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Lokaal DNA is van én voor iedereen
in onze gemeente Meerssen!
‘Lokaal’ staat voor de vijf kernen die onze gemeente vormen. ‘DNA’ staat
voor identiteit. Ons DNA is wat ons samen lokaal (ver)bindt. Iedere inwoner
van Meerssen, Bunde, Geulle, Ulestraten en Rothem.
Ons programma dringt door tot de kern(en)!
Lokaal DNA werkt met een concreet samengesteld programma. Geen vage omschrijvingen, maar
duidelijke uitgangs- en speerpunten. Het programma van Lokaal DNA is samengesteld nadat wij goed
geluisterd hebben naar onze inwoners, verenigingen en organisaties uit alle kernen. Onze samenleving
is divers. Lokaal DNA staat voor deze diversiteit. Dit blijkt ook uit onze kandidaten: van jong tot ouder,
van nieuw tot ervaren, van student tot zelfstandig ondernemer. Kortom, kandidaten met verschillende
achtergronden midden uit onze samenleving. We staan graag naast u als inwoner. Niet alleen nu, ook
komende jaren. Op Lokaal DNA mag u rekenen!
Lokaal DNA – met ruim 1800 stemmen, de 2e partij bij de verkiezingen in 2018 – wordt nu nog
vertegenwoordigd door drie raadsleden. Sinds oktober 2020 maakt Lokaal DNA onderdeel uit van de
coalitie en nemen we de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Lokaal DNA zoekt de samenwerking met
de andere partijen in de Raad en neemt besluiten. Makkelijke besluiten nemen kan iedereen. Maar juist
Lokaal DNA heeft bewezen verantwoordelijkheid te nemen en niet weg te lopen voor moeilijke besluiten.
De komende jaren gaan we graag met meer zetels verder aan de slag!
Lokaal DNA heeft zich na een turbulente periode in politiek-bestuurlijk Meerssen - met de bestuurscrisis
en coalitiebreuk in 2020 tot gevolg - stevig ingezet om de gemeente weer op orde te krijgen. Dit is ons
heel aardig gelukt. De zelfstandigheid van onze gemeente is bekrachtigd, en na jaren van kaalslag wordt
er ook weer geïnvesteerd in onze eigen ambtelijke organisatie. Lokaal DNA is op dit moment van mening
dat een onderzoek naar de toekomst van de gemeente alleen zinvol is in het breder (toekomst)perspectief
van het Heuvelland of Zuid-Limburg. Dit onder regie van de Provincie Limburg en in goede samenwerking,
en in het juiste tempo, met alle Limburgers. Lokaal DNA werkt daar aan mee, want we kunnen onze ogen
niet sluiten voor de mogelijk veranderende bestuurlijke omgeving van Zuid-Limburg op termijn.

Lokaal DNA streeft naar een gemeente Meerssen die:
✓ Luistert naar haar inwoners, coöperatief mee denkt en dienstbaar is;
✓ Aantrekkelijke, leef bare, sociale en toekomstbestendige kernen kent;
✓ Passende en betaalbare woningen heeft te bieden voor zowel jong als oud;
✓ Voldoende kwalitatieve (basis)voorzieningen kent nu en in de toekomst;
✓ Bewoners uitnodigt elkaar te ontmoeten en waar nodig te ondersteunen;
✓ Trots is op het authentieke karakter van haar kernen en deze versterkt;
✓ Oog heeft voor de toekomst en onze toekomstige generatie.
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Lokaal DNA gaat zich komende periode inzetten voor:
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Wonen: meer en sneller betaalbare woningen bouwen, voor iedereen!
Minimaal 100 nieuwe woningen gemeentebreed bouwen;
Versnellen realisatie woonprojecten zoals het Centrumplan Ulestraten en Gansbaan Meerssen;
Met projectontwikkelaars & Wonen Meerssen nadere bouwlocaties in de kernen verkennen/
ontwikkelen;
Pro-actieve en coöperatieve houding van onze ambtelijke organisatie ten aanzien van
bouwinitiatieven;
Woningen in elk segment en voor elke beurs;
Betere positie eigen inwoners op de lokale woningmarkt, onderzoeken zelf bewoningplicht;
Oplossingen voor inwoners die geen sociale huurwoning krijgen en geen koopwoning
kunnen betalen;
Herintroduceren gemeentelijke startersleningen;
Bevorderen doorstroming op de woningmarkt;
Vereenvoudigen om leegstaande bedrijfs- of winkelpanden om te zetten naar woningen;
Duidelijkheid en voortvarendheid met betrekking tot de plannen voor ‘In het Riet’ te Geulle;
Betrekken bij en ontzorgen van bewoners bij plannen Wonen Meerssen met renovatie
Gasthuisplantsoen;
Revitalisering van de Burgemeester Murisstraat en omgeving in Meerssen-West;

✓
✓

Leef bare kernen: met - in plaats van over - inwoners praten en samen aan het werk!
Samen met bewoners dorpsontwikkelingsplannen (DOP’s) voor iedere kern opstellen en uitvoeren;
Meer bevoegdheden en inspraak voor buurtnetwerken;
Stimuleren tot burgerparticipatie en burgerinitiatieven omarmen vanuit een coöperatieve houding;
In overleg met inwoners/partijen herinrichten Markt Meerssen, Agnesplein Bunde,
Dorsplein Ulestraten;
Buurtschap Weert betrekken bij een herinvulling van functies in voormalige papierfabriek
en boerderij;
Met bewoners en verenigingen plannen maken voor het veiliger maken van hun buurt
of accommodatie;
Goede (natuur)speelvoorzieningen voor kinderen, ook toegankelijk voor kinderen
met een beperking;
Herinrichting speelvoorzieningen Schoutstraat, Hagendoornweg en Luipertstraat in
Geulle-Moorveld;
Ondersteunen en waar nodig faciliteren samenwerking tussen verenigingen;
Het voeren van een actief en transparant subsidiebeleid;
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Openbare ruimte: deze is van ons allemaal en houden we veilig, leef baar en schoon!
(Zwerf)afval van de straat en rechte trottoirs;
Handhaven met de menselijke maat waar het kan doch optreden waar het moet;
Harder optreden tegen afvaldumping;
Betere koppeling van apps met de gemeentelijke organisatie, vanuit de houding melding = actie;
Voldoende goed onderhouden honden-uitlaatplekken;
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✓ Integrale aanpak van wegen, riolering, bekabeling etc. zodat de schop maar één keer in de
grond hoeft;
✓ Coördinatie en afstemming van deze (weg)werkzaamheden vanuit de gemeente;
✓ Fiets- en wandelpaden, gras- en bloemenperken in buurten en begraafplaatsen goed onderhouden;
✓ Meer aandacht voor openbaar groen en onkruidbestrijding;
✓ Oog voor mogelijkheden om de openbare ruimte verder te vergroenen;
✓ In overleg met o.a. GOM komen tot maatwerkoplossingen voor een toegankelijkere openbare ruimte;
✓ Beter begaanbaar maken van wandel-/fietspad voor rolstolstoelgebruikers rond Nobama Care Rothem;
✓ Zonder draagvlak in de buurt geen nieuwe jongerenontmoetingsplek in Meerssen-West,
of waar dan ook;
4. Waterbescherming: droge voeten is een grote uitdaging!
✓ Aandringen op verhoging basisnorm waterveiligheid Zuid-Limburg;
✓ Aan de slag met conclusies evaluatierapport van de Veiligheidsregio voor zover het de
gemeente betreft;
✓ Een waterrampenplan, ook voor de beken, moet samen met de partners worden opgesteld;
✓ Maatregelen (zoals de ‘Blauwe Ader’) ter voorkoming wateroverlast in combinatie met
wegreconstructies;
✓ Goede inpassing en aankleding van waterbuffers in ons landschap;
✓ Samen met burgers optrekken die (financieel) getroffen zijn door waterschade;
5. Verkeer: veilig verkeer Groot-Meerssen!
✓ 30 km/h zo veel mogelijk hanteren als norm in onze buurten en de wegen daarop inrichten;
✓ Aanpakken verkeersituaties op o.a. Maastrichterlaan en Pr. Ireneweg (Bunde), Humcoverstraat,
Montfortlaan en Sint Josephstraat (Meerssen), Kuilenstraat, Frankenstraat en Kerkweg (Rothem),
Burg. Visscherstraat, Don Boscostraat en Dorpstraat (Ulestraten) en Hulserstraat en
Hussenbergstraat (Geulle);
✓ Snelle realisatie randweg Ulestraten;
✓ Verbeteren verkeersveiligheid rondom basisschool Triangel (Ulestraten) en Wereldster
(Meerssen-West);
✓ Veiliger oversteken, d.m.v.: betere verlichting, aanbrengen wegdekref lectoren, aanjagen brigadiers;
✓ Periodiek evalueren met bewoners of genomen maatregelen werken en/of moeten worden bijgesteld;
✓ Flexibel parkeerbeleid, maatwerkoplossingen in overleg met bewoners in de buurten;
✓ Realisatie van een parkeerplaats aan de Ambyerweg in Rothem;
✓ Betere bezetting van de Parkeergarage Proosdijpark in het Centrum;
✓ Een oplossing voor parkeren bewoners Markt Meerssen nu de markt autovrij is;
✓ Verbeteren parkeergelegenheid rondom Zorgcentrum Beukeloord in Meerssen;
✓ Behoud van voldoende openbaar vervoer, ondersteunen van initiatief buurtbus Geulle;
6.
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Accommodaties & Sport: sterke en toekomstbestendige verenigingen en accommodaties!
Verduurzamen gemeenschapshuizen en sportaccommodaties,
Accommodaties privatiseren waar kan, op het juiste moment en zonder achterstallig onderhoud;
Voor gemeentelijke accommodaties geldt betaalbaarheid vs. bezetting en kwaliteit boven nabijheid;
Ondersteunen realisatie van een Multifunctioneel Centrum in de Agneskerk te Bunde;
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Een eventueel nieuwe ruimte voor een raadszaal dient sober en multifunctioneel te zijn;
Gymzalen in stand houden bij voldoende bezetting;
Een kwalitatief sterke bibliotheek behouden;
Een permanente huisvesting voor Scouting Geulle;
Uitvoeren plannen herbouw kantine/lokalen vv Bunde;
Stoppen met discriminatie van vv RVU in het accommodatiebeleid;
Hockey Vereniging Meerssen ondersteunen bij uitbreidings- of verhuisplannen;
Naast tennis ook voldoende mogelijkheden om padel uit te oefenen in onze gemeente;
Stimuleren bewegen en spelen door combinatiefunctionaris, ‘buiten fitness’ i.c.m. speeltoestellenbeleid;
Incidentele bijdragen overwegen aan lobby, ontvangst groot sportevenement;
Meer subsidie en/of P&R voor de Sfeervol Meerssen Run;
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Sociaal domein: aandacht voor iedereen, met een warm hart voor de meest kwetsbaren!
Iedereen moet kunnen mee doen: gelijke kansen, inclusie en diversiteit;
Kwetsbare inwoners beter bereiken, informeren en ondersteunen;
Doorontwikkeling van onze huiskamers in de kernen;
Meer aandacht voor eenzaamheid, dementie en de overbelaste mantelzorger;
Verbeteren en uitvoeren lokaal armoedebeleid, met accenten op verborgen armoede en
schuldenaanpak;
Preventief handelen zodat later geen dure professionals ingezet hoeven worden;
Efficiëntere en goedkopere contracten met zorgaanbieders;
Een seniorvriendelijke gemeente, met een projectleider seniorenbeleid bij de gemeente;
Blijven organiseren van een dag voor de vrijwilligers en een dag voor de senioren;
Een goede integratie van statushouders en het aanbieden van gratis taallessen (ook voor analfabeten);
Met lokale partners en bedrijven investeren in (jeugdige) werkzoekenden via re-integratie
of (om)scholing;
Ondersteuning van Ruggesteun Meerssen, fietsbank en andere sociaal-maatschappelijke partners;
Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen gratis naar een van onze zwembaden of de bibliotheek;
Deelnemen aan het Volwassenfonds voor sport en cultuur;
Opstellen nota vrijwilligersbeleid en komen tot een vrijwilligerscentrale;
Bewoners meer stimuleren en belonen voor het doen van klussen in hun buurt (‘Meersjens Heitje’);
De Adviesraad Sociaal Domein een nadrukkelijkere positie geven en betrekken bij
beleidsvoornemens;
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Jeugd & Onderwijs: investeren in onze toekomstige generatie!
