenot.
Beter beheer en onderhoud van de buitenruimte door aanpak van zwerfvuil en het tegengaan
van verloedering.
Invoeren van een ombudsman/vrouw (vertrouwenspersoon) per kern.
Aanleg van openbaar toilet (m/v) in het centrum van Valkenburg.
Herinrichting kerkplein/Ljubljanaplein Schin op Geul.
Aanpak provinciale weg N595 tussen Oud Valkenburg en Schin op Geul m.b.t. onveilige
verkeerssituaties (waaronder oversteekplaatsen).
Herinrichting Sint Gerlachusplein en omgeving Houthem/Sint Gerlach.
Verkeersveiligheid Bergstraat / Sibbergrubbe aanpakken.
Prinses Beatrixsingel in Broekhem-zuid, verkeersveilig en duurzaam inrichten in nauw overleg
met bewoners.
Aanpak doorgaande weg Broekhem.
Meer en betere parkeerfaciliteit Broekhem-noord.
Aanleg transferium voor bussen en vrachtwagens bij viaduct Beekstraat.
Openbare verlichting Berg & Terblijt (Rasberg).
Aanvraag evenementen, verbouwingsvergunningen niet alleen digitaal maar ook via de
traditionele en voor ouderen en “nieuwkomers” meer begrijpelijke papieren weg.
Tegengaan van overlast van MAA gelet op de toeristische functie van Valkenburg aan de
Geul en het landschap van onze regio.
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MILIEU & DUURZAAMHEID
Het is van belang zuinig te zijn met grondstoffen en energie te besparen, ook op
gemeentelijk niveau. VSP is ervan overtuigd dat het verduurzamen van de gemeente
Valkenburg aan de Geul en een betere economie goed samengaan en elkaar zelfs
positief beïnvloeden. Ongeveer 1/3 van al het energieverbruik komt voor rekening van
woningen.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij dat:













Alle inwoners fors besparen door verbeterde isolatie. Ook het investeren in duurzame
energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen, behoort tot de mogelijkheden. VSP wil dat
de gemeente inwoners actief informeert over mogelijkheden die, vaak met een relatief kleine
investering, al kunnen leiden tot forse besparingen. Door het vereenvoudigen en versnellen
van vergunningen voor verbouwingen die verduurzamen, kan de gemeente het inwoners ook
makkelijker maken.
(Creatieve) initiatieven om koopwoningen te verduurzamen door de gemeente gefaciliteerd
worden, maar niet gedragen. Informatie is nu vaak lastig te vinden, wat ontmoedigend kan
werken. De gemeente dient deze belemmering weg te nemen door als gids te dienen.
Ook de gemeente zelf werkt aan duurzaamheid. Bij nieuwbouw of verbouw van gemeentelijk
vastgoed kijken naar duurzaamheid: reductie van energieverbruik, via bijvoorbeeld isolatie en
slimme verlichting, en eigen energieopwekking, bijvoorbeeld via zonnepanelen. Ook bij het
inkopen van producten en diensten dient de gemeente voorop te lopen op het gebied van
duurzaamheid. VSP wil dat in planvorming- en inkoopprocessen van de gemeente de kosten
over de gehele levensduur (Levensloopkosten/ Total Cost of Ownership) van een product,
gebouw of installatie worden meegewogen en daarmee dus niet alleen maar aanschafkosten.
Daarmee zal de gemeente kiezen voor oplossingen die lange termijn het meest economisch
en duurzaam zijn. Daarbij ziet de gemeente er ook op toe dat toegepaste grondstoffen (en zo
mogelijk ook producten) zo goed mogelijk voor later hergebruik geschikt zijn.
De gemeente ook de ruimte biedt om de innovatiekracht van lokale en kleinere bedrijven aan
te spreken. Door zogenaamd “functioneel aanbesteden”.
Gestreefd wordt naar de omschakeling van fossiele naar duurzame energievoorziening.
Hetzelfde geldt voor afval en materialen; onze visie is dat we van afval grondstoffen moeten
maken en dat dit ook geld kan opleveren. De transities naar duurzame energie en materialen
zijn niet alleen een milieuverhaal maar ook een economische noodzaak.
Bij het onderhouden van groenvoorzieningen qua bestrijdingsmiddelen als het nodig is,
gekozen wordt voor de minst schadelijke variant. Roundup moet verboden worden.
Gestreefd wordt naar het realiseren van een robuuste Ecologische Hoofdstructuur (“EHS”).
Versnippering en blokkades door lokale initiatieven moeten voorkomen worden. De grenzen
van deze EHS zijn bekend. Ook wanneer de betreffende gronden nog niet in natuur zijn
omgezet, zal VSP zich verzetten tegen andere aanwending of ontwikkeling.
De scheiding van afval daar plaats moet vinden waar het milieu er het meeste baat bij heeft.
Een betere afvalverwerking zorgt voor meer duurzaamheid. Dit kan bij de mensen thuis zijn,
maar ook via na scheiding. Als inwoners en ondernemers creatieve oplossingen bedenken
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om reststromen of restwarmte van industriële processen te hergebruiken, dan moet de
gemeente belemmeringen die dit in de weg staan wegnemen.
Invoeren van statiegeld op kleine plastic flesjes en blikjes.
Opsporen van overtreders i.v.m. zwerfafval.
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ONDERWIJS EN WERKGELEGENHEID
De motor van de Economie is werkgelegenheid. De samenwerking en onderlinge
samenhang tussen onderwijs en werkgelegenheid verdient meer aandacht!

