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Verkiezingsprogramma 2018
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1) GBBL stelt zich aan u voor.
2) Gezonde financiën en oog voor lokale lasten
3) Sociaal, betrokken en ondersteunen waar nodig
4) Prettig wonen in leefbare en veilige wijken
5) Een netwerk aan voorzieningen voor jong én oud
6) Werkgelegenheid en een sterke lokale economie
7) Op weg naar een duurzame toekomst
8) Regionaal denken en adequate dienstverlening in de eigen gemeente
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GBBL stelt zich aan u voor.

Regie in eigen hand
De minister van Binnenlandse Zaken en de Raad van State waren duidelijk in december
2017:
De door een aantal landelijke partijen voorgestelde herindeling tussen Heerlen en Landgraaf
moest van tafel. Hiermee kreeg de coalitie met GBBL gelijk na maandenlange discussies
hierover met de provincie Limburg en binnen de eigen gemeenteraad van Landgraaf. Naast
de inbreng door GBBL van inhoudelijke argumenten, waarom een fusie van de voorgestelde
schaalgrootte Langraaf- Heerlen niet wenselijk was en is, heeft GBBL zich steeds sterk
gemaakt voor een Zelfstandig Landgraaf door te benadrukken dat het gevolgde proces niet
democratisch te noemen valt. Door een niet aflatende vastberadenheid van GBBL is
Landgraaf nog steeds een zelfstandige gemeente. Gesteund door de uitslag van het
referendum weten wij nu dat een groot gedeelte van de bevolking deze mening deelt. Eens
temeer blijkt dat GBBL burger belangen niet alleen hoog in het vaandel heeft staan, maar er
ook voor opkomt!
Volgens GBBL wordt te gemakkelijk geroepen dat de sociale problemen voor Landgraaf
groter zijn dan in andere gebieden of grote steden in Nederland. Schaalvergroting tot een
grote gemeentelijke organisatie, die verder van de burger af zal staan, is geen antwoord op
de vraag hoe we onze gemeente en regio versterken in sociaal opzicht. GBBL gaat uit van
het principe regie in eigen hand. Landgraaf moet samenwerkingen aangaan met partijen die
hetzelfde doel voor ogen hebben en op basis van gelijkwaardigheid naar de toekomst willen
kijken. Er moeten vooral ook andere vormen van samenwerking onderzocht worden.
Mocht een herindeling ooit aan de orde zijn, dan zal GBBL een dergelijk besluit alleen maar
accepteren als het betreffende draagvlak op basis van democratische verkiezingen en een
volksraadpleging is aangetoond. Met het oog op de gewenste versterking van zogenoemde
bestuurskracht zal Langraaf echter allereerst en waar mogelijk zelf de samenwerking met
buurgemeenten opzoeken en gedegen onderzoeken. Vooral in het sociale domein zou naar
het oordeel van GBBL meer via samenwerking bereikt moeten kunnen worden. De
belangrijkste opgaven/sociale problemen waar de gemeente op dit moment mee te maken
heeft, liggen in het Sociale Domein. Het Sociale Domein is de sociale kant van het
gemeentelijk beleid: zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en
sociale activering. Het gaat dan over drie belangrijke beleidsterreinen:
-

Jeugdzorg,
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning: gemeenten moeten zorgen dat
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen) en
(arbeid)Participatie(het beroepsgeschikte deel van de bevolking daadwerkelijk aan
de slag in het arbeidsproces).

Den Haag heeft die sociale opgaven op het bordje van alle afzonderlijke gemeenten gelegd.
Net als 75% van alle andere Nederlandse gemeenten, kampt ook Landgraaf met het
probleem dat de budgetten die de gemeente voor het sociale domein ontvangt te klein zijn.
Al deze gemeenten, de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en ondertussen ook
enkele politieke partijen hebben de rijksoverheid met klem gevraagd om die budgetten te
verhogen.
Veel van onze ouderen en een te groot aantal van onze jongeren hebben flinke problemen
en hulpvragen. Onze burgers die hulp nodig hebben, zullen die hulp moeten krijgen. Daar

