
 

 

 

 

 

 

Dringt door tot de kern(en)!!!  
 

 

Programma en speerpunten 2018-2022 

 

 

 



Pagina 2                                                                                                               Programma en speerpunten Lokaal DNA 2018-2022                                                                   

 

 

Onze nieuwe identiteit  

In december 2017 hebben wij besloten om onder de naam Lokaal DNA de komende 

raadsperiode in te gaan. Een nieuwe naam, die aansluit bij de ontwikkelingen binnen 

onze partij. Een partij waar ruimte is voor vernieuwing, waar kandidaten klaar staan 

om zich vanuit hun lokale betrokkenheid in te zetten voor uw belangen in onze 

Gemeente. Wij doen dit met een partijprogramma op maat, gericht op de toekomst 

en dat doordringt tot de kern, uw kern! We doen dat dus niet met een 

partijprogramma dat vanuit landelijke partijlijnen wordt voorgeschreven. Nee, een 

programma dat concreet is gemaakt en er daarom voor u en al onze burgers uit de 

kernen Geulle, Bunde, Meerssen, Ulestraten en Rothem toe doet!  

Eerst nog even over onze nieuwe partijnaam. Het woord ‘Lokaal’ staat voor de vijf 

kernen die onze Gemeente vormen. Het ‘DNA’ staat voor identiteit. Ons DNA is wat 

ons samenbindt. Zo nemen wij onze verantwoordelijkheid voor uw behoeften en 

belangen. Het ‘DNA’ komt ook tot uiting in ons logo, in de vorm van een streng. Op 

een abstracte speelse wijze weergegeven, passend bij onze nieuwe frisse identiteit. 

Het logo bevat vijf kleuren (geel, oranje, rood, paars, blauw) die staan voor de vijf 

kernen van onze Gemeente. De eerste en laatste kleur zijn geel en blauw, behorende 

bij de vlag van onze Gemeente. Verder staat de golflijn voor verbinding en kun je er 

de letter ‘M’, de eerste letter van onze gemeentenaam Meerssen, in terugzien.  

 

Waar wij als Lokaal DNA voor staan 

In dit programma leest u onze visie ten aanzien van diverse politieke thema’s. Maar 

niet alleen die visie. U treft ook concrete speerpunten aan waar Lokaal DNA zich de 

komende raadsperiode voor gaat inzetten. Wij staan in ieder geval voor een: 

Na het lezen van ons programma met speerpunten heeft u een goed beeld waar de 

leden van Lokaal DNA voor staan en gaan. Graag maken we u ook nog een keer 

deelgenoot van waar onze raadsleden en wethouder zich in de afgelopen 

raadsperiode, al dan niet in samenwerking met u of andere partijen, voor hebben 

ingezet. Zo krijgt u een nog beter beeld van waar u voor kiest bij Lokaal DNA! 

1.  Een leefbare woonomgeving, maakt prettige gemeenschappen! 

2.  Krachtige gemeenschappen, maken een daadkrachtige Gemeente! 

3.  Een dienstbare Gemeente, maakt een tevreden burger! 
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Wij hebben afgelopen raadsperiode aangetoond bestuurlijke verantwoordelijkheid te 

kunnen dragen en zijn de stabielste factor geweest in het gemeentebestuur. In onze 

partij hebben de gekozen raadsleden hun volksvertegenwoordigende rol ook de 

gehele periode van vier jaar waargemaakt. Onze benoemde wethouder is een uiterst 

stabiele bestuurder in het College van Burgemeester en Wethouders gebleken. In de 

afgelopen periode zijn wij moeilijke besluiten niet uit de weg gegaan, om zo onze 

Gemeente weer duurzaam in balans te brengen. Graag willen we onze Gemeente 

komende periode opnieuw besturen en daarmee een gezonde toekomst bieden. 

 

U mag ons altijd op onze visie of onze speerpunten aanspreken. Graag zelfs, want als 

lokale partij staan wij graag kort bij u als burger. Ik dank u bij voorbaat al voor het 

lezen van ons programma en wij hopen op uw vertrouwen in onze partij!  

Alleen zo kunnen wij onze verantwoordelijkheid in uw belang blijven nemen. Dat 

doen wij graag, want ons lokale DNA is wat ons samen blijft binden! 

Kies daarom: 

21 maart 2018 – Lijst 3 – Lokaal DNA 

Met vriendelijke groet, 

 

B.P.J. (Björn) Molling 

Lijsttrekker Lokaal DNA 
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Resultaten van onze raadsleden en wethouder 2014-2018 
  

- Realisering Kindcentrum Meerssen West, inclusief een veilige 

verkeersinrichting; 

-  Realisering KCC, Erfgoedhuis en komst nieuwe raadzaal in Proostdijschuur; 

- Behoud zwembad Meerssen, middels overdracht aan vereniging Zwembad 

Meerssen; 

- Herinrichting Witte Hoek Rothem; 

- Restauratie en planontwikkeling Hoeve Klinkenberg; 

