POLITIEKE VERENIGING ALGEMEEN BELANG

PROGRAMMA 2022

ALGEMEEN BELANG RAAKT DE KERN
Dit is het verkiezingsprogramma van de Politieke Vereniging Algemeen Belang (AB).
AB is een lokale, onafhankelijke partij van en voor de inwoners van Valkenburg aan de Geul.
De belangen van de gemeente Valkenburg aan de Geul en haar inwoners staan bij AB centraal.
AB draagt al jaren met succes medeverantwoording voor het beleid van de gemeente
Valkenburg aan de Geul.
De partij is momenteel met vijf zetels vertegenwoordigd in de gemeenteraad en levert twee
wethouders, onder wie de locoburgemeester.

AB streeft naar een gezonde balans in en een goede kwaliteit van het woon-, werk- en
leefklimaat binnen onze gemeente. Wij hebben aandacht voor ieders en het Algemene Belang.
Het voordeel van een lokale partij als AB is dat ze niet gebonden is aan landelijke partijrichtlijnen, zoals dit bij landelijke partijen wel het geval is. Landelijke richtlijnen kunnen haaks staan
op lokale belangen. AB staat voor nuchterheid en een consistent beleid.

In de komende raadsperiode staat Valkenburg aan de Geul voor een aantal uitdagingen
ons partijprogramma gaat hier dan ook nadrukkelijk op in:
• Invoering van de Omgevingswet;
• Verdergaande samenwerking in de Heuvellandregio;
• Intensivering zelfsturing en Burgerparticipatie;
• De draad oppakken na Corona en de Watercrisis;
• Verder invulling geven aan Woonbehoeften van onze inwoners.
Dit zijn uitdagingen waar niet alleen AB voor staat maar alle politieke partijen in het “Valkenburgse”.
Hoe deze uitdagingen samen op te pakken zonder het Algemeen Belang maar ook het belang
van de individuele inwoner uit het oog te verliezen, is onze opgave voor de komende vier jaar.
AB ziet ook een uitdaging in het uitvoeren van haar speerpunten die hieronder staan
weergegeven. Daarbij stelt de partij zich in het bijzonder ten doel om een goed voorzieningenniveau in alle (dorps)kernen van de Gemeente Valkenburg aan de Geul te garanderen.

LEEFBAARHEID

• Ondersteunen verenigingsleven, kernoverleggen en
leefbaarheidsinitiatieven. Initiatieven van inwoners
kunnen rekenen op ons enthousiasme.
• Een goed voorzieningenniveau in alle (dorps)kernen
van de Gemeente Valkenburg aan de Geul.
• We gaan ons inspannen om jongeren meer te interesseren voor hun leefomgeving.
• Trachten meer jongeren te bereiken in de kernen
zodat de discussie over de leefbaarheid ook door hen
wordt gevoerd.
• Alle kernen moeten beschikken over een leefbare en
aantrekkelijke uitstraling.
• Al onze kernen moeten goed te bereiken zijn en
blijven met (nachtelijk) openbaar vervoer.

OPENBARE RUIMTE

• Goede voorzieningen langs wandel- en recreatiepaden zoals afvalbakken, zitbankjes en rolstoel- en
scootmobielpaden
• Goede toegankelijkheid van de openbare ruimte voor
mindervaliden.
• Honden uitlaatplek (speelwei) in Broekhem-zuid.
• Opwaardering Oda-park.
• Begraafplaatsen-onderhoud op goed niveau.
• Groen/Weg onderhoud op goed niveau.
• Aankleden waterbuﬀers op zichtbare plekken.
• Ons Nationale Landschap als uniek element in
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standhouden.
Tegengaan van zwerfafval.
Harder optreden tegen afvaldumpingen.
Aandacht voor ontwikkeling landschap in relatie met
klimaat-adaptatie.
Bloemrijke akkerranden oppakken.
Aandacht voor biodiversiteit.

RUIMTELIJKE ORDENING

• Nadere invulling geven aan van de gebiedsvisies
Valkenburg Oost en West en Berg.
• Gebiedsvisies opstellen voor alle overige kernen.
• Kansen pakken die zich voordoen vanuit de nafase
van de watercrisis ook voor de kernen Houthem en
Schin op Geul.

MOBILITEIT • VERKEER

• Betere scheiding ﬁets- en wandelpaden.
• Aanpak verkeersveiligheidsknelpunten met name in
de kernen.
• Aanpak verkeer- en parkeeroverlast (ook bij de vele
wielerevenementen).
• Meer publiciteit voor goed gedrag en handhaving op
fout gedrag op en naast de weg van met name
wielrenners, scooter- en motorrijders (ook geluid).
• Extra aandacht voor toegankelijkheid en communicatie
van het digitale parkeervergunningensysteem.

SPORT

• Algemeen Belang staat voor “een leven lang sporten
en bewegen” daarom steunen wij initiatieven zoals
“meer bewegen voor ouderen” en “jongeren op
gezond gewicht”.
• Beweegroutes betrekken bij gebiedsontwikkelingen in

alle kernen.
• Sporthallen voor Berg en Valkenburg behouden, middels renovatie dan wel nieuwbouw.