kan en mag geen discussie over zijn. De geboden hulp moet kwalitatief van hoog niveau zijn
en op een efficiënte manier geboden worden. Daar hebben we goed georganiseerde
maatschappelijke ondernemingen voor nodig.
Wij moeten ervoor zorgen, dat we een maatschappelijk vangnet bieden. Dat betekent:
Helpen wie hulp nodig heeft. Ieder moet wel, daar waar mogelijk, zijn eigen bijdrage leveren.
Geen hangmatbeleid: achterover leunen en afwachten.
GBBL wil dat zorgondernemingen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en
voor een goede balans zorgen tussen onze maatschappelijke belangen en hun eigen
commerciële c.q. bedrijfsbelang. Om dit mogelijk te maken, moeten zorginstellingen meer
dan ooit de samenwerking met elkaar aangaan. Samenwerking is van belang om snel,
adequaat, efficiënt en tegen een acceptabele prijs de juiste zorg te kunnen bieden.
De gemeente zal wat GBBL betreft die samenwerking stimuleren en waar nodig een handje
helpen.Bij de inkoop van jeugdzorg en ouderenzorg werkt de gemeente al langere tijd samen
met andere gemeenten. Dit zullen we zoveel mogelijk blijven doen. Continuïteit en kwaliteit
van dienstverlening, evenals efficiency, vormen daartoe onze belangrijkste uitgangspunten.
GBBL is van mening dat de komende jaren de aandacht meer dan ooit moet uitgaan naar
preventie. Preventie betekent voor ons, aan de voorkant proberen te voorkomen dat er
problemen ontstaan. Voordat we aan preventie toekomen, zal op de eerste plaats de
aandacht gericht moeten zijn op het terugdringen van bestaande problemen en op het
voorkomen van verergering van die problemen. In dit verband wil GBBL extra en nieuwe
impulsen geven op de volgende onderwerpen: schoolmaatschappelijk werk, inrichten sociale
kaart, ketenaanpak echtscheiding/vechtscheiding, inrichten SoNeStra (Sociale Netwerk
Strategieën) in voorscholen, primair onderwijs en Jeugdgezondheidszorg.
GBBL wil echter ook investeren in de hoogste vorm van preventie, namelijk
Talentontwikkeling. Uitgaan van kansen en niet van bedreigingen. Langs de lijn van
talentontwikkeling zullen we jonge mensen helpen concreter en duidelijker de regie te nemen
over de eigen toekomst. We zullen jongeren tussen 0 en 25 jaar helpen om te ontdekken
over welke eigen talenten ze beschikken en we zullen vervolgens er alles aan doen om deze
jongeren te helpen om die talenten ook daadwerkelijk door te ontwikkelen.
In voorgaande jaren zijn we al gestart met programma’s om burgerinitiatieven te stimuleren
en om de samenwerking in het maatschappelijk middenveld te versterken (alle particuliere
organisaties in de samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen
vertegenwoordigen Zij vormen een brug tussen de burger en de gemeentelijke overheid).
Deze programma’s moeten wat GBBL betreft voortgezet en zorgvuldig gevolgd worden.
Nieuwe programma’s kunnen bijdragen aan de diverse vormen van preventie en
talentontwikkeling.
De gemeente kan dit niet alleen! Dat zal niet gaan lukken. De gemeente zal wat de GBBL
betreft burgers en het maatschappelijk middenveld moeten stimuleren en uitnodigen om
samen in actie te komen. De gemeente is hierbij de aangewezen partij om het initiatief te
nemen om Talenten met elkaar te verbinden. Deze verbinding zal aangegaan moeten
worden met de diverse in Landgraaf acterende professionele organisaties in het onderwijs
(Movare en SVOPL), de kinderopvang (o.a. Humanitas, KOK/SPL en kinderopvang

Eigenwijs), het welzijnswerk (Welsun), etc. Ook vrijwilligers organisaties en/of verenigingen
moeten wat ons betreft worden uitgenodigd om mee aan tafel te gaan. De Verbinding van
Talent zal onder meer gaan onderzoeken of in samenwerking tussen de verschillende
organisaties een of meerdere Talent-Ontdek-Centra kunnen worden gerealiseerd.
Maak van bedreigingen weer kansen. Problemen vertalen in kansen. Naast de problemen
onder onze jeugd en onze ouderen kampt de gemeente Landgraaf ook met een hoog
participatievraagstuk. Teveel burgers staan aan de kant en lukt het maar niet om deel te
nemen op de arbeidsmarkt. Beschikbare programma’s die gericht zijn op het versterken van
arbeidsparticipatie werken wel, maar zijn niet toereikend. Aanvullende actie is daarom
gewenst.
Samen met bureau Parkstad zullen we onderzoeken of en zo ja hoe de gemeente een meer
pro actieve rol kan gaan spelen om nieuwe economische activiteiten te ontwikkelen. We
proberen op deze manier een brug te slaan tussen onderwijs, talentontwikkeling en
arbeidsmarkt. Aanpakken in plaats van afwachten.
Talentontwikkeling zal ook hier dus een bijdrage aan leveren. Daarbij rekenen we er tevens
op dat ouders via hun kinderen geïnspireerd kunnen raken om nieuwe activiteiten te
ontwikkelen. De concreet op te richten Talent-Ontdek-Centra zullen daar eveneens aandacht
aan besteden.
GBBL verwacht op deze actieve manier tot een transformatie/omslag in het sociale domein
te komen.
De toenemende zorgbehoefte gekoppeld aan stijgende kosten kan en zal worden
doorbroken. Dit door aan de voorkant te investeren in preventie en talentontwikkeling en
door het versterken van economische activiteit/dynamiek. Het geld dat we daarvoor zullen
moeten voorschieten, zal zich, omdat er echt wat verandert, op termijn ruimschoots
terugverdienen. Om dit te onderbouwen zal waar mogelijk in samenwerking met een of
meerdere buurgemeente(n), bureau Parkstad en de provincie Limburg uitgezocht moeten
worden wat het kost en wat het oplevert.
GBBL wil stevig en op geheel eigen vernieuwende wijze inzetten op
transformatie/omvorming van het sociale domein. Volop aandacht voor zorgbehoeften,
preventie en talentontwikkeling zijn voor GBBL de komende jaren belangrijke doelstellingen.
De vernieuwende GBBL-aanpak zal landelijk op de nodige belangstelling kunnen rekenen.
Voorkomen is beter dan genezen.