- Herinrichting Agnesplein Bunde, inclusief de komst van een medisch centrum, 

            een tweede supermarkt en appartementen; 

- Eerste aanzet tot verbeteren verkeerssituatie Pletsstraat-Vliegenstraat Bunde; 

- Betere verkeersdoorstroming middels aanleg rotonde Fregatweg; 

- Herbestemming en planontwikkeling Weerterhof tot crematorium; 

- Behoud openbaar vervoer in kleine kernen, via o.a. het succesvolle 

burgerinitiatief Buurtbus Geulle; 

- Ontwikkeling van de recreatieve fietsvoorziening Bunde - Geulle; 

- Planontwikkeling met zorgwoningen in centrumplan Ulestraten; 

- De bouw van een gymzaal in Ulestraten; 

- Verbetering van de tijdelijke inrichting woonwijk Gen Eijcke te Ulestraten; 

- Herijking Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan alsmede het parkeerbeleid;  

- Het (fiets)veiliger maken van rotondes; 

- Verbeteren verkeersveiligheid op diverse plekken, waaronder basisscholen; 

- Aanpak verkeersproblematiek Ambyerweg, Pasweg, Ulestraten en Lange 

Raarberg; 

- Uitbreiding diverse parkeerplaatsen en parkeervoorzieningen in buurten,  

waaronder sportpark Heiveld, Vauwerhof en Uitspanning de Nachtegaal; 

- Restauratie van diverse bruggen, waaronder de brug bij de Groote Molen, 

Maastrichterlaan en bruggetje bij sportpark Marsana; 

- Uitbreiden van diverse ondergrondse afvalvoorzieningen, waaronder Hof van 

Oranje, Markt en parkeerplaats het Bergske;  

- Introductie van de handige ‘Milieu App’; 

- Acties gericht op aanpak wateroverlast, waaronder bergbezinkbassin Rothem; 

- Ontwikkeling en professionalisering van het Gemeentelijke Klanten Contact 

Centrum; 

- Wij zijn een luisterend oor voor u geweest vanuit onze ombudsfunctie 

(‘midden tussen de mensen’). 
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Ons programma en speerpunten 2018-2022  
 

Hechte gemeenschappen zijn de ruggengraat – het DNA – 

van onze Gemeente!  

 

Onze verenigingen, cultuur en tradities zijn het DNA, de hoeksteen van onze 

samenleving. Dat moeten wij koesteren. Lokaal DNA vindt dan ook dat iedere kern 

over voldoende voorzieningen moet kunnen beschikken om op deze wijze het 

gemeenschapsgevoel te kunnen blijven versterken. Iedere kern dient dan ook een 

gemeenschapsvoorziening ter beschikking te hebben om elkaar te ontmoeten. Wij 

vinden dat de gemeente hierin moet faciliteren. In 

de kern Bunde heeft een passende 

gemeenschapsvoorziening prioriteit. Lokaal DNA gaat 

daar, net als in de andere kernen, voor een 

voorziening met dragende verenigingen. Het is de 

taak van de gemeente om te investeren in het in 

standhouden van maatschappelijk vastgoed. Maatschappelijk vastgoed kost de 

gemeenschap geld, maar dat is het ons zeker waard als het ook gedragen wordt door 

de gemeenschap!  

U als burger bent voor Lokaal DNA de centrale schakel in onze kernen en gemeente. 

Iedereen ervaart elke dag wat er in zijn of haar buurt 

speelt en leeft. Goede burgerinitiatieven ontstaan en 

verdienen het omarmd te worden en ondersteund. 

Lokaal DNA wil het in 2017 tijdelijk ingestelde en 

laagdrempelige leefbaarheidsfonds van € 10.000 per 

kern structureel maken, opdat ook de komende periode onze burgers aangezet 

worden tot het nemen van initiatief. Wij vinden ook dat we elkaar meer moeten 

aanspreken. Ons zelf de vraag durven stellen goed burgerschap, wat is dat?  

 Gemeenschapsvoorzieningen, ontmoeten in iedere kern; 

 Initiatieven van burgers en verenigingen waarderen en ondersteunen; 

 Onze verenigingen, cultuur en tradities houden we in ere! 
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Tradities en evenementen in de kernen zijn er om in stand te houden, met oog voor 

nieuwe tradities. Lokaal DNA vindt dat deze ondersteund moeten (blijven). Tradities 

vertellen namelijk het verhaal van onze gemeenschap. Verenigingen die iets extra’s 

doen in brede zin voor de gemeenschap moeten extra gewaardeerd worden.  

Lokaal DNA maakt zich zorgen over de regelzucht die evenementen tegenwoordig 

kennen. De Gemeente moet op dit punt zo veel mogelijk dereguleren, beter gezegd 

zo min mogelijks regels opwerpen. Evenementen worden 

immers door en voor de gemeenschap georganiseerd. 

Een overkill aan regels zien wij als een serieuze 

bedreiging voor evenementen en daarmee onze tradities. 

De Gemeente moet evenementen mogelijk maken, in 

plaats van onmogelijk maken. Lokaal DNA vindt dat we 

daarin een gedeelde verantwoordelijkheid hebben, denk 

hierbij aan: een transparanter en eenvoudiger 

vergunningenbeleid, reële veiligheidsvoorschriften die 

niet doorslaan, en veegwagens achter 

carnavalsoptochten. De kermissen verdienen in iedere 

kern een impuls, zeker daar waar nu nog ‘draaimolens’ staan. Lokaal DNA vindt dat 

de Gemeente zich moet heroriënteren op haar rol omtrent kermissen en deze meer 

moet ondersteunen met middelen vanuit bijvoorbeeld het leefbaarheidfonds. 

 

Iedereen wil hier graag wonen  

Gemeente Meerssen is een woongemeente. En gelukkig is het goed en mooi wonen 

in al onze kernen. Dat doet Lokaal DNA ook graag voor de toekomst zo houden!  

 

 

 Meer kansen voor starters, en meer flexibiliteit op de woningmarkt; 

 Beter en passender aanbod sport- en speelvoorzieningen in de kernen; 

 Veiligheid is een recht; 

 Een eerlijker systeem omtrent hondenbelasting; 

 Aanpakken van ergernissen in de directe leefomgeving! 
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Wel zien we gaten in ons woningaanbod ontstaan en is er 

een en scheefgroei in vraag en aanbod op de 

woningmarkt. Lokaal DNA gaat zich daarom inzetten voor 

een betere ‘match’. Er moet een passender woonaanbod 

voor vandaag komen, waarbij we niet bouwen voor 

leegstand van morgen. Concreet gaat Lokaal DNA zich 

hard maken voor meer kansen voor starters op de 

woningmarkt, indien gepaard gaande met 

starterleningen. We kiezen voor meer 

(koop)appartementen in voornamelijk Bunde en Meerssen. In Geulle willen we 

investeren in meer huurwoningen in het hogere huursegment en in Ulestraten 

worden meer zorgwoningen gerealiseerd. Daarnaast willen we een kwaliteitsimpuls 

geven aan Rothem en Meerssen-West, door verder uitvoering te geven aan de 

actieplannen die hiertoe samen met de burgers zijn opgesteld. Lokaal DNA staat ook 

open voor innovatieve woonvormen, zoals bijvoorbeeld tiny houses. Voorschriften 

voor bijbouwen aan een woning, gericht op het langer blijven wonen in de eigen 

woning moeten eenvoudig zijn. 

Lokaal DNA gaat zich ook inzetten voor een beter en passender aanbod van openbare 

sport-, spel- en speelvoorzieningen voor jong en oud in de directe leefomgeving. 

Denk aan sportkooitjes, fitness in de openbare 

ruimte, jeu de boules banen en speeltoestellen. Wij 

vinden dergelijke voorzieningen horen in onze 

moderne woon- en leefomgeving. Onze openbare 

ruimte moeten we meer betrekken bij het sport- en 

recreatiebeleid en het herijken van de 

speeltoestellennota heeft voor Lokaal DNA prioriteit.  

Prettig wonen en een veilige leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Door onze ligging, dichtbij snelwegen (vluchtroutes), lijkt het alsof onze kernen 

gemakkelijk toegankelijk zijn voor het inbrekersgilde. Met de inzet van 

buurtpreventie teams hebben we al een flinke stap in de goede richting qua 

preventie gezet. Want het bewaken van onze veiligheid moeten we samen doen. 

Daar moeten wij ook vooral mee door gaan en waar mogelijk optimaliseren.  

Ook een goede voorlichting m.b.t. inbraak en diefstalpreventie acht Lokaal DNA 

onontbeerlijk. Lokaal DNA is bovendien voorstander van meer experimenten met 

(mobiel) camera toezicht op bepaalde “hot spots”.  
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Lokaal DNA maakt zich zorgen over bedreigingen van buitenaf. We denken hierbij o.a. 

aan de verouderde kerncentrales in België (Tihange), maar ook aan de wateroverlast. 

Het eerste kunnen we weliswaar niet direct beïnvloeden, maar onze zorgen blijven 

we stevig uiten op de juiste momenten en overlegtafels! 

De aanpak van wateroverlast wordt nu samen met het Waterschap 

aangepakt. Lokaal DNA wil dat daadwerkelijk stappen gezet 

worden. Geen woorden, maar daden wat ons betreft! 

Ook is Lokaal DNA van mening dat geluidsschermen zoals thans 

voorzien door ProRail moeten passen binnen onze woonomgeving. Tegen de huidige 

plannen zoals o.a. voorzien aan de Hoekweg in Meerssen nemen wij krachtig stelling. 

Bestaande geluidsschermen zou Lokaal DNA graag uitgerust zien met zonnepanelen. 

Ergert u zich ook wel eens aan de hondenpoep, zwerfvuil, 

overgroeide hagen of onkruid op de stoep? Het gemeentelijk 

beleid schiet in de aanpak van deze zaken soms nog te kort. U 

betaalt belasting en daarmee heeft u er naar de mening van 

Lokaal DNA ook recht op dat kleine ergernissen snel worden verholpen. 