Een (brede) basisschool in iedere kern met een groen schoolplein;
Met urgentie werken aan een toekomstige huisvesting voor basisschool De Bundeling in Bunde;
Starten van renovatieplannen basisschool De Lindegaerd in Rothem;
Optimale ventilatie in alle schoolgebouwen;
Een (verkeers-)veilige en zorgvuldige integratie van Stella Maris Valkenburg aan de Geul bij Meerssen;
Verminderen (taal)ontwikkelingsachterstanden middels goede Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE);
Meer kinderen op gewicht door middel van meer bewegen en gezonder eten op school en thuis;
Aansluiten bij het programma ‘Kansrijke Start Zuid-Limburg’;
Ondersteuning en doorontwikkeling ‘Wijkleercentrum Meerssen’ van Zuyd Hogeschool en Vista College;
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Voortzetten van de aanpak Respectvol Samenwerken Meerssen (RSM);
Voorstander van een overdekt jeugdcentrum (‘jeugdhonk’) voor de jeugd van 12 tot en met 18 jaar;
Jongeren meer bereiken, motiveren en betrekken bij gemeentelijk beleid;
Samen met de jongeren komen tot een nota jongerenbeleid, en bij voldoende animo een jongerenraad;

9.
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Economie, Cultuur & Toerisme: herstel en bloei na Corona, verbinden en kansen grijpen!
Uitnodigend ondernemersklimaat, waarbij we bedrijvigheid stimuleren t.b.v. de lokale koopkracht;
Startende ondernemers helpen met de start van hun bedrijf via bijvoorbeeld een starterskrediet;
Bij banken en Geldmaat aandringen op een 24/7 bereikbare pinvoorziening in Meerssen en dit
faciliteren;
Een vitale weekmarkt behouden en ondersteunen in het Centrum en mogelijk de overige kernen;
Tradities en evenementen in de kernen subsidiëren en in stand houden, met oog voor vernieuwing;
Deregulering (minder en eenvoudigere regels) omtrent de organisatie van evenementen;
Blijven inzetten voor een kermis in Meerssen en aanjagen kleine kermis-mogelijkheden in
overige kernen;
Meer aandacht en promotie voor onze lokale geschiedenis, cultureel erfgoed en monumenten;
In het kader van toerisme meer profileren en profiteren van de ligging tussen Valkenburg en
Maastricht;
Koesteren en promoten van onze campings en kleinschalige verblijfsmogelijkheden;
Fysieke en digitale verbinding wandel- en fietsroutes met een nog betere aansluiting op de
lokale horeca;
Participeren in het RivierPark Maasvallei en het veerpont bij Geulle aan de Maas in de vaart houden;
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Milieu & Duurzaamheid: een gezonde leefomgeving voor vandaag en die van morgen!