2. Gezonde financiën met oog voor lokale lasten
Na jaren financiële tegenspoed uit Den Haag breken nu weer betere tijden aan. De economie trekt aan en het Rijk kan en gaat weer meer besteden. Dit heeft positieve gevolgen voor
de algemene uitkering die de gemeenten van het rijk ontvangt. De extra taken die Landgraaf
vanuit Den Haag toebedeeld heeft gekregen hebben tot nu toe geleid tot meer uitgaven dan
dat vergoed wordt door de rijksoverheid. Natuurlijk dient de organisatie te blijven kijken om
de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Daarnaast blijft Landgraaf kijken waar
we met onze omliggende gemeenten zo goed mogelijk kunnen samenwerken.
GBBL heeft altijd een beleid gevoerd dat gericht is op een gezonde financiële situatie. De
gemeente is daarom financieel fit. Landgraaf staat er binnen onze regio zelfs het beste voor.
Niet alleen op het gebied van financiën maar zeker ook op het gebied van voorzieningen.
Elke wijk heeft een winkelcentrum dat voldoet aan de wensen van de burger, goed
onderhouden sportaccommodaties en ontmoetingsplekken voor onze burgers.
GBBL wil blijven investeren in een goede infrastructuur, jeugdzorg, armoedebeleid, groen,
accommodaties, verenigingsleven, samenwerking binnen het sociale domein en de
leefbaarheid van onze stad. GBBL wil dit in de komende jaren zo houden.
GBBL zet middelen uit de Algemene Reserve (spaarpot) in als investering ten dienste van
onze eigen burgers, met in het achterhoofd dat we voldoende reserves achter de hand
moeten houden voor eventuele risico’s en tegenvallers.
GBBL heeft altijd het uitgangspunt gehad dat de lokale lasten niet meer mogen stijgen als de
inflatiecorrectie. Op deze wijze dwingen we ons zelf om creatief en efficiënt te blijven werken.
3

Sociaal betrokken en ondersteuning waar nodig.

Onze burgers kunnen de komende jaren rekenen op passende zorg en hulp die ze nodig
hebben. We zullen er alles aan doen om maatwerk te leveren en onnodige
regels/bureaucratie buiten de deur te zetten.
GBBL wil met gericht beleid armoede onder onze burgers terugdringen. Burgers moeten
zoveel mogelijk gelijke kansen krijgen om deel te nemen aan de samenleving en om te
werken aan de eigen toekomst.
GBBL wil meer aandacht voor schuldhulpverlening. Waar mogelijk streven we op dit vlak
naar meer op preventie gerichte activiteiten en accenten.
GBBL wil nader bezien of de gemeente tot een collectieve zorgverzekering voor chronisch
zieken en voor uitkeringsgerechtigden kan komen.
Burgers die aangewezen zijn op een uitkering zullen we blijven stimuleren om op enige wijze
actief te participeren in onze samenleving. Bij voorkeur in een reguliere baan bij een
reguliere werkgever en mocht dat (nog) niet lukken, kan dat wellicht in een andere rol. De
gemeente zal de betreffende doelgroepen proactief stimuleren. Deze bijdrage kan
ongetwijfeld de leefbaarheid in de wijken maar ook het persoonlijk welbevinden vergroten.
We hebben daarbij begrip voor een hele specifieke groep uitkeringsgerechtigden die qua
geestelijke en/of fysieke mogelijkheden zijn teruggevallen in vergaande passiviteit.
Misbruik en fraude kunnen we natuurlijk niet tolereren. Als zich iets dergelijks voordoet, zal
dit adequaat worden aangepakt. Streng, duidelijk en rechtvaardig.

4. Prettig wonen in leefbare en veilige wijken
Wonen: prettig, betaalbaar en duurzaam
In Landgraaf kun je prettig wonen. Dat moet vooral zo blijven. Probleemwijken, zoals deze in
grotere gemeenten en steden voorkomen, hebben we gelukkig niet. Om onze Landgraafse
wijken en buurten leefbaar te houden, moeten we actief blijven investeren in het aanpakken
van rotte plekken en het op niveau houden van groen in de wijken. We zullen als burgers van
Landgraaf zelf proactief de overlast van o.a. zwerfvuil, hondenpoep en vandalisme tegen
moeten gaan. Soms met hulp van toezichthouders, soms door een beter gedrag van
inwoners en soms door mensen actief in te zetten om mee te werken aan de leefbaarheid in
de wijken.
GBBL is van mening dat iedereen die in Landgraaf wil wonen, ook een woning moet kunnen
vinden die past bij het inkomen. Nadat in de voorbije jaren de nadruk lag op het
terugbrengen van het aantal woningen, ligt nu de nadruk meer op het hebben van de juiste
woning op de juiste plek. Door in de kernen Schaesberg, Nieuwenhagen en Ubach over
Worms te zorgen voor voldoende voorzieningen, zoals adequate schoolgebouwen,
speelplekken en ontmoetingsplekken voor jong en oud, blijft onze gemeente aantrekkelijk
voor zowel jonge gezinnen als ouderen. Dit vraagt echter ook een diversiteit aan woningen.
Om de sociale netwerken sterk te houden en waar nodig te versterken wil GBBL dat er ook
de komende periode afspraken worden gemaakt met maatschappelijke partners op gebied
van zorg (bijvoorbeeld Welsun), wonen (vooral Heemwonen) en onderwijs (Movare en
SVOPL).
Om wonen betaalbaar te houden en waar mogelijk zelfs goedkoper te maken, moet er niet
alleen naar koop- of huurprijzen gekeken worden maar ook naar de energiekosten van
woningen. Flexibel kunnen werken zal er toe leiden dat meer mensen gaan thuiswerken.
Meer thuis zijn, zal leiden tot ander energieverbruik (minder de auto, maar wel meer gas en
elektriciteit in huis). Met het Landgraafse zonnepanelenproject dat ondertussen in de regio
en op landelijke schaal veel waardering heeft gekregen, wordt een goed antwoord gegeven
hoe we in deze veranderende situatie in onze eigen woonomgeving economischer en
duurzamer aan de slag kunnen. Door als gemeente bij de financiering van zonnepanelen te
ondersteunen (gunstige financiële condities), kunnen burgers vanaf dag 1 profiteren van
lagere lasten op hun energierekening. Deze lagere uitgaven voor de rekeningen van
energiebedrijven zorgen er ook nog eens voor dat er meer geld beschikbaar blijft in de regio
en gemeente. Dit komt de regionale koopkracht en economie ten goede. Prettig wonen,
duurzaam consumeren en de lokale en regionale economie versterken gaan op deze wijze
hand in hand. Wat GBBL betreft mag de gemeente ook verdere aanvullende initiatieven
nemen om woon- en werklocaties op deze manier te verduurzamen.
Mobiliteit: niet alleen veilig, maar ook gezonder
Landgraaf is het afgelopen jaar van buitenaf beter bereikbaar geworden. Nadat de
binnenring al voor een betere bereikbaarheid zorgde, doet de buitenring dat ook al op veel
plekken. De aanleg van de Randweg Abdissenbosch is de derde pijler om Landgraaf ook
naar en vanuit Duitsland goed aan te haken op het wegennetwerk. Tegelijkertijd is deze
randweg ook van cruciaal belang om de leefbaarheid en veiligheid in een groot deel van
Ubach over Worms te verbeteren. Onder leiding van GBBL is er jarenlang zij-aan-zij met

Landgraafse inwoners ‘gevochten’ voor deze weg. De gelden voor het Landgraafse aandeel
zijn in de voorbije jaren bijeen gespaard. Aan Duitse kant is men nu gelukkig zover dat de
politiek deze weg ook gaat realiseren. Het daadwerkelijk aanleggen van dergelijke grote
infrastructurele werken duurt echter vaak langer dan je zou willen. Landgraaf moet daarom
met de provincie Limburg en de Duitse partners ‘aan de bal blijven’ zodat deze weg er zo
snel mogelijk komt.
Met de aanleg van diverse rotondes en 30km-zones is Landgraaf er qua verkeersveiligheid
op vooruit gegaan. De ruggengraat (van Eikske tot in Waubach) kent nagenoeg geen
obstakels meer en de meeste woonwijken zijn verkeersveilig ingericht. De opgave voor de
komende periode ligt dan ook veel meer op het vlak om de verkeersstromen in Landgraaf
meer te verduurzamen. Het toenemende gebruik van elektrische auto’s en fietsen vraagt om
andere ondersteuning en investeringen vanuit de gemeente. Het aantal laadpalen voor
auto’s dient te worden uitgebreid. Door de gebruikers van e-bikes extra te faciliteren, dringen
we niet alleen het gebruik van de auto terug (positief voor het milieu), maar bevorderen we
ook onze gezondheid. Door op de weinige plekken waar we nog verkeerslichten hebben in
Landgraaf de fietser eerder groen te geven dan de automobilist verkorten we ook de
wachttijden, waardoor het gebruik van de fiets nog aantrekkelijker wordt. Dergelijke ingrepen
hoeven niet veel te kosten en kunnen prima ondersteund worden met digitale hulpmiddelen
zoals apps op smartphones. Op plekken waar Landgravenaren hun fiets parkeren moeten
voldoende mogelijkheden zijn om e-bikes op te laden. Stallingsruimten van
appartementencomplexen moeten hiervoor waar nodig geschikt gemaakt worden. Op
belangrijke plekken zoals in de 3 winkelcentra en bij de toeristische attracties, moeten ook
voldoende laadpalen aanwezig zijn. De gemeente moet hiervoor concrete afspraken gaan
maken met het Landgraafse bedrijfsleven en aanbieders van laadpalen.
GBBL wil naar voorbeeld van andere gemeenten de fiets in meerdere opzichten een
prominentere rol geven.
Mogelijkheden om gebruik te maken van het openbaar vervoer blijven echter ook in de
toekomst belangrijk. Het bus- en treinvervoer blijft voor vele Landgraafse gebruikers
belangrijk om dagelijks naar werk of naar een onderwijsinstelling te gaan. Ook voor ouderen
is toegankelijk openbaar vervoer belangrijk om actief te blijven en sociale netwerken te
onderhouden. Naast een goede aansluiting op de treinverbindingen in Heerlen moet
Landgraaf ook een rechtstreekse verbinding behouden met Aken. Om euregionale kansen te
kunnen verzilveren is een dergelijke verbinding essentieel(Avantislijn).
Veiligheid: we hebben allemaal een verantwoordelijkheid
Iedere woninginbraak, vernieling of een erger vergrijp is er één te veel. GBBL verwacht van
de gemeente en politie een streng, maar rechtvaardig optreden. De ogen en oren van onze
inwoners zijn cruciaal om de Landgraafse straten veilig te houden en mensen die over de
schreef gaan op te sporen. Ontwikkelingen die de afgelopen jaren zijn ingezet om burgers te
betrekken bij de veiligheid in de eigen woonomgeving (bijvoorbeeld buurt-what’s appgroepen) moeten door inwoners, wijkagenten en opsporingsambtenaren van de gemeente
worden gebruikt. Een voldoende bezetting van de politiepost in het Burgerhoes blijft echter
van belang om de lijnen tussen inwoners en politie kort te houden.