Ondersteunende techniek zoals de BuitenBeter app is beschikbaar. Het gebruik van 

deze app moet gestimuleerd worden en de gemeentelijke organisatie moet er op 

worden toegerust vanuit het adagium actie=reactie. We kunnen ons zelf ook meer 

helpen dan we misschien nu al doen. Samen dragen we immers zorg voor onze 

woonomgeving. In de winter ruimen we sneeuw, in het voorjaar doen we het onkruid 

wieden. Lokaal DNA vindt dat we deze vorm van burgerschap beter kunnen 

stimuleren, en indien nodig faciliteren. Bijvoorbeeld door materialen en gereedschap 

ter beschikking te stellen. Samen met elkaar dragen we zorg voor onze buurt.  

De hondenbelasting moet ook enkel ten goede komen aan de honden(bezitters). 

Lokaal DNA vindt dat hondenuitlaatplekken, net zoals speelvoorzieningen, horen bij 

de normale inrichting van een woonomgeving. De inkomsten en uitgaven moeten in 

balans zijn. Uit de recente evaluatie van het hondenbeleid is gebleken dat deze 

balans er momenteel niet is. Lokaal DNA vindt dan ook dat we ons hard moeten 

maken voor een eerlijker systeem, waar mogelijk met een verantwoorde verlaging 

van de hondenbelasting. 

Ofschoon we veel kunst in de openbare ruimte aantreffen, zouden 

onze pleinen nog een impuls kunnen gebruiken. In het bijzonder ziet 

Lokaal DNA een kunstwerk op het Agnesplein in Bunde als kers op 

de taart voor de ontwikkeling van het Centrumplan aldaar.  
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Niemand staat in de kou, iedereen doet bij ons mee  

 

Niemand mag door het ijs zakken, iedereen in onze Gemeente doet mee. Dit was het 

uitgangspunt van het sociaal beleid de afgelopen raadsperiode. Lokaal DNA is er trots 

op dat dit goed gelukt is sinds de decentralisaties van overheidstaken in 2015. 

Gelijktijdig is Lokaal DNA er van doordrongen dat we er hard aan moeten blijven 

werken, willen we dit blijven waarmaken. Daar voelen wij ons verantwoordelijk voor! 

Waar Lokaal DNA de ogen niet voor sluit is de (verborgen) armoede in onze 

gemeente. Het is van belang dat de mensen die hier op extra ondersteuning 

aangewezen zijn ook die ondersteuning ontvangen. Het armoedebeleid moet beter 

aansluiten.  

 

Vanuit het van rijkswege geschetste ideaalbeeld dat in de toekomst iedereen voor 

zich zelf kan zorgen, maakt Lokaal DNA zich sterk voor de lokale maatschappelijke 

organisaties en initiatieven die we kennen. Denk o.a. aan Stg. De Ruggesteun, De 

Ketel, Vluchtelingenwerk, Hoeskamer Ulestraten en Bunde nu Samen”. Maar ook aan 

de ziekencomités, aan zorgboerderijen en aan de ontwikkelingen van In het Riet te 

Geulle. Deze maatschappelijke organisaties en initiatieven zijn er om burgers te 

ondersteunen, zeker voor hen die dit nodig hebben. Deze organisaties en initiatieven 

moeten we als gemeente daarom omarmen. Lokaal DNA wil het succesvolle 

fietsinitiatief van Stichting De Ruggesteun verder helpen tot een echte “fietsbank” 

voor onze gemeente, voor huishouden die het financieel (tijdelijk) moeilijker hebben. 

 

De transitie binnen het sociaal domein gaat verder. Voor Lokaal DNA staat daarbij de 

mens centraal, en niet het systeem of organisatie-inrichting. De transitie vraagt om 

creativiteit en flexibiliteit van onze Gemeente. IS er sprak van (multi)problematiek? 

Dan moet gewerkt worden aan 1 gezin, 1 plan en is de gemeente de regisseur.  

 

 

 Maatschappelijke initiatieven hebben recht op brede ondersteuning; 

 Participeren en werken loont; 

 We zijn een samenleving waarin iedereen mee doet! 
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Dit wil Lokaal DNA bereiken door gemeentelijke afdelingen meer en intensiever 

(integraal) samen te laten werken, zonder dat u als burger daar overigens last van 

heeft. Wij denken concreet aan de afdelingen WMO, jeugd, onderwijs en participatie. 

De fysieke afstand tussen het maatschappelijke initiatief in uw kern, ons 

gemeentehuis, en de uitvoerende dienst Sociale Zaken Maastricht-Heuvelland mag 

geen barrière zijn in de dienstverlening. Als burger recht op de juiste professionele 

zorg en ondersteuning, zodra u hierop bent aangewezen! 

Lokaal DNA is van mening dat in beginsel een beroep op een bijstandsuitkering 

tijdelijk moet zijn. Het is bewezen dat mensen die langere tijd uit het arbeidsproces 

zijn zich minder waardevol voelen. Het gevoel van eigenwaarde neemt zelfs af als 

burgers zich afsluiten van de maatschappij, dit met alle 

gevolgen van dien. Dit is onwenselijk want ieder mens doet 

er toe! Daarom moet bij bijstandsafhankelijkheid de weg 

naar (vrijwilligers)werk snel worden ingeslagen. Zeker in een 

maatschappij waar onze vrijwilligers schaars zijn. Het hebben 

van werk (betaald of onbetaald) heeft vele voordelen op het 

vlak van sociale netwerken, zoals zinvolle dagbesteding, het gevoel van eigenwaarde 

en ontwikkeling, kortom werken loont! Ook dienen er voor kwetsbare doelgroepen 

(zoals jongeren) meer experimentele regelingen te komen. Lokaal DNA wil dit 

vormgeven door meer gestructureerde (gemeentelijke) projecten gericht op 

vrijwilligerswerk met als doel het hebben van een zinvolle dagbesteding en waar 

mogelijk als opstap naar betaald werk. Lokaal DNA is voorstander van een 

vrijwilligerscentrale. Daarnaast moet er meer maatwerk onstaand in de begeleiding 

van werkzoekenden. Beter afstemmen van vraag en aanbod kan wat ons betreft ook 

middels het aanbieden van omscholingsmogelijkheden. Lokaal DNA wil hier extra geld 

voor uit trekken.  

Kortom iedereen doet in onze Gemeente mee, niemand staat er in de kou. Wel doet 

Lokaal DNA een beroep op onze burgers om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid 

hier aan bij te dragen en waar kan te ondersteunen. Duidelijk mag zijn dat in de 

toekomst steeds meer van rijkswege bezuinigd gaat worden op 

overheidsuitgaven, tegelijkertijd wordt wel van gemeenten 

verwacht dat zij meer moeten doen, oftewel “meer met minder”. 

Burgerkracht via maatschappelijke initiatieven is daarom 

essentieel om deze uitdagingen te realiseren.  
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Jeugd, onderwijs en sport zijn belangrijk 

 

Verenigingen moeten duurzaam gezond zijn en levensvatbaar. Het vernieuwde 

subsidiebeleid helpt onze verenigingen daarbij en moet dat ook in de toekomst 

blijven doen. Tegelijkertijd betekent een levensvatbare vereniging ook een vereniging 

die tot op zekere hoogte zelfredzaam is. Verenigingen moeten we daarin 

ondersteunen. Lokaal DNA wil dan ook concreet werk maken van de in 2016 

beschikbaar gestelde € 50.000 om onze verenigingen krachtiger te maken.  

 

Elke vereniging heeft recht op een goed onderkomen, waarbij 

Lokaal DNA met het oog op de toekomst kwaliteit voor nabijheid 

een belangrijk uitgangpunt vindt. Gedeeld gebruik van 

gemeentelijke accommodaties sluiten we daarbij niet uit, 

immers kwaliteit moet ook voor de Gemeente betaalbaar 

blijven. Lokaal DNA verzet zich tegen samenvoegingprocessen 

van ‘bovenaf’, dit is een verantwoordelijkheid van verenigingen zelf. Het ontwikkelen 

van een door verenigingen breed gedragen sportnota heeft wat Lokaal DNA betreft 

prioriteit.  

 

Lokaal DNA vindt dat iedere kern minstens een basisschool 

moet behouden. Deze basisschool is wat ons betreft een 

gezonde basisschool. Het is een goede ontwikkeling 

wanneer diverse functies op locaties in kernen kunnen 

worden gebundeld aan een schoolvoorziening, zoals staat 

te gebeuren bij Kindcentrum ‘De Wereldster’. Hier moet 

een goede schakel ontstaan met de bibliotheek. Bij een gezonde basisschool hoort 

ook voldoende beweging, dus wat Lokaal DNA betreft ook een nabije degelijke 

gymzaal. 

 

 Ontwikkelen sportbeleid met oog voor krachtige verenigingen; 

 Iedere kern beschikt over een basisschool met nabije gymvoorzieningen 

en aangesloten functies; 

 ‘Respectvol samenwerken’ verder doorontwikkelen qua jeugdbeleid! 
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De jeugd en vooral de ‘hangjeugd’ blijft een punt van 

aandacht. Er zijn op een aantal plekken 

samenscholingsverboden toegepast. Lokaal DNA ziet dit niet 

als lange termijn oplossing voor onderliggende oorzaak. Soms 

is het een snelle en noodzakelijke oplossing, maar het werkt 

slechts kort. Wij zien meer in een lange termijn oplossing door de aanpak ‘Respectvol 

Samenwerken’ door te ontwikkelen. Bij deze aanpak hebben jongeren, ouders, 

buurtbewoners, buurtnetwerken en betrokken instanties met elkaar contact om 

samenwerking tot stand te brengen, en vooral ook onderling begrip. Lokaal DNA wil 

deze aanpak voortvarend voortzetten. We moeten de jeugd iets geven voor zichzelf, 

waar ze zelf ook zorg voor moeten dragen. Zo worden ze betrokken en dragen ze 

eigenaarschap. De MOP’s moeten een eerste stap in de goede richting zijn, ofschoon 

we hier altijd controle op moeten blijven houden. Kunnen we jongeren ook zelf meer 

betrekken bij het schoonhouden ervan aan binnen- en buitenkant? Ook moeten we 

flexibel inspelen op wensen van jongeren, want jeugd en de groepssamenstelling 

veranderen vaak snel. Voor het jeugdbeleid zien we verder ook een nadrukkelijke link 

met het passender aanbod van openbare sport-, spel- en speelvoorzieningen.  