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:





















Het toerisme in Valkenburg is een belangrijke economische motor maar mag niet verzanden
in megaprojecten, waaraan de eigen inwoners weinig hebben.
Een betere match tussen onderwijs en werkgelegenheid, teneinde afgestudeerde jongeren te
kunnen behouden voor Valkenburg en regio en meer variatie te brengen in de vormen van
werkgelegenheid.
Nadat Stella Maris College is verhuisd naar Meerssen trachten Arcus college of andere
onderwijsinstelling te verleiden dit gebouw als onderwijsdependance te gebruiken.
Voorkomen dat goed opgeleide jongeren in Limburg geen werk vinden in het beroep
waarvoor ze zijn opgeleid. Daarom ook betere voorlichting over de studierichtingen en de
kans om als afgestudeerde een baan in die richting te vinden.
Ondernemingen nationaal en internationaal stimuleren om zich in Valkenburg aan de Geul of
regio te vestigen en te ondersteunen bij en tijdens de vestigingsprocedures.
Aandacht voor het upgraden en meer benutten van de mogelijkheden van het
industrieterrein Valkenberg (afrit A79).
Onderwijsinstellingen betrokkenheid bieden bij deze acquisitie, teneinde hen in staat te
stellen inhoudelijk te anticiperen op de vraag uit het bedrijfsleven. Geen leerling van school
zonder diploma en zeker niet voortijdig van school. Meerdere functies in 1 gebouw; vroeg en
voorschoolse educatie, peuterspeelzaal, kinderopvang, basisschool en buitenschoolse
opvang. Zo ontstaan doorlopende leerlijnen.
De schoolgebouwen (en sportkantines) breder maatschappelijk inzetten, bijvoorbeeld voor
een bibliotheek, muziekschool of ontmoetingsruimte voor jongeren en/of ouderen op de
tijdstippen dat de school niet in gebruik is voor onderwijs.
Huiswerkprojecten voor jongeren, eventueel begeleid door gepensioneerde leraren.
De vroeg- en voorschoolse educatie gelden geven aan de gezamenlijke schoolbesturen zodat
zij dit op de juiste plekken kunnen inzetten en daar verantwoording over afleggen.
Betrokkenheid van ouders stimuleren.
Aanpak van laaggeletterdheid.
Werkloosheid bestrijden via het intensiever zoeken naar en begeleiden van werklozen bij het
vinden van werk. Werkgevers faciliteren waarbij de mogelijkheden van het eigen werkbedrijf
ondersteunend wordt ingezet.
Volwaardige CAO voor 'nieuw beschut' in het kader van de Participatiewet.
Stop de sterfhuisconstructie van de Sociale Werkvoorziening.
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Tegengaan van werken zonder loon.
Aanpak misbruik sociale voorzieningen.
Midden- en kleinbedrijf en dienst/goederenverlening aan particulieren meer zakelijke ruimte
geven en minder bureaucratisch belasten alsmede een actievere rol geven in de
werkgelegenheidsketen middels subsidies t.b.v. stages.
Bereikbaarheid winkels bevorderen voor ouderen en mindervaliden. Aandacht voor praktische
verkeersveiligheidszaken, zoals de auto-bereikbaarheid en gezellige inrichting van het
centrum (Theodoor Dorrenplein, Dr Erensstraat) inclusief (sociale) veiligheid.
Startende ondernemers en ZZP'ers meer ondersteuning bieden al dan niet in combinatie met
inzet van succesvolle ondernemers.
Extra aandacht voor jeugdwerkloosheid en werkloosheid onder senioren (40+) door
afzonderlijke projecten in te richten bij werkgevers of in het verlengde van de publieke taak,
bij het verlenen van overheidsopdrachten, de eis te stellen aan het bedrijf die de opdracht
krijgt zo mogelijk (oudere)werklozen in te schakelen.
De implementatie van de participatiewet zo breed mogelijk realiseren met inschakeling van
werkgevers en de desbetreffende cliëntenorganisaties die onder de participatiewet vallen.
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SPORT, RECREATIE & CULTUUR
Sport en ontspanning zijn belangrijk voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid
als voor het sociale netwerk. Door de aangekondigde komst van kostendekkende
huren staat het openblijven van sportaccommodaties, wijkgebouwen en culturele
centra echter onder grote druk

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:















Stimulering en uitbreiding van gratis, dan wel betaalbaar, sporten voor jong en oud.
Verbetering van onderhoud van de sportcomplexen.
Sport voor senioren, sport en bewegen bevorderen door het faciliteren van sport- en
ontmoetingsruimten zowel binnen als in de buitenruimte.
Behoud van Polfermolen, als gemeenschapshuis en ontmoetingsplek voor jong en oud
alsmede voor doelgroepzwemmen.
Gratis of tegen betaalbare prijzen zwemmen voor ouderen in de daluren.
Herinvoeren van schoolzwemmen.
Een betaalbaar en breed aanbod op cultureel gebied.
Stimulering van culturele creatieve ondernemingen door hen te faciliteren op het gebied van
huisvesting in bijv. leegstaande panden.
Uitbouwen van de rol van de centrale bibliotheek in alle kernen als schakel in de keten van
sociaal culturele voorzieningen.
Behoud en bevordering van subsidies voor kunst en cultuur en ook voor de amateuristische
beoefening hiervan. Deze subsidies mogen niet onder druk komen te staan door het
berekenen van kostendekkende huren voor de betreffende accommodaties.
Voorzieningen voor sport en spel afstemmen op de behoeften van de inwoners en de
maatschappelijke functie, waarbij het particulier initiatief de voorkeur geniet en Valkenburg
aan de Geul zich niet verliest in prestigeprojecten.
Sportverenigingen gelijk behandelen.
Hockeycomplex toekomstbestendig maken.
Kritisch zijn op en spaarzaam omspringen met eventuele garantstellingen, gelet op de
financiële positie van Valkenburg aan de Geul.
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BESTUURLIJKE EN AMBTELIJKE
ORGANISATIE
Om een betere werking van het dualistisch systeem te bereiken is de bestuurlijke
efficiency en effectiviteit hard toe aan revitalisering. Door het voorkomen van een te
grote versnippering binnen de bestuurlijke portefeuilles ontstaat een transparantere
rolverdeling.

Daarom wil de Valkenburgse Senioren Partij:




















Meer aandacht voor de effecten van de operatie “verkleining ambtelijke organisatie” en waar
nodig bijstellen in relatie tot de efficiency, effectiviteit en aanspreekbaarheid.
Als er al sprake is van herindeling dient dat van onderop te komen.
Investeren in ambtenaren (ontwikkeling, mobiliteit, duurzame inzetbaarheid). Wenselijk: 3
fulltime wethouders.
Andere vorm van commissie en raadsvergaderingen waarbij bewoners voor besluitvorming
worden geraadpleegd en meer betrokken worden bij besluitvorming. Raadsadviescommissies
verplaatsen naar de kern waarover een belangrijk voorstel gaat.
Geen achterkamertjespolitiek. Presidium bepaalt alleen raadsagenda.
De (VSP)raadsleden moeten vrij hun mening kunnen geven in commissies en de
gemeenteraad. Ook zullen de raadsleden de oren en ogen moeten zijn van de gemeenschap.
De inhoudelijke en financiële verantwoording beter doen aansluiten op de controlerende rol
van de gemeenteraad en - namens de inwoners - zo snel mogelijk omzetten in concrete feiten
en cijfers en geen genoegen nemen met mondelinge uitleg maar schriftelijke verantwoording
eisen.
Een bedrijfsvoeringsysteem instellen zodat er meer zicht komt op de uitvoeringskosten,
teneinde overdaad of wanprestaties al in het lopende jaar gericht aan te kunnen pakken en
mede daardoor de gemeentelijke lasten zoveel als mogelijk te drukken en daarmee verspilling
van geld en middelen voorkomen.
De gemeentelijke lastendruk voor de inwoners zoveel mogelijk beperken in relatie tot de
individueel sterk oplopende lastendruk vanuit de rijksmaatregelen, teneinde de koopkracht
van de Valkenburgers zoveel als mogelijk te beschermen.
Verlaging van de OZB.
Verlaging van de afvalstoffenheffing voor alleenstaanden.
Handhaven vrijstelling gebruikersdeel OZB en rioolheffing voor verenigingen.
Afschaffen van hondenbelasting.
Parkeervergunningensysteem moet anders. Bewoners niet laten betalen voor overlast
toeristen en bezoekers evenementen.
Andere opbouw van parkeertarieven.
Geen onderscheid parkeerovertreding toeristen/inwoners.
Minder volgens de regels werken en meer vanuit de toepassing in de praktijk, waardoor het
gezicht van de overheid meer humaan kan worden en zichtbaar is.
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voorkomen dat de gemeente vlucht in een eenzijdige regiefunctie, zoals bij de rijksoverheid,
maar een goede balans aanbrengen tussen zelfdoen en overlaten. Waarbij noodzakelijke
doorzetmacht op de cases gericht kan blijven en niet verloren gaat in contractbureaucratie of
uitbestedingsrituelen en bovendien het gezicht van de lokale overheid (dichtbij de burger) in
stand blijft.

DAAROM gaat de VSP "flink aan de boom schudden''
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