5. Een netwerk aan voorzieningen voor jong en oud.
Ter bevordering van het lokale culturele klimaat beschikt Landgraaf over Theater Landgraaf
en de Oefenbunker. Het geplande cultuurfonds dient onder meer tot een impuls voor deze
voorzieningen te leiden.
Met de realisatie van het “Burgerhoes”is de eerste stap gezet om maatschappelijke partners
op een centrale plek in onze Gemeente bij elkaar te brengen. Het is wat GBBL betreft de
uitdaging om in de komende periode de samenwerking tussen de partners die gebruik
maken van het Burgerhoes te optimaliseren en kansen te creëren om een intensieve
samenwerking en een integraal gebruik van deze gemeentelijke accommodatie mogelijk te
maken.
Bekeken moet worden welke structurele en incidentele ruimte er is om van het
Burgerhoes gebruik te maken. Heel Landgraaf moet zich met het Burgerhoes verbonden
voelen en er actief of passief gebruik van kunnen maken. De gebruikers moeten daarom
voor de burgers goed zichtbaar zijn.
GBBL blijft van mening dat nevenvestigingen van de bibliotheek behouden kunnen blijven
door ze te koppelen aan andere functies. Wij zijn voorstander van een integrale
maatschappelijke benadering die in onze ogen kansen biedt op synergievoordelen (over
en weer profiteren) op.
Het gesprek met het Maatschappelijk Middenveld ( alle particuliere organisaties in de
samenleving die verschillende groepen, meningen en belangen vertegenwoordigen. Zij
vormen een brug tussen de burger en de gemeentelijke overheid ) is een permanente
uitdaging. Tweerichtingsverkeer is hier voorwaarde.
Sport en bewegen
Sport en bewegen verbindt mensen en draagt bij aan een goede gezondheid.
De sportaccommodaties van Park Ter Waerden en van Park Strijthagen zijn prima
voorbeelden van complete A-accommodaties waar verbinding mogelijk is en dagelijks
plaatsvindt.
GBBL zal zich blijven inspannen om de accommodatie Sportpark Heigank ook door te
ontwikkelen.
Wat de zgn. C-accommodaties betreft (Kakert, Rimburg, Abdissenbosch en De Voort) is de
GBBL van mening dat lopende contracten verlengd moeten worden, zolang de verenigingen
in hun eigen exploitatie en hun eigen onderhoud kunnen voorzien.
Het gebruik en beheer van deze accommodaties moet gericht zijn op verbinding en
samenwerken, profiteren van elkaars aanwezigheid, gebruik maken van elkaars expertise.
Ook hier geldt een integrale benadering. Met en voor elkaar. De som van het geheel moet
meer zijn, dan de som van de individuele gebruikers.
De gemeente heeft hier een faciliterende en stimulerende opdracht.
Zwembad
GBBL heeft zich sterk gemaakt voor de bouw van een doelgroepenbad van 25 x 10 meter.
Deze omvang heeft tot doel een optimaal gebruik door doelgroepen mogelijk te maken.
Het hanteren van kille kengetallen levert niet het gewenst doel op. Beter een bad dat 50 m2

meter groter is en dat efficiënt gebruikt kan worden, dan een bad conform kengetallen, dat
niet voldoet en op grond daarvan niet gebruikt wordt. Wat ons betreft aan de slag.
Onderwijs.
Landgraaf is toe aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan (IHP).
De schoolgebouwen binnen Landgraaf zijn wat het basisonderwijs betreft aan de maat.
Gerenoveerd of vernieuwd.
Gekoppeld aan een bestand van goede gebouwen is een verantwoorde verdeling van
leerlingen over de bestaande gebouwen wenselijk. Ook hier is een efficiënte, integrale
benadering noodzakelijk. De verwachte krimp en de terugloop van leerlingen lijkt af te
nemen. Dat leidt in sommige gevallen tot ruimtegebrek.
Scholen moeten bij ruimteproblemen hun horizon verbreden en in samenspraak met de
Onderwijsstichting MOVARE de samenwerking opzoeken. Dat begint met samen gebruik
maken van gebouwen tot een verder gaande vorm van Samenwerking. Passend Onderwijs
vraagt om een onderwijsomgeving ( los van het gebouw ) die aansluit bij de hulpvraag van
het kind.
In het kader van Passend Onderwijs is o.a. inclusief onderwijs actueel. Zoveel mogelijk
bestaande en vernieuwende onderwijsarrangementen bij elkaar brengen, zodat ook hier
gemakkelijk van elkaars kwaliteiten gebruik gemaakt kan worden. Niet langer
Onderwijseilandjes maar een netwerk van Samenwerkende communicerende en zich
ontwikkelende scholen.
Projecten als de Gezonde Basisschool en de Beweegschool moeten kritisch op hun waarde
beoordeeld worden. De daadwerkelijke verworvenheden die deze projecten opleveren
(die wetenschappelijk zijn aangetoond) moeten structureel gemaakt worden en in
samenwerking met MOVARE gedeeld worden met de overige Landgraafse scholen.
Reguliere scholen waar mogelijk en speciale scholen (eventueel in één gebouw) waar
nodig. Naar de toekomst toe moeten scholen hun aanbod richten op de vraag van de
toekomst.
We leiden op tot beroepen die nog niet bestaan. Wat moet je daarvoor kennen, kunnen en
weten?
Hoe kunnen we kinderen en scholen op een goede manier op deze nieuwe toekomst
voorbereiden? Welke kennis en vaardigheden heb je daarvoor nodig? 21th Century SKILLS.
Landgraaf beschikt over twee scholen voor Voortgezet Onderwijs. GBBL hecht daar grote
waarde aan en heeft zich daar in het verleden stevig voor ingezet. GBBL en wenst dat beide
scholen nog lange tijd voor de gemeente behouden blijven.
De gebouwen waar beide scholen in zijn gehuisvest vragen onze aandacht.
GBBL is bereid om actief met SVOPL ( Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg)
mee te denken om tot passende oplossingen te komen.
Het pand van het Brandenberg-college is eigendom van de gemeente Landgraaf. Samen
met Brandenberg zal worden bezien hoe naar de toekomst toe, overtollige ruimte op een
andere manier kan worden ingezet. T.a.v. het Charlemagnecollege moet de gemeente een
ondersteunende en faciliterende houding aannemen.
Landgraaf beschikt in de drie kernen over verschillende voorzieningen voor kinderopvang.
GBBL verwacht dat het veld van kinderopvang, peuterwerk en buitenschoolse opvang de
komende jaren opnieuw in beweging zal zijn en drastisch zal veranderen. We verwachten
ingrijpende veranderingen als gevolg van nieuwe wet en regelgeving van de Rijksoverheid
met betrekking tot de Kwaliteit Kinderopvang, de harmonisatie van peuterwerk en

