Gemeenteraadsprogramma 2022-2026
Beste inwoner van Beek, beste kiezer!
Progressief Beek is weer van de partij. Dat zijn wij al vanaf 1978. Bijna een halve eeuw draagt
Progressief Beek zijn gedachtegoed uit. Progressief Beek is een lokale partij, maar het
programma is gebaseerd op de Nederlandse landelijke partijen GroenLinks, PvdA en D66. In
verschillende raadsperioden heeft PB op een goede manier verantwoordelijkheid genomen
voor het bestuur van de gemeente. In andere perioden stonden wij aan de kant en hebben
wij gezorgd voor levendigheid, voor ‘reuring’ in de Beekse politiek.
Na een vergadering van de gemeenteraad van Beek zwijgt de krant daar meestal in alle talen
over. Wat zegt dat over de politiek in Beek? Is dat een goed teken?
Wij denken dat het zwijgen van de pers te maken heeft met het weinig inspirerende bestuur
op dit moment. Het is in elk geval géén teken dat het allemaal zo goed gaat. In dit
programma leest u dat Progressief Beek vindt dat het tijd wordt voor verandering. Het is tijd
voor meer democratie, meer vertrouwen in de inwoners, meer aandacht voor de
leefomgeving en een betere dienstverlening. Tijd ook voor een sterkere gemeenteraad, die
minder volgzaam loopt aan het lijntje van burgemeester en wethouders. Laten we het
modern zeggen: tijd voor een nieuwe bestuurscultuur.
Wij laten u nu weten waar wij voor staan. Dit verkiezingsprogramma geeft informatie over
de dingen die wij willen bereiken, als u, kiezer, dat in maart 2022 mogelijk maakt.
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De gemeente en zijn burgers
“Wij vertrouwen je niet!”
Dat is de rode draad van de manier waarop de overheden vaak de burgers zijn tegemoet
getreden. ‘Alle burgers belazeren de zaak!’. ‘Mensen zijn er op uit, om misbruik te maken’.
De toepassing van onze sociale wetten is te vaak gebaseerd op wantrouwen. Het accent ligt
meer op bezuinigen en het opsporen van misbruik dan op dienstverlening. Regels lijken ‘in
beton gegoten’. Er is geen ruimte voor maatwerk. En zo kreeg Nederland wat het verdiende:
het mega-schandaal van de toeslagenaffaire. Mensen komen tekort aan zorg en liefde ten
gevolge van een beleid waarbij het accent ligt op bestrijding van misbruik en wantrouwen.
Wantrouwen tegenover mensen die hulp vragen en tegenover mensen die zorg verlenen.
Onze mening: Het is minder erg om door één burger te worden bedrogen dan om allen te
wantrouwen.
De gemeente moet ook groepen burgers vertrouwen, groepen die initiatieven ontplooien.
Betrokkenheid van inwoners bij hun naaste omgeving verbetert de leefbaarheid van de
wijken.
Wat kunnen wij in Beek daaraan doen? Staan wij met lege handen?
1. De gemeente richt zich meer op de kwaliteit van de dienstverleningen en minder op het opsporen
van misbruik.
2. De gemeente communiceert direct en duidelijk met haar inwoners; zij beantwoordt brieven van
burgers snel en deskundig.
3. Indicatiefunctionarissen krijgen grotendeels een andere functie; de aanbieders van zorg en hulp en
de hulpvrager bepalen samen of iemand zorg nodig heeft. Het ‘keukentafelgesprek’ is een zaak van de
inwoner en zijn hulpverlener, niet van ambtenaren.
4. Er komt een proefproject voor een wijk, waar hulpverleners en burgers de huishoudelijke hulp geheel
zelf regelen.
5. Per kern komt een buurtgerichte organisatie met taken en middelen om de eigen buurt te
verbeteren. Het BurgerInitiatief Genhout is een succesvolle pilot van de afgelopen periode en kan als
voorbeeld dienen
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6. De gemeente stimuleert voor alle inwoners een preventieprogramma gebaseerd op sport en
beweging.

Plaatsen om samen te zijn
Verenigingen zijn belangrijk om mensen met elkaar te verbinden: ze zijn het sociale
fundament van een gemeenschap. Om elkaar te kunnen ontmoeten zijn ruimten nodig om
samen te gebruiken. In sommige kernen, maar vooral in het centrumdorp Beek is het droevig
gesteld met de ontmoetingsruimten. Veel bestaande ruimten zijn gesloten. En de
accommodaties die er wel nog zijn, zijn soms niet geschikt voor de Beekse verenigingen.
Wat kan en wil Progressief Beek daaraan doen?
1. De gemeente draagt er zorg voor dat ook in Beek-centrum verenigingen hun activiteiten kunnen blijven
uitvoeren. Dat hoeft niet door nieuwbouw; vaak kunnen bestaande accommodaties worden aangepast.
2. De gemeente onderzoekt of het beheer van de verschillende maatschappelijke voorzieningen bij een
onafhankelijke beheersstructuur kan komen, op afstand van de gemeente zelf. Als voorzieningen
geschikt zijn voor regionale activiteiten zoals bijvoorbeeld De Haamen of Asta, dan zal de gemeente
stimuleren dat ze ook als zodanig worden gebruikt.
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Inwoners moeten kunnen wonen
Iedereen heeft recht op een betaalbare woning in een veilige buurt. Diverse groepen mensen
kunnen echter niet of nauwelijks aan woonruimte komen. De gemeente zal zich moeten
inspannen om daar verandering in te brengen.
Wat kan de gemeente doen en wat wil Progressief Beek dat de gemeente doet?
1. Als panden vrijkomen, mogen die niet worden aangekocht als belegging. Vrijkomende woningen
moeten worden bewoond door eigenaars of huurders.
2. Veel woningen zijn toe aan verbeteringen en veruurzaming. Bij de keuze voor welke woningen het
eerst aan de beurt zijn, krijgen sociale huurwoningen en woningen voor jongeren en mensen met een
beperking voorrang.
3. Als bouwlocaties in de gemeente vrijkomen, worden daar plannen ontwikkeld voor sociale
huurwoningen en woningen voor jongeren en mensen met een beperking.
4. In samenwerking met projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen worden nieuwe woningen
gerealiseerd in vrijkomende panden, ook in leegstaande winkelpanden.
5. Er komt aandacht voor kleinschalige woonvormen, “tiny houses” en woonruimten voor bijzondere
groepen.
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Een mooie leefomgeving en natuur
Ook Beek moet het stellen met de enige planeet die wij hebben. Ook Beek heeft een rol in de
gezamenlijke inspanning om de aarde te bewaren voor het nageslacht. Energietransitie en
verminderen van de uitstoot van CO2 staan hierbij centraal en ook Beek zal daaraan zijn –
bescheiden – bijdrage moeten leveren. Ook wij mogen niet voorbijgaan aan de
wereldproblemen. Daarom wil Progressief Beek de natuur zo inrichten dat die bijdraagