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Inleiding 
 

Op 21 maart 2018 doet de PGP weer mee aan de verkiezingen. In 2014 deden we dat als combinatie van PPGV, GroenLinks en 
PvdA. Nu doen we dat als volledig lokale partij. De naam PGP handhaven wij, ze staat voor Progressieve Groene Partij. Ook de 
uitgangspunten blijven hetzelfde, namelijk Sociaal, Groen en Duurzaam. 
 
In de periode 2014-2018 heeft de PGP deelgenomen aan de lokale politiek in Valkenburg aan de Geul. Wij leverden drie raadsleden, 
zes commissieleden en een wethouder van o.a. Financiën, Zelfsturing en Duurzaamheid.  
 
De PGP heeft in de afgelopen vier jaar laten zien een stabiele en betrouwbare coalitiepartner te zijn. Dat past in onze kernopvatting 
hoe wij politiek willen bedrijven. Wij willen en durven integraal verantwoordelijkheid te nemen. Dit betekent dat we staan voor een 
aantal basisnormen van hoe wij zorgvuldig bestuur zien van de gemeente Valkenburg aan de Geul. We noemen hier de belangrijkste: 
 

1. Een gemeentebestuur en een gemeenteraad dienen niet vanuit een ivoren toren te beslissen. Wij stimuleren participatie en 
zelfsturing van alle mensen uit deze gemeente. Initiatieven op lokaal/wijk/kern niveau dragen bij aan het welzijn van ons 
allemaal. Daarom heeft onze wethouder deze taak de afgelopen jaren met kracht gestimuleerd en uitgevoerd. Dat willen wij 
voortzetten en uitbreiden. 

2. Recreatie en toerisme vormen een belangrijke pijler voor onze gemeente. Zowel uit oogpunt van inkomsten als uit oogpunt van 
werkgelegenheid. Wij ondersteunen ondernemerschap dat hier duurzaam invulling aan geeft. Toerisme mag niet ten koste gaan 
van leefbaarheid en landschap. 

3. Wij zien het belang van samenwerking met andere gemeentes. Er zijn zoveel nieuwe taken bijgekomen dat een kleine 
gemeente dat niet meer in zijn eentje af kan. Een fusie hoeft niet. Wel zoeken naar schaalvoordelen en gedeelde kennis en 
daarmee lagere kosten voor onze inwoners. 

4. Wij vinden dat onze gemeente slagvaardig moet kunnen zijn. Op bepaalde functies is in het verleden te veel bezuinigd, vooral in 
de interactie met bewoners. Een sterk gemeenteapparaat betekent meer mogelijkheden voor directe betrokkenheid van 
burgers, bijvoorbeeld door het organiseren van regelmatige burgerpanels van wisselende samenstelling naar gelang het 
onderwerp. Betekent een investering, maar levert zoveel meer op. 

5. Last but not least: Er kan niet meer geld worden uitgegeven dan dat er binnenkomt. Dat betekent dat regelmatig keuzes 
gemaakt moeten worden wat prioriteit heeft en wat wel en niet gerealiseerd kan worden. Dat moet rechtvaardig en met het oog 
voor algemeen belang en vooral voor de toekomst gebeuren. Dat heeft bijvoorbeeld ook betrekking op een moeilijk dossier als 
De Polfermolen: Niemand wil De Polfermolen sluiten, ook wij niet, maar in de huidige vorm kost deze voorziening de 
gemeenschap bijzonder veel geld, meer dan de gemeente nog lang kan blijven dragen (per jaar meer dan 1,7 miljoen euro). 
Dus ook de komende jaren zal blijven worden gezocht naar een verantwoorde invulling voor het complex. Een 
gezondheidscentrum lijkt de meeste kans van slagen te hebben. Maar een sporthal en een doelgroepenbad moet in de ogen 
van de PGP daarbij sowieso behouden blijven, zodat verenigingen en beweeggroepen hier actief gebruik van kunnen blijven 
maken. En elke verandering zal ook goed begeleid naar de gebruikers en medewerkers gebracht moeten worden. Dat blijven 
wij dus actief nastreven en ondersteunen!  

 
 

 
De PGP is voor iedereen. Ons motto: We houden van onze gemeente.  

We zijn er uit kracht en ambitie. We willen bereiken dat iedereen het goed heeft.  
Dat kan volgens ons het beste vanuit de kernwaarden  

Sociaal, Groen en Duurzaam. 
 
 
 

  

Verkiezingsprogramma PGP  2018 - 2022  
2 



Wat wij al hebben bereikt 
Wij hebben onder andere het volgende bereikt in die afgelopen 4 jaar: 

1. Armoedebestrijding  
o Hoge rente voor schuldhulpverlening omlaag, middels PGP-motie (door 

raad unaniem ondertekend) opdracht aan college de hoge rente te 
minimaliseren. (Foto rechts: PGP-raadslid Hub Aussems schudt wethouder Bert 
Dauven de hand na de aangenomen motie.) 

o Uitbreiding investeren in fondsen tegen jeugd-armoede. 
o Extra structurele gelden voor bestrijding gevolgen armoede bij kinderen, 

alleen en in natura (middelen, goederen, benodigdheden, contributies) 
direct aan gezinnen in armoede te laten toekomen. 

o Voor kinderen van gezinnen met lage inkomens is inschrijving 
Kindervakantiewerk gratis. 

 

2. Zelfsturing/burgerparticipatie 
o Instellen van cofinancieringsfonds zodat initiatieven van burgers 

structureel en volgens objectieve maatstaven ondersteund kunnen 
worden. 

o Instellen Bureau Burgerkracht, waardoor de ambtelijke organisatie 
burgerinitiatieven veel beter kan ondersteunen en adviseren. (We gelden 
in Zuid-Limburg als voorbeeld, er wordt openlijk gesproken over het 
“Valkenburgse model”). 

o Het ondersteunen van een heleboel burgerinitiatieven, uiteenlopend van 
de renovatie van een wegkruis, wandelpad of oude kalkoven tot het in 
gang zetten van een groots project als Natuur- en Recreatieplan Vilt  
(Foto rechts: zitplaats onderdeel plan Vilt)  

o Ondersteuning bij de oprichting van Whatsapp-buurtpreventie-groepen, zodat inwoners zelf de ogen en oren van hun 
buurt kunnen zijn (en dat zijn vaak degene die het meeste horen en zien). 

o Ondersteunen van zogenaamde wijkscans in samenwerking met de politie, zodat bewoners zelf de belangrijkste wensen 
en problemen in kaart kunnen brengen en veel beter kunnen (laten) oppakken. 

 

3. Duurzaamheid 
o Instellen project Dubbel Duurzaam, waardoor inwoners goedkoop advies en 

investeringen kunnen doen voor duurzame aanpassingen in hun woning, zowel voor 
energiebesparing als om tot op hogere leeftijd in de eigen woning te kunnen blijven 
wonen. 

o De openbare verlichting in de gemeente is voorzien van led, dus bespaart energie. 
o Beleid op elektrische laadpalen voor auto’s. 
o Statiegeld Alliantie. Middels PGP-motie (door raad unaniem ondertekend). Oproep van 

onze gemeente aan Nederlandse  en Vlaamse overheid statiegeld in te voeren op 
kleine plastic flesjes en blikjes om zwerfafval drastisch te verminderen. 
(Foto rechts: Campagnefolders op gerecycled papier en kaartjes op groeipapier.) 

 

4. Milieu 
o Openstellen milieuparken in geheel Zuid-Limburg voor alle inwoners 

(foto rechts).  
o Ontwikkeling milieu-app zodat inwoners veel makkelijker op de hoogte 

zijn van inzameling, tarieven en mogelijke besparingen. 
o Acties ondersteund om zwerfafval te verminderen. 
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5. Sport en Gezondheid 
o Programma Jongeren Op Gezond Gewicht geïntroduceerd (foto rechts).  
o Meer Bewegen voor Ouderen ondersteund. 
o Een nieuw sportbeleid opgesteld. 

 

 
 

6. Veiligheid  

Kerncentrale Tihange 2. Middels PGP-motie (door raad in meerderheid 
ondertekend) oproep om Tihange 2 te sluiten. 
(Foto rechts: PGP aanwezig bij Tihange demonstratie in Maastricht op  
22 mei 2016) 

 
 

 
 