 

Verkeer mag geen bron van ergernis zijn  

Ons bereiken regelmatig signalen over verkeersonwenselijke situaties en gedrag. 

Lokaal DNA neemt deze signalen zeer serieus. Het gemeentelijk verkeersplan wordt 

herijkt evenals het parkeerbeleid. Er zijn nog te veel verkeerssituaties/-kruisingen die 

onduidelijk zijn. Iedereen kent deze plekken in zijn of haar kern. 

Ook de oversteekbaarheid van bepaalde wegen kan en moet 

beter. Voor Lokaal DNA is het belangrijk dat de door burgers 

gesignaleerde knelpunten, de zgn. “hot spots” in de verschillende 

kernen ook daadwerkelijk en voortvarend worden aangepakt. 

Soms kan dat met eenvoudige maatregelen, soms zijn er 

ingrijpendere maatregelen nodig. Kleine maatregelen kunnen 

snel worden aangepakt en betaald uit de bestaande budgetten. 

 Structurele parkeeroplossingen in woonwijken in alle kernen; 

 Aandacht en oplossingen voor “hot spots”; 

 Herijken van het algehele parkeerbeleid en bevriezen parkeertarieven! 
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Ook is het een kwestie van prioriteiten stellen en ‘werk met werk’ maken. Lokaal DNA 

gaat zich er voor inzetten dat er voldoende en slim geld (denk bijvoorbeeld aan co-

financiering) beschikbaar is voor de aanpak van grotere maatregelen.  

Bijzonder aandachtspunt is de aanpak van het steeds maar toenemende sluipverkeer 

in onze kernen. Ons verkeerssysteem moet overzichtelijk zijn. Meer innovatie en met 

minder borden. Soms zien we door het woud van borden de beoogde maatregels niet 

meer. In Ulestraten ligt de oplossing voor de verkeersproblematiek in de randweg, de 

zogenaamde Oost-West Tangent. Die moet er wat Lokaal DNA betreft dan ook zo snel 

als mogelijk komen. Daar maken wij ons hard voor. ‘For the time being’ 

experimenteren we in overleg met buurtbewoners met flexibele lokale maatregelen 

om de overlast zo veel mogelijk te beperken.  

Voor kinderen is verkeersveiligheid rondom hun school zeer 

belangrijk. Lokaal DNA vindt dat ouders en verzorgers van 

schoolgaande kinderen hier een belangrijke rol in vervullen. 

Het papier van mobiliteitsplannen moet voor passend gedrag 

zorgen. De fiets prefereren we boven de auto. Verkeersveiligheid rondom scholen 

blijft voor Lokaal DNA een continu aandachtspunt. In Moorveld heeft dit voor ons nu 

prioriteit, en de aanstaande uitbreiding van Stella Maris volgen we op de voet. 

Het parkeerbeleid wordt geëvalueerd. In 2018 gaan we besluiten nemen. Lokaal DNA 

acht de tijd rijp voor een resolute verandering van het parkeren in onze gemeente. 

Net zoals in onze centrumgebieden moet er voldoende 

parkeergelegenheid zijn in onze kernen. De beschikbare ruimte 

moet efficiënter en duidelijker worden gebruikt. In woonwijken 

moeten we maatwerk toepassen om het parkeren te verbeteren. 

Alleen in centrum Meerssen is sprake van betaald parkeren. Betaald parkeren kost 

ons onder de streep momenteel meer dan het opbrengt. Het is ooit bedacht als 

sturingsinstrument, maar wordt het oorspronkelijke doel nog wel bereikt? Lokaal 

DNA is van mening dat betaald parkeren anders kan en slimmer moet. Wij willen 

samen met onze ondernemers zoeken naar betere oplossingen, vanuit de evaluatie 

van het parkeerbeleid. Voordat nieuwe inzichten ontstaan wil Lokaal DNA de huidige 

parkeertarieven bevriezen. Ook zijn wij voorstander van minder (naar geen) blik op 

de markt in Meerssen, en aldaar meer ruimte voor (horeca)ondernemerschap. 

 

Gelukkig hebben we nauwelijks verkeerslichten in onze Gemeente. Lokaal DNA wil dit 

vooral zo houden. Een aantal verkeerslichten moet wel efficiënter ingesteld worden.  
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Kansen zien en benutten voor onze economie en toerisme  

 

De aanpak van winkelleegstand blijft landelijk en provinciaal om aandacht vragen. 