kinderopvang en de introductie van integrale kindcentra. Verdere samenwerking en mogelijk
zelfs een volledige integratie van kinderopvang en onderwijs, de verbreding van vroeg- en
voorschoolse educatie, de introductie van het basisrecht op kinderopvang. De veranderingen
zullen we terugzien in het aantal en de soort van voorzieningen en accommodaties. GBBL
ziet in deze ontwikkelingen een extra mogelijkheid om nieuwe Talent-Ontdek-Centra te
realiseren.
Met de hele omvorming van het Sociale Domein ziet GBBL voor de komende jaren een
prominentere rol weggelegd voor welzijnsinstelling Welsun.
Als je inzet op Preventie en Talentontwikkeling, dan is het goed als een organisatie als
Welsun hier met steun van de gemeente een stevige rol in krijgt.
Welsun kan na een lange periode van saneren gaan bouwen aan die nieuwe rol.
GBBL is van mening dat Welsun daartoe prominenter en op een beter zichtbare plek in de
gemeente aanwezig moet zijn. GBBL is bereid de mogelijkheden en gevolgen in kaart te
brengen.

6. Werkgelegenheid en een sterke lokale economie
Doorontwikkeling van Gravenrode
GBBL blijft voorstander om Gravenrode verder uit te bouwen. Niet alleen onze eigen
inwoners maar zeker ook toeristen moeten kunnen genieten van een veelzijdig recreatief
aanbod voor jong en oud. De in 2016 door de regio Parkstad Limburg gewonnen
prestigieuze Tourism for Tomorrow-award moet worden verzilverd. Uiteindelijk zal park
Gravenrode het recreatieve hoogtepunt worden van Zuid Limburg. Uitbreiding van toerisme
en werkgelegenheid gaan hier hand in hand.
Samen met de nieuwe eigenaar van kasteel Stijthagen zal worden bekeken hoe het kasteel
in Gravenrode een prominente plek krijgt met behoud van de karakteristieke uitstraling.
In 2018 dient er duidelijkheid te komen over de invulling van het IBA project
“Wilhelminaberg”.
Initiatieven die passen binnen het gebied zullen we omarmen en waar mogelijk
ondersteunen.
Toerisme is een kernkwaliteit van Landgraaf en om die reden moeten we
het bedrijfsleven en de particuliere initiatiefnemer meer enthousiast maken om nieuwe
activiteit te ontplooien. De gemeente moet hier op een actievere manier aan de voorkant
helpen, om goede initiatieven te realiseren. Zo zou de gemeente bv. het MKB kunnen
ondersteunen bij de ontwikkeling van nieuwe ondernemingsplannen en de financiering
daarvan. Wellicht kan ook het accent komen te liggen op het stimuleren van meer
hotelaccommodatie en/of Bed & Breakfast ondernemingen.
GBBL ziet in de Wilhelminaberg, de Rouenhof en Kasteel Strijthagen potentiële locaties om
de toeristische industrie te versterken. Het plan om vanuit Landgraaf in de regio een van de
grootste mondiale beeldentuinen te realiseren, lijkt ons het serieus verkennen waard.
Het beleefbaar maken van de openbare ruimte door inzet van eigentijdse kunst kan het
toeristisch profiel van Landgraaf versterken.
Centrum Ubach over Worms
Het centrumplan Ubach over Worms is gerealiseerd. De beschikbare winkelruimte is
ingevuld door de Plus en het Kruidvat en de extra woningen worden door HEEMwonen
verhuurd. De markt is opgeknapt en er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de nabije
omgeving.
De oude markt zal worden heringericht, zodat deze voor meerdere doeleinden gebruikt kan
worden. Voor de leegstaande panden dient een herbestemming te worden gezocht om de
aantrekkelijkheid van de openbare ruimte te vergroten.
Het voormalige gemeentehuis van Ubach over Worms is eigendom van HEEMwonen.
Samen dient er een herbestemming gezocht te worden voor dit schitterende pand. De GBBL
wil hier en ook bij andere leegstandpanden actief meedenken
Slot Schaesberg
Slot Schaesberg is opengesteld voor het publiek en er zijn nieuwe financieringsbronnen
aangeboord. Echter, zonder een bijdrage vanuit de gemeente worden deze niet uitgekeerd.
In de komende periode dient er een goed en realistisch business plan gemaakt te worden die
een bijdrage vanuit de gemeente rechtvaardigt.