En daarnaast:  
7. Onze bijdrage geleverd aan meer budget voor wegen- en groenonderhoud. 
8. De realisatie van veilige schoolroutes en toeristische fietsroutes. 
9. Gezorgd voor meer toezicht en handhaving (maar we vinden dat het nog 

steeds meer mag zijn). 
10.Bewaakte fietsenstalling en openbaar toilet toegevoegd aan de plannen voor 

het nieuwe Walramplein. 
11.Plus een verlaging van de tarieven voor de eerste parkeerkaart voor bewoners 

afgedwongen. 
12.Bewustwording milieu. (Foto rechts: Door PGP georganiseerde wandeling olv waterschap 

op 16 juli 2016 over meer aandacht voor bodem- en waterbeheer) 
 

 
En tot slot, ook niet onbelangrijk, maar minder zichtbaar voor de inwoners, een verantwoord financieel beleid gevoerd, waardoor 
Gemeente Valkenburg a/d Geul financieel gezond is en de vaste lasten voor onze inwoners nog steeds tot de laagste van 
Zuid-Limburg behoren. 
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Wij zijn Sociaal. Iedereen doet mee. 

 
 
Valkenburg aan de Geul zien wij als een gemeenschap waar iedereen graag woont. Om dat mogelijk te maken en te houden, vinden 
wij het van groot belang dat alle inwoners hieraan bijdragen. Dat kan klein, begroet bijvoorbeeld de mensen die je op straat 
tegenkomt. Dat kan heel groot, denk aan al het vrijwilligerswerk voor verenigingen en evenementen die talloze inwoners verrichten. De 
gemeente moet dit waar mogelijk blijven ondersteunen. Verder vinden wij dat iedereen die kan, met betaald of onbetaald werk bij moet 
dragen aan de gemeenschap. Wie dit niet kan, moet zich hiervoor met scholing en vorming geschikt maken. De gemeente moet 
blijven doorgaan met het ondersteunen van mensen die moeilijk aan werk komen. Bijvoorbeeld door een lichamelijke of psychische 
beperking, gebrekkig leervermogen of een ongunstige achtergrond. De hulp is niet vrijblijvend, deze stelt ook eisen aan degene die 
geholpen wordt. 

1. Armoedebestrijding  
a. Verhogen inkomensgrens voor toeslagen van 110 naar 120% → Meer mensen kunnen gebruik maken van toeslagen. 
b. Verlagen rente en toegankelijkheid schuldhulpverlening → Leningen worden betaalbaarder en makkelijker te krijgen. 
c. Aanpakken armoede onder kinderen → Meer kinderen kunnen gebruik maken van faciliteiten. 
d. Realisatie voedselbank en kledingbank → Goede voeding komt ten goede aan de gezondheid en het welzijn, fatsoenlijke 

kleding versterkt de eigenwaarde en de positie op de arbeidsmarkt. 
e. Gratis zwemles voor kinderen van gezinnen met lage inkomens t/m behalen diploma.  

 
2. Leefbaarheid in de kernen 

a. Meer budget voor de kernen → continueren en stimuleren zelfsturing. Dat betekent concreet uitbreiding van het 
cofinancieringsfonds naar minimaal 100.000 euro per jaar, en daar waar mogelijk koppeling aan bestaande 
gemeentelijke projecten en budgetten. 

b. Verder ondersteuning van alle mogelijke projecten met speciaal vrijgemaakte en toegewezen ambtelijke capaciteit. 
c. Voorzieningen behouden en stimuleren daar waar mogelijk. Let wel, open houden van diverse scholen wordt moeilijk, en 

het terug krijgen van supermarkten of retailwinkels in een kern is vaak een illusie. Dat is ook geen taak van de overheid. 
Maar we kunnen wel zorgen dat mensen snel en gemakkelijk bij die voorzieningen kunnen komen, of dat in het geval van 
retail thuisbezorging wordt vergemakkelijkt. 
 

3. Veiligheid  
a. Regelmatige wijkscans in samenwerking met politie blijven houden, en de punten uit deze scans blijven oplossen. 
b. Ondersteuning Whatsapp-buurtpreventie groepen: deze zijn de afgelopen jaren opricht als buurtpreventie, en deze 

dienen blijvend ondersteund te worden. 
c. Verdere uitbreiding van toezicht- en handhaving. Hierin is afgelopen 4 jaar reeds een begin gemaakt, maar het moet nog 

meer zijn om op aanvaardbaar niveau te komen. 
 

4. Ouderen ondersteunen 
a. Meer voorzieningen die langer thuis blijven wonen mogelijk maken. Dat kan onder andere ook via Dubbel Duurzaam. 
b. Netwerk van ondersteuning voor kleine huishoudelijke zaken oprichten. 
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c. Realiseren gemeenschappelijk kleinschalig wonen via herbestemming leegstaande horeca. 
d. Continueren MBVO ofwel Meer Bewegen Voor Ouderen.  
e. Aandacht vragen voor toenemende alzheimer problematiek, alzheimercafé.  

 
5. Jongeren behouden voor de gemeente 

a. Jops → Realiseren en onderhouden mobiele Jongeren Ontmoetingsplekken. 
b. Jobs → voorwaarden scheppen gezonde arbeidsregio voor jongeren. 
c. Voldoende betaalbare woningen voor starters en in de sociale woningbouw realiseren. Via bijvoorbeeld herbestemming 

horeca: hiervoor zetten we in op verlichting van het regime van de provincie.  
d. Jeugdgemeenteraad instellen opdat jongeren meer betrokken worden bij het democratisch besluitvormingsproces. 

 
6. Mantelzorgers en vrijwilligers beter ondersteunen 

a. Met advies en scholing. 
b. Betrekken bedrijven, instellingen en middenstand bij lokale vrijwilligersactiviteiten. 
c. Meer bekendheid geven aan Regionale Vrijwilligerscentrale Heuvelland. 

 
7. Werkgelegenheid behouden en uitbreiden voor iedereen 

a. Stimuleren gezonde arbeidsregio voor alle leeftijdsgroepen. 
b. Ondersteunen van horeca bij de veranderingen in de markt 
c. Stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en lokale samenwerking. 
d. Gelijke arbeidsvoorwaarden op sociale werkplaatsen voor nieuwe mensen met afstand tot de arbeidsmarkt als 

bestaande WSW-ers (sinds 2015 hebben deze mensen geen beschermde status meer). 
 

8. Sport en Gezondheid 
a. Ondersteuning herinvoering schoolzwemmen. 
b. Uitbreiding programma Jongeren Op Gezond Gewicht. 
c. Behoud Polfermolen in een verantwoorde vorm: dat betekent minimaal behoud sporthal en doelgroepenbad, en een 

goede invulling van de overige ruimte. Grootste kans daarbij is een Centraal Gezondheidscentrum voor het gehele 
Heuvelland. 
 

9. Effectief, simpel en helder communiceren door de gemeente 
a. Versterking communicatieafdeling. 
b. Burgerpanels van steeds wisselende samenstelling instellen zodat inwoners beter gehoord worden 
c. Verhogen telefonische bereikbaarheid en afhandeling. 
d. Digitalisering voor wie kan. 
e. Communicatie naar onze burgers: Vanwege gebrekkige informatievoorziening over gang van zaken en kernen van 

besluitvorming in de raadsvergaderingen in de publieke media, neemt de gemeente de regie en verzorgt een 
onafhankelijk verslag op de gemeentepagina's in Via Valkenburg. 
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Wij zijn Groen. Geniet van onze omgeving. 
 

 
 
Wij hebben als inwoners van Valkenburg aan de Geul het geluk om op een van de fraaiste plekken van Nederland te wonen. Waar 
vind je de combinatie van heuvel, dal, rivier, bos en mergelgrot? Kortom, een gemeente in een vijfsterren landschap. Om dit zo te 
houden, is geen vanzelfsprekendheid. Met de natuur wordt niet altijd zorgvuldig omgesprongen. De PGP zet zich onverminderd in voor 
behoud en uitbouw van groen. Inwoners en toeristen moeten hiervan kunnen blijven genieten. 

1. Weren zwerfafval  
a. Stimuleren preventieve acties, zoals het plaatsen van fraai vormgegeven blikvangers op strategische punten. 
b. Bewustwording creëren, met name door lesprogramma’s op scholen 
c. Aansluiten bij de Statiegeld Alliantie (invoeren statiegeld op blik en pet fles). 

 
2. Realiseren goed en veilig fietsnetwerk  

a. Voor zowel recreanten als schoolgaande kinderen.  
b. Uitbreiding aantal veilige schoolroutes, onder andere de Prinses Beatrixsingel in Broekhem. 

 
3. Starten actie groene gevels → stoeptegel eruit, plant erin. 

 
4. Meer bomen 

a. Gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen. 
b. Bomen planten in en om winkelcentrum. 
c. Bloembakken terugplaatsen in alle kernen ter letterlijke opfleuring. 

 
5. Tegengaan bijensterfte  

a. Kiezen voor inheemse planten bij inrichten bloemperken. 
b. Gefaseerd maaibeleid van bermen. 
c. Inzaaien braakliggende terreinen. 

 
6. Goed zorgen voor alle dieren, wild of gedomesticeerd 

a. Goede zwerfdierenopvang. 
b. Groenbeheer houdt rekening met schuil- en broedplaatsen. 
c. Geen megastallen in onze gemeente. 

 
7. Voldoende groene speel- en recreatieplekken 

 
8. MAA-Vliegveld (Vliegveld Beek) 

We kunnen ons niet voorstellen dat dit het leefklimaat verbetert, derhalve zijn we geen voorstander van verdere uitbreiding.  
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Wij zijn duurzaam. Zorg nu voor onze toekomst. 

 
 
Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen en kleinkinderen in minimaal dezelfde omstandigheden kunnen leven als wij. We moeten 
hen niet opzadelen met de keerzijden van onze economische welvaart, zoals een verdere opwarming van de aarde. Natuurlijk 
overstijgt dit onderwerp de gemeentegrenzen, maar dat sluit actief handelen en eigen verantwoordelijkheid niet uit. Het Akkoord van 
Parijs en het Energietransitie Plan dwingen onze gemeente in 2050 energieneutraal te zijn. Daarom willen we stap voor stap fossiele 
energie in onze gemeente terugdringen, bijvoorbeeld met woningisolatie, duurzame energie en gasloze woningen. Op de lange termijn 
levert dit ook meer op voor de portemonnee. Naast de energietransitie streven wij dan ook naar een circulaire economie: alles wat 
geproduceerd wordt moet uiteindelijk kunnen worden hergebruikt. Ook dit overstijgt natuurlijk de gemeentegrenzen, maar ook dit dient 
op lokaal niveau gestimuleerd en gefaciliteerd te worden, dus met de gemeente als belangrijkste partner. 

 

1. Burgers helpen in verduurzamen van hun woning 
a. Zonnepanelenproject opstarten om burgers gemakkelijk de stap naar groene en eigen energievoorziening te laten zetten. 
b. Gratis advies over energiezuinigheid eigen woning (dubbel duurzaam). 

 
2. Burgers helpen verduurzaming betaalbaar te maken 

a. Met name door een zogenaamd revolving fonds op te zetten waardoor energiemaatregelen zich terugverdienen.  
b. Energiecoöperaties van buurten en straten faciliteren. 

 
3. Ontkoppeling regenwater van riool regelen en stimuleren. 

 
4. Stimuleren gescheiden inzameling  

Middels openbare vuilnisbakken en als voorwaarde voor toekenning 
vergunning evenementen. 

5. Gemeentehuis en -apparaat energieneutraal 
a. Zonnepanelen op het dak plaatsen en daarmee het eigen elektrische 

wagenpark voorzien van stroom. 
b. Bij aflopen energiecontract (in 2019) het nieuwe energiecontract 

afsluiten bij een echte groene leverancier. 
c. Verdere elektrificatie van het gemeentelijk wagenpark. 

 
6. Invoeren JaJa sticker  

Geen reclame en ongeadresseerde post tenzij sticker op deur. Daarmee wordt de verspilling van papier tegengegaan. 

7. Verkeer & mobiliteit duurzamer maken 
a. Stimuleren carpoolen via een P&R. 
b. Wegdek bij vervanging geluidsarmer laten plaatsen. 
c. Elektrisch vervoer stimuleren door plaatsen van meer elektrische laadpalen (ook voor e-bikes). 
d. E-carsharing introduceren en faciliteren. 
e. Meer geluidswerende maatregelen snelweg A79: wij blijven streven naar geluidswerende schermen langs de A79, met 

name langs de wijken Goudenrood en Vroenhof. Daarbij streven wij bovendien naar een werkelijk duurzame oplossing, 
door het laten plaatsen van zonnepanelen op deze schermen, waardoor de achterliggende huizen ook nog van stroom 
voorzien kunnen worden. Ook groene schermen die als luchtfilter voor fijnstof en stikstof kunnen dienen is een optie. 
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Kandidatenlijst 
 

 
 
 

Contactgegevens 
Website: http://pgpvalkenburg.nl/ 
Email:  info@pgpvalkenburg.nl  
Facebook: @pgp.valkenburg 
Tel. nr. : 06-29627531 
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