Nog meer zonnepanelen op huizen, gemeentelijke gebouwen en bedrijfspanden;
Lokale subsidieregelingen voor het verduurzamen van woningen en het vergroenen van tuinen;
Een actieve rol voor de gemeente in de diverse gremia rondom (de besluitvorming over) MAA;
MAA is een bedrijf dat net als andere bedrijven regels en vastgestelde normen dient na te komen;
Voorstander van meer ruimte voor personenvervoer en minder ruimte voor zwaar vrachtverkeer
op MAA;
Met gemeente Beek in nauw contact blijven over de ontwikkelingen op Aviation Valley;
Luchtkwaliteit in de gemeente serieus monitoren en handhaven;
Meer bomen in het Bunderbos en een goede inrichting van Herdenkingsbos Meerssen;
Meer openbare LED-verlichting ook bij (sport)verenigingen;
Starten pilot kroonringen voor het ophalen van de PMD-afvalzakken;
Geluidschermen langs het spoor enkel bij draagvlak in de buurt en mits fatsoenlijk inpasbaar
in landschap;
Inwoners moeten twee keer per jaar gratis naar het milieupark kunnen;
Inleveren van medisch afval op het milieupark moet goedkoper;
Meer afvalbakken in de openbare ruimte waar burgers ze nodig achten, waaronder in het Proosdijpark;
Stimuleren en eventueel subsidiëren van meer elektrische laadpalen voor auto en fiets;
Voldoende aandacht voor biodiversiteit;
Samenwerken met duurzaamheidspartners, in het bijzonder de Stichting Duurzaam Meerssen;
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Financiën: doordacht, innovatief, in balans, eerlijk en reëel!
Corona gelden volledig inzetten om inwoners, verenigingen en bedrijven waar nodig te steunen;
Reserves inzetten ten behoeve van maatschappelijk rendement en exploitatievoordeel;
Een sluitende meerjarenbegroting, waarbij primair gekeken wordt naar slimmer/minder uitgeven;
‘Zero based’ begroten en gemeentelijke tarieven zo veel mogelijk kostendekkend;
Duidelijke en transparante begroting, die voor iedere burger goed leesbaar is;
Het blijven waarderen op enigerlei wijze van de mantelzorger, via een mantelzorgcompliment;
Mogelijke en reële belastingverlagingen nastreven;
OZB: geen gemeentelijke sluitpost, en geen jojo-effecten;
Parkeerbelasting: bevriezen huidige parkeertarieven, en meer ruimte voor betalen per minuut/achteraf;
Hondenbelasting: streven naar (verdere) af bouw en opbrengst enkel ten goede aan de
honden(bezitters);
✓ Toeristenbelasting: voortouw nemen om te komen tot uniforme tarieven in het Heuvelland;
✓ Precariobelasting: in ieder geval uitstellen tot na (effecten) Coronacrisis en herinrichting
Markt Meerssen;
✓ Rioolbelasting: meer onderzoek in opbouw en mogelijkheden kostentoeschrijving;
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Gemeente & Bestuur: samenwerken, dienstbaar, klantvriendelijk en betrouwbaar!
Dienstbare gemeentelijke organisatie, die meedenkt in oplossingen, volgens het principe “Ja, tenzij”;
Samenwerking met gemeenten: lokaal waar het kan, regionaal waar het moet;
Gemeentelijke informatie is voor iedereen eenvoudig te vinden en te begrijpen;
Bereikbare gemeente die inkomende e-mails en terugbelverzoeken binnen 48 kantooruren
beantwoordt;
Het personeelsbeleid moet meer oog hebben voor jong talent en de verplichtingen van social return;
Opstellen generatiepact met mogelijkheden tot vervroegd uittreden voor personeel ouder dan 61 jaar;
Flexibelere inzet en uitwisseling van ambtenaren tussen gemeenten in de regio;
Mobiliteitsplan voor ambtenaren waarbij de fiets loont;
Zo min mogelijk externe inhuur, mits deze zichzelf aantoonbaar terugverdiend;
Werken aan verbetering van het vertrouwen/imago in de lokale politiek en verstandhoudingen
in de Raad;
Raadsvergaderingen uitzenden op de lokale omroep en meer informatieve programma’s in
coproductie;
Betrokkenheid bij het lokale openbaar bestuur vergroten, via een meer uitnodigend vergadermodel;

Mogen de leden van Lokaal DNA
Bjorn Molling
Lijsttrekker
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