Herstructureren bedrijventerrein Abdissenbosch
De sanering van de voormalige locatie Benedik is door de Limburgse
herstructureringsmaatschappij voor Bedrijventerreinen (LHB) en de gemeente gestart. De
locatie is uitermate geschikt om lokale, in de woonkernen gesitueerde bedrijven, verder te
laten groeien en om startende ondernemers een kans te bieden. Door het aanbieden van de
grond tegen een schappelijke prijs in combinatie met werkplekken uit het gemeentelijk
mensontwikkelbedrijf kan een kruisbestuiving ontstaan.
IBA: Internationale Bau Austellung
Landgraaf kent een zestal IBA projecten die tot doel hebben deze regio een nieuwe impuls
en een nieuwe uitstraling te geven. En toch is IBA tot nu toe een ver van mijn bed show voor
de Landgraafse burger gebleven. IBA is niet zichtbaar en het duurt lang voordat ideeën
vertaald worden naar concrete plannen en gestart wordt met de uitvoering. Het wordt de
hoogste tijd dat IBA resultaten laat zien. IBA dient niet alleen gericht te zijn op het vastgoed
maar zeker ook op onderwijs innovatie.
Evenementen
Evenementen zorgen voor levendigheid in Landgraaf (Pinkpop), de wijken (jaarmarkten) en
buurten (buurtfeesten). Daarbij zorgen ze voor saamhorigheid en stimuleren ze de lokale
economie.
Landgraaf staat open voor zowel evenementen die een landelijke uitstraling hebben als
lokale initiatieven. De grote evenementen zijn voor risico van de organisator en de gemeente
waarborgt de veiligheid. Bij de lokale initiatieven kan de gemeente als ondersteuner
optreden. Nieuwe initiatieven die Landgraaf ook op andere terreinen op de kaart zetten en
waar ondernemers en burgers samenwerken kunnen op de steun van GBBL rekenen.
Landgraafs MKB stimuleren
De middenstand is van wezenlijk belang. Zij zorgen niet alleen voor werkgelegenheid maar
kunnen ook een grote rol spelen bij de mensontwikkeling. Samen met de gemeente kunnen
zij naar creatieve oplossingen kijken om Landgraafse burgers te ontwikkelen.
De gemeente dient een aanjaagfunctie te nemen met aantrekkelijke grondprijzen, een
stimuleringsfonds voor nieuwe ondernemers en zoveel mogelijk, binnen de wettelijke kaders,
de ondernemers te betrekken bij gemeentelijke inkopen.
Winkelcentrum Op de Kamp
De verandering van de koopcultuur van de burgers heeft gevolgen voor de drie Landgraafse
winkelcentra. Leegstand is een steeds vaker voorkomend fenomeen. Zo ook in het
winkelcentrum Op de Kamp. Om te voorkomen dat de leegstand tot verloedering leidt, dient
de gemeente in overleg te gaan met de eigenaar van het winkelcentrum om gezamenlijk de
leegstand te lijf te gaan. Het instellen van een stimuleringsfonds is een optie die het
onderzoeken waard is.
Mensontwikkelbedrijf
Het maatschappelijk (dis)functioneren van burgers die sociaal en economisch aan de kant
staan heeft veelal te maken met persoonlijke factoren. Samen met maatschappelijke
omstandigheden leidt dit tot een verscheidenheid van sociale (schulden, relatieproblemen,
verkeerd levensritme) problemen. Het vinden en kunnen uitoefenen van een baan lukt dan al
snel niet meer. Het doel is om burgers met meervoudige sociale problemen weer te laten

deelnemen in de maatschappij waar werk een centrale rol speelt. De burger laten
ontwikkelen in (vrijwilligers)werk.
De gemeente, het MKB, verenigingen en onderwijs spelen hierin een grote rol.
Om te voorkomen dat de uitvoeringskosten te groot worden dienen de diverse partijen met
elkaar samen te werken of samengevoegd te worden
Overigen
GBBL is tegen nieuwe zandwinningen.

7. Op weg naar een duurzame toekomst.
Verduurzamen levert geld op en is goed voor het milieu.
Wat als een Landgraafs initiatief begon, wordt nu nagenoeg Parkstadbreed uitgerold.
Particulieren kunnen met hulp van de overheid(lees gemeente) zonnepanelen laten plaatsen
via een leenconstructie. Tegen een geringe renteopslag kunnen de burgers in een periode
van 15 jaar hun lening terugbetalen. Na deze periode blijven de burgers eigenaar van de
panelen. In de praktijk leveren de panelen dubbel rendement op.
Enerzijds is de besparing in energiekosten groter dan de leenkosten (direct particulier
voordeel), anderzijds dragen de zonnepanelen bij aan het beperken van CO2 uitstoot en het
opwekken en gebruik van groene energie.
GBBL is samen met woningcorporaties en andere verhuurders voorstander om vooral te
kijken naar de totale woonlasten (huur en energiekosten).
Duurzame investeringen leiden wel eens tot hogere huurlasten, maar de daaraan
gekoppelde voordelen op de energierekening zorgen er per saldo voor dat de woonlasten
lager uitvallen.
Goede voorlichting over subsidiemogelijkheden om zo optimaal mogelijk te verduurzamen
(muurisolatie, palletkachels e.a.). Energieprojecten die direct van voordeel zijn voor
Landgraafse burgers.
Afval scheiden goed voor het milieu en de beurs.
GBBL is een enorme voorstander van een circulaire economie. Dat betekent dat er
zorgvuldig naar afvalstromen gekeken moet worden. Door gedreven met afvalscheiding aan
de slag te gaan, kunnen we profiteren van de gescheiden afvalstromen. Restafval dat in dure
verbrandingsovens verbrandt wordt en in ernstige mate medeverantwoordelijk voor de CO2
uitstoot is, moet tot een minimum terug gebracht worden. Afvalstromen die grond- en
hulpstoffen opleveren die hergebruikt kunnen worden (kunnen circuleren) moeten
gestimuleerd, benut en gekoesterd worden. Een rechtstreekse positieve bijdrage aan ons
milieu. De RD4 doet uitstekend werk en het hanteren van verschillende tarieven kan helpen
om een positief afvalscheidingsgedrag te stimuleren en een onverschillig
afvalscheidingsgedrag te ontmoedigen.