• Een afdoende bijdrageregeling voor sportaccommodaties en een oplossing voor SV Geuldal.

• Iedereen doet mee, wie ﬁnancieel minder draagkracht
heeft moet gecompenseerd worden voor contributiebetaling (Jeugdsportfonds).
• Mountainbike en wandelroutes moeten zo veel als
mogelijk gescheiden worden. Zo kan iedereen de
eigen sport veilig en verantwoord uitoefenen.
• Algemeen Belang is voorstander van buurtsportcoaches die laagdrempelige sportactiviteiten in alle
kernen organiseren.
• Onderzoek naar realisatie BMX- Free-Runningen rolschaatsparcoursen.

VOLKSHUISVESTING

• Meer betaalbare woningen voor starters en senioren.
• Sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen
voor een midden-categorie van bewoners, die buiten
de inkomensvoorwaarden van sociale woningbouw
vallen.
• Realisering van levensloopbestendige en zorg-woningen, als opgenomen in Woonvisie naar behoefte in het
centrum en alle kernen.
• Uitbreiding activiteiten transitiemanager Wonen.
• Onderzoek naar zelfbewoningsplicht en forenzen-taks.
• Onderzoek naar toewijzingsbeleid sociale sector aan
eigen inwoners.
• Omvormen leegstaand maatschappelijk-, agrarisch-,
monumentaal vastgoed, leegstaande hotels en
kantoren tot woningen.
• Onderzoek naar mogelijkheden tijdelijke huisvesting,
ook in relatie tot seizoensarbeid.
• Stimuleren van Tiny House mogelijkheden.

DUURZAAMHEID • MILIEU
KLIMAATVERANDERING

• Meer prullenbakken met gratis zakjes voor hondepoep.
• Het stimuleren van duurzaamheid via ﬁnanciële
impulsen voor woningeigenaren.
• Geen horizonvervuiling van het heuvelland door
zonneparken en windmolens, dus een goede verhouding
tussen Energietransitie en Landschap.
• Verder stimuleren van duurzame energieopwekking
binnen onze gemeente.
• Verdere verduurzaming van gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed.
• Het is belangrijk om duurzame mobiliteit te blijven
bevorderen en we zetten daarom in op meer laadpalen voor ﬁetsen en auto’s.
• Stimuleren vergroening voortuinen.
• Hergebruik oude materialen of bijvoorbeeld oude
gereedschappen (circulaire economie).
• Onderzoek naar een afvalcoach en “sprokkelteams”.
• Voorbeeldfunctie gemeente met betrekking tot
duurzaamheid en klimaatadaptatie (bijvoorbeeld
verduurzaming gemeentelijk wagenpark).

SOCIAAL DOMEIN

• Eén tegen eenzaamheid door versterken huiskamers,
verbeteren digitale vaardigheden van ouderen en
opzetten chat-groepjes.
• Terugdringen laaggeletterdheid door preventieve
maatregelen zoals bieb op school en boekstart.
• De Valkenburgse samenleving moet een nog inclusievere samenleving worden waarbij evenementen,
projecten, bijeenkomsten, gebouwen en wandelpaden
voor iedereen toegankelijk zijn ook met een handicap.
• Inwoners met een uitkering vanuit de participatiewet
een gratis abonnement op de bibliotheek aanbieden.
• Toestemming om tot 120% wettelijk minimumloon bij
te verdienen in participatiewet zonder gevaar verlies
toeslagen.
• Vergroten aandeel leerwerkplekken.
• Vergoeding reiskosten (afstand >10 km) voor mensen
in participatiewet die op sollicitatiegesprek of cursus gaan.
• Koester de vrijwilligers en beloon het goede werk
(continueren Vrijwilligersdag).
• Jongeren in groep 8 lesgeven over politiek, leefbaar-

heid en participatie.
• Onderzoek naar volwassenen fonds sport en cultuur.
• Een ombudsman/vrouw voor onze inwoners.
• Behoud steunpunt mantelzorg en meer mogelijkheden respijtzorg.
• Blijven streven naar nul voortijdige schoolverlaters.
• Preventieve aanpak Schuldhulpverlening.
• Gratis zwemdiploma A voor kinderen van ouders tot
120% van het wettelijk minimumloon (gezinsinkomen).
• Meewerken aan inclusieve arbeidsmarkt.
• Projecten mogelijk maken gericht op positieve
gezondheid (van peuter tot 80+ er).
• Meer activiteiten in gemeenschapshuizen voor jong
en oud en ook spreiding ervan over de dagen van de
week (weekagenda).

ONDERWIJS

EVENEMENTEN

• Stimuleren van kermisactiviteitensen in alle kernen.
• Meer activiteiten voor jeugd tussen de 14 en 18 jaar
zoals game- of sporttoernooien.
• Stimuleren activiteiten voor jong en oud zoals Eroica
en Living Statues.

• Recreatie en Toerisme is heel belangrijk maar mag
niet ten koste gaan van de kernen en woonwijken en

ook niet van de rust in het mooie landschap.
• Speciale aandacht voor een goede communicatie met
de inwoners bij evenementen.
• Het gemeentelijk evenementenbudget ook inzetten
voor de vele kleinere evenementen.
• Wij steunen de lobby voor het binnenhalen van grootschalige kwaliteitsevenementen zoals een touretappe
in 2024.
• Onderzoek naar een grootschalige evenementenlocatie
voorzien van de juiste (verkeers)infrastructuur aan de
rand van onze gemeente. Op die manier zorgen
evenementen zoals kerststad en de Amstel Gold Race
voor minder (verkeers)overlast.

• Inclusief onderwijs scholen en onderwijsvoorzieningen moeten ook zo veel als mogelijk toegankelijk zijn
voor mensen met fysieke en of visuele beperkingen.
• Door Corona opgelopen onderwijsachterstanden
moeten zo snel als mogelijk weggewerkt worden via
bijvoorbeeld zomerschool of extra bijlessen.
• Maak kinderen weerbaar: Het tegengaan pesten,

stimuleren respectvol communiceren en aangeven
waar grenzen liggen.

JEUGD

• Continueren Young Leaders Project (Jongeren stimuleren
om zelf verantwoording te nemen in hun kern of wijk).
• Aanspreekpunt bij gemeente waar jeugd ideeën
kwijt kan.
• Realisatie Buddy-project waarbij jongeren elkaar
helpen bijvoorbeeld met bijlessen.
• Onderzoek naar het instellen jongerengemeenteraad.
• Jeugd helpen bij de zoektocht naar werk.

ONDERNEMEN EN ECONOMIE

MONUMENTENBELEID

• Beschermen van het Valkenburgs cultureel erfgoed,
waaronder gebouwen, bouwwerken, wegkruisen &
kapellen, landschapsstructuren, landschapselementen,
groeven en oude boskernen.
• Behoud van cultureel erfgoed is van belang voor het
goede leefklimaat in de stad. Verkrotting en verpaupering moet worden tegengegaan door achterstallig
onderhoud en restauratie -achterstanden weg te
werken. Dit bevordert de leefbaarheid.

CULTUUR

• We moeten onze cultuurhistorische verenigingen
koesteren, daarom tornen we niet aan de hoogte van
de subsidies.
• Laat onze jeugd op jonge leeftijd kennis maken met
cultuur, geef les over onze gebruiken en tradities en
leer kinderen musiceren en acteren (jeugdcultuurfonds).
• Amateurkunsten (zoals muziek, dans, zang en toneel)
verdienen een goed gefaciliteerd podium binnen onze
gemeente.
• Laat jongeren middels een activiteitenprogramma kennis
maken met verschillende vormen van kunst en cultuur.
• Valkenburgse of regionale musea moeten voor
kinderen tot 14 jaar gratis te bezoeken zijn.
• Kwalitatief goede en duurzame inpassing van het
Openluchttheater in de gebiedsvisie Valkenburg-West.

• Stimuleren van een goed (vestigings)klimaat voor
ondernemers.
• Startende ondernemers helpen met de opstart van
het bedrijf.
• Onderzoek naar verbreding van de economische
activiteiten en innovatie in de gemeente.

FINANCIËN

• Meer geld naar initiatieven van kernoverleggen.
• Meer geld voor in stand houden gemeenschapsvoorzieningen. (Bijdrageregeling voor onderhoud en renovaties).
• Fors investeren in verkeer en infrastructuur.
• Meer geld naar het onderhoud van onze wijken en
kernen.
• De gemeentelijke ﬁnanciën zijn gezond en solide dat
willen we zo houden.
• De lokale lasten moeten stabiel en relatief laag blijven.
Wel streven we er naar dat de tarieven zoveel mogelijk
kostendekkend zijn. Het is daarom zaak scherp te
letten op de balans tussen uitgaven en inkomsten.
• Onderzoek naar afschaﬀen hondenbelasting.
• Ontwikkelingen ten behoeve van het toerisme dekken
vanuit een verhoging van de toeristenbelasting en niet
ten laste van de eigen inwoners brengen. Onderzoek
naar opbrengst toeristenbelasting en mogelijke
diﬀerentiatie hierin.

SAMENWERKING IN DE REGIO

DIENSTVERLENING

• Speciale aandacht voor de communicatie met onze
inwoners en een dienstverlenende mensgerichte
opstelling bij het afhandelen van suggesties,
opmerkingen of meldingen.
• Uitbreiding van online-communicatie maar persoonlijk contact moet mogelijk blijven.
• De gemeente is dienend en ondersteunend waarbij
meer van buiten naar binnen denkend en vanuit de
behoeften (toekomst)plannen gemaakt moeten worden.
• Terugbelverzoeken moeten binnen twee werkdagen
worden afgehandeld.

• Valkenburg aan de Geul heeft Zuid-Limburg nodig en
Zuid-Limburg heeft Valkenburg aan de Geul nodig.
Daarom werkt de gemeente intensief samen met haar
buurgemeenten. Dat blijven we doen.
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