Maar zeker ook in Meerssen en Bunde. Hierin mogen en moeten we niet verslappen. 

Niets doen is voor Lokaal DNA geen optie. Daar lossen we de leegstand niet mee op. 

Maar wat de oplossing is voor nu, is wellicht weer het probleem van morgen. Samen 

met onze ondernemers en pandeigenaren moeten we in ieder geval er voor zorgen 

dat er in onze kernen een duurzaam en aantrekkelijk ondernemersklimaat ontstaat. 

Er moet een actieplan worden opgesteld. Ondernemers aan 

het roer, de gemeente faciliteert, dat is voor Lokaal DNA 

het credo! In navolging van o.a. de regio Parkstad willen we 

een stimuleringsregeling in het leven roepen om winkeliers 

te verleiden naar Meerssen te komen, maar ook om 

bestaande winkeliers te behouden. Etalagebeheer behoort 

tot een van de mogelijkheden. Gelukkig hebben ook onze 

ondernemersverenigingen al heel wat goede plannen klaarliggen. Lokaal DNA wil zo 

een regeling samen met ondernemers opstellen en daar € 50.000 voor uit trekken. 

Incidenteel te dekken uit de algemene reserve, vanuit het adagium “incidentele 

middelen inzetten om structurele voordelen te behalen”.  

Ook vindt Lokaal DNA, vanuit de inclusieve gedachte geredeneerd, dat bepaalde 

winkelingangen/horeca-ingangen toegankelijker (o.a. rolstoel- en 

kinderwagenvriendelijker) moeten worden. Dit wordt bevestigd in het onlangs 

gepubliceerde ‘onderzoeksrapport toegankelijkheid Gemeente Meerssen’. Graag 

willen wij de ondernemers stimuleren om daartoe noodzakelijke investeringen te 

doen. Lokaal DNA wil, analoog aan Maastrichts 

voorbeeld, een stimuleringsregeling ter verbetering van 

de toegankelijkheid in het leven roepen. Daar stellen wij 

€ 10.000 uit het WMO-budget voor beschikbaar.  

 

 Ondernemers aan het roer!; 

 Verbeteren van de toegankelijkheid van winkels en horeca; 

 Regionale samenwerking ter versterking van het economisch klimaat; 

 Meer uitdagingen voor dagtoerisme! 
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Het zijn van een woongemeente betekend dat ons arbeidspotentieel (> 70%) zich 

buiten onze gemeente verdienstelijk maakt. Daar moeten we oog voor hebben willen 

we ook in de toekomst een aantrekkelijke forensgemeente blijven. Lokaal DNA vindt 

het belangrijk om te investeren in werkgelegenheidsprojecten in de regio.  

Lokaal DNA ziet meerwaarde in samenwerkingsverbanden, 

zoals Limburg Economic Development. Wij zijn blij dat de 

organisatiestructuur gaat veranderen met meer 

zeggenschap voor kleinere gemeenten. Wij vinden dat de 

gemeente Meerssen een actieve rol in dit verband moet 

gaan vervullen. De regio moet ons waar mogelijk 

ondersteunen in het lokale ondernemersklimaat. De hoogte van de financiële 

bijdrage is voor ons bespreekbaar en hangt ook af van onze rolinvulling. Waar 

mogelijk zullen we lokale ondernemers in het aanbestedingsbeleid voorrang geven bij 

de uitvoering van gemeentelijk beleid. 

Maastricht Aachen Airport is voor sommigen bewoners een bron van ergernis, 

anderen hebben er geen moeite mee gelet de economische belangen. Lokaal DNA 

vindt dat er een duurzame balans moet zijn tussen milieu aspecten en economische 

ontwikkelingen. Wij vinden het van belang dat wettelijke normen daarbij worden 

gerespecteerd en niet worden overtreden. Aviation Valley, nabij het vliegveld en op 

een steenworp van onze gemeentegrenzen, is een bedrijventerrein dat zich de 

komende jaren razendsnel ontwikkeld. Ook hier doet 

Lokaal DNA een vinger aan de pols houden voor die 

duurzame balans tussen milieu en economie. Niet alleen 

de lasten, ook de lusten! 

Onze mooie gemeente heeft een schat aan toeristische “parels” waar we trots op 

maar tegelijkertijd ook gesloten over zijn. Het lijkt wel alsof niemand mag weten wat 

voor moois onze gemeente allemaal te bieden heeft. Wie vertelt nu eigenlijk over het 

DNA van onze kernen, en wie zorgt ervoor dat het ook wordt doorgegeven aan ons 

nageslacht? Het wordt tijd dat we onze pareltjes aan een ketting gaan rijgen zodat 

onze gemeente ook daadwerkelijk een toeristisch aantrekkelijke gemeente wordt en 

blijft. Lokaal DNA blijft van mening dat we moeten inzetten op dagtoerisme, zonder 

daarbij het verblijfstoerisme uit het oog te verliezen. Wij koesteren onze campings en 

kleinschalige verblijfsmogelijkheden. Zij vormen een toegevoegde waarde aan het 

areaal in de directe omgeving.  
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Lokaal DNA blijft zich ook inzetten voor onderzoek naar de 

haalbaarheid van duurzame (permanente) toeristische 

verbindingen met onze buurgemeenten, ook over de grens. Zo 

heeft het veerpontje bij Geulle aan de Maas haar charme maar is 

het ook seizoensgebonden en afhankelijk van overheidsbijdragen.  