Verduurzamen Gemeentelijke gebouwen.
Zo veel mogelijk gemeentelijke gebouwen (o.a. scholen en gemeentelijke accommodaties)
moeten waar mogelijk verduurzaamd worden. Een investering aan de voorkant levert
uiteindelijk een financiële besparing aan de achterkant. Het inzetten op een positieve
bijdrage aan ons milieu is voor ons het zwaarst wegend argument.
Ons Burgerhoes is een mooi voorbeeld van een verduurzaamd gemeentelijk gebouw.
Omgeving station Landgraaf
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het elektrificeren van de spoorlijn HeerlenHerzogenrath en spoorverdubbeling van de lijn Heerlen Aken.
Hierdoor is een intercityverbinding van Eindhoven tot Aken en van daaruit met andere grote
Duitse steden mogelijk. Dat is een positieve ontwikkeling voor onze regio.
Omdat deze Intercity station Landgraaf niet aandoet, is het van enorm belang om in te zetten
op de aanleg van de Avantislijn. Dit is de lijn die via Kerkrade-West een rechtstreekse

verbinding met Aken mogelijk maakt. Om deze manier wordt grensoverschrijdend
werkverkeer met de Duitse grensregio mogelijk. Rond de Westbahnhof van Aken is een
enorme economische ontwikkeling in gang waar ook Landgraafse werknemers van kunnen
profiteren. (circa 10.000 nieuwe arbeidsplaatsen) Voor studenten uit Aken is zo het
Nederlandse achterland als huisvestingsplaats binnen handbereik. GBBL houdt de minister
aan haar uitspraken om géén goederenvervoer door woonbuurten toe te laten.
Recent is de heringerichte spoorbrug inclusief een rotonde aan de kant van de Hoofdstraat
gerealiseerd. Het verkeer krijgt meer ruimte en de verkeersveiligheid voor met name de
fietser en voetganger is geoptimaliseerd. In de nabije toekomst kan het kwaliteitsbeeld van
de ruggengraat doorgetrokken worden.
Wat in dit gebied onze extra aandacht verdient is een zinvolle invulling van de vrijgekomen
Basisschool Schaesberg en een fundamentele upgrading van het gebied rondom de volledig
gerestaureerde Petrus en Pauluskerk.
In het kader van het Provinciaal project “Spoorverdubbeling” willen we inzetten op een
directe verbinding vanaf het perron naar de Streeperstraat
Het is volgens GBBL slim om veranderingen rondom het spoor te combineren met andere
investeringen in de openbare ruimte. Zo kunnen knelpunten op een zo goedkoop mogelijke
manier worden opgelost.
Waterhuishouding
Door innovatieve technieken toe te passen kan het rioolstelsel langer mee en hoeft dit
minder snel vervangen te worden. Door ook nog een het hemelwater af te koppelen van het
riool is het mogelijk om water op voorhand beter te scheiden en vervolgens te zuiveren. Via
een zgn. grijs watercircuit kan regenwater ingezet worden voor toiletspoeling e.d. Ook deze
lokale ingrepen leveren een bijdrage aan een duurzame toekomst.

8

Zelfbestuur burgers, ondernemend bestuur en integraal overheidsbeleid.

Voor de GBBL is ‘zelfbestuur’ door burgers de komende jaren meer dan ooit het
sleutelwoord. Zelfbestuur of zelforganisatie verwijst naar mensen die samenwerken buiten
de overheid en de markt om. Burgers moeten ruimte en mogelijkheden krijgen om de
samenleving van onderop vorm te geven. Van de gemeente vraagt dit een minder sturende
opstelling en beleid dat vooral gericht is op het stimuleren, ondersteunen en faciliteren van
burgerinitiatief. De gemeente dient daartoe meer bestuurlijk ondernemerschap te ontplooien
en meer aandacht te besteden aan integraliteit c.q. samenhang in beleid. Met deze andere
benadering hoopt GBBL een passend antwoord te geven op het toegenomen wantrouwen
van de burger in de politiek. Burgerparticipatie
De gemeente krijgt via haar eigen inwoners gerichte feedback, ideeën en oplossingen
aangedragen. Dit gebeurt via het burgerpanel, comité burgerinitiatieven, melddesk,
buurtoverleg en de buurtverenigingen. Deze inwoners zijn de ogen en oren van de gemeente
en zullen in de toekomst beter gepositioneerd moeten worden. Samen kunnen we dan
zorgen voor een leefbaar, veilig en prettig Landgraaf.
Openingstijden en digitale dienstverlening.
De combinatie van een goedwerkende en flexibel geopende publieksbalie met
goedwerkende digitale dienstverlening moet het nog makkelijker maken om gemeentelijke
aangelegenheden af te handelen. Ruime openingstijden zonder dat burgers verlof hoeven te
nemen en dus ook buiten kantooruren terecht kunnen voor paspoort of rijbewijs. Via het
Klantcontactcentrum moeten uiteenlopende vragen direct van een antwoord voorzien kunnen
worden. Complexere vragen zullen uiteraard worden uitgezocht maar moeten wel binnen
een redelijke termijn van een antwoord worden voorzien.
Ook de kwaliteit en het aantal digitale diensten moet worden uitgebreid. Dit biedt gemak voor
de inwoners en draagt bij aan een efficiëntere afhandeling aan gemeentezijde. Vooral de
meldingen die via de melddesk binnenkomen, moeten efficiënter afgehandeld worden
waarbij ook een terugkoppeling naar de melder niet mag worden vergeten.
Wet Gemeenschappelijke Regelingen.
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen ( WGR ) wordt aangepast om de politieke
verantwoording over gemeentelijke samenwerking te verbeteren. Besluitvorming in een
gemeenschappelijke regeling moet transparant zijn en de betrokken gemeenteraden moeten
hun controlerende rol beter kunnen uitvoeren en zo nodig kunnen ingrijpen.