De gemeente kent het nodige cultureel erfgoed. Dat moeten we zo veel mogelijk 

koesteren. Het is deel van ons DNA. Wij vinden dat een aantal bestemmingen 

behouden moeten blijven, maar wel met een passende en exploitabele bestemming. 

We denken dan bijvoorbeeld aan de kerk in Meerssen- West, de Groote Molen, het 

Landgoed Vliek en Kasteel Geulle. Samen met de eigenaren zoeken we wat Lokaal 

DNA betreft naar potentiële en duurzame toekomstige bestemmingen.  

Lokaal DNA wil dat onze gemeente proactief investeert in de samenwerking met 

Maastricht, Valkenburg a/d Geul en Provincie Limburg in het Buitengoed Geul&Maas. 

 

De Gemeente is er voor u, en niet andersom  

De gemeente is er voor onze burgers. Dat betekent dat de dienstverlening optimaal 

moet zijn. Hoe de gemeente dat organiseert is voor u als burger niet interessant, als u 

uw producten maar tijdig geleverd krijgt en professioneel te woord wordt gestaan. 

Lokaal DNA vindt dat met het Klant Kontact Centrum en de verdere digitalisering van 

het producten aanbod goede stappen zijn gezet. Het overheidsloket 2.0 doet ook in 

Meerssen zijn intrede. Op onderdelen vinden we dat er nog een tandje bij kan. Zo 

vindt Lokaal DNA dat de vergunningenstraat zodanig moet worden ingericht dat er 

aan de voorkant duidelijk is welk proces doorlopen 

moet worden, welke tijd daar voor staat, wat de burger 

daarin moet doen en wat de burger van de overheid 

kan verwachten. Transparante en efficiënte processen 

is waar wij voor willen gaan, vanuit het principe “Ja, 

tenzij…”.  

 Optimaliseren van onze vergunningenstraat; 

 Een dienstbare en klantgerichte gemeentelijke organisatie; 

 Wat lokaal kan houden we lokaal, wat regionaal beter is doen we 

regionaal! 
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Lokaal DNA vindt ook dat de gemeentelijke website nog toegankelijker gemaakt moet 

worden, zoekfuncties kunnen eenvoudiger en de informatie overzichtelijker. 

Ook vinden wij dat we onze burger dichter bij onze politieke processen moeten 

brengen, ‘de Gemeenteraad bij u thuis’. Geluidsbanden van raadsadvies- en 

raadsvergaderingen zijn al beschikbaar. Waarom niet nog een stapje verder gaan en 

onze vergaderingen live uitzenden? Lokaal DNA is van mening dat de gemeente nader 

onderzoek naar de haalbaarheid hiervan zou moeten doen.  

 

Ten slotte, en dat is zeker niet onbelangrijk, is Lokaal DNA van mening dat onze 

Gemeente zeer gebaat is bij een stabiel gemeentebestuur. Dit komt wat ons betreft 

tot uiting in het aanstellen van wethouders met significante bestuurlijke ervaring.  

Wil onze Gemeente haar bestaansrecht als zelfstandige 

Gemeente behouden zal er ook financieel duurzaam 

beleid gevoerd moeten blijven worden. Onze financiën 

zijn duurzaam op orde gebracht, zo concludeert ook 

onderzoeksbureau Berenschot in het recente onderzoek 

‘Toekomstbestendig Meerssen’. Uiteraard juichen wij daarbinnen mogelijke en 

realistische belastingverlagingen toe. De prognoses zijn gunstig, immers zullen de 

inkomsten via het gemeentefonds weer stijgen. Lokaal DNA is van mening dat het 

belastingplafond bereikt is. Lokaal DNA zal zich dan inzetten om de lastendruk waar 

mogelijk te verlagen. Maar belastingtarieven mogen voor u en ons geen jojo zijn! 

Daar waar (meer) regionale samenwerking voor onze Gemeente tot verbeteringen 

leidt staan we daar voor open. Herindeling is voor Lokaal DNA geen doel, hooguit een 

middel. Maar enkel en alleen als we er echt iets aan hebben. Wat we lokaal op 

verantwoorde wijze kunnen (blijven) doen, houden we dan ook bij voorkeur lokaal.  

Lokaal DNA vindt verder dat onze ambtelijke organisatie in ieder geval efficiënter en 

slagvaardiger moet gaan opereren. In grote lijnen kunnen we 

wat dat betreft de conclusies en aanbevelingen van het 

recente onderzoek ‘Toekomstbestendig Meerssen’ van 

Berenschot onderschrijven.  

 

 

21 maart 2018 – Lijst 3 – Lokaal DNA 

  



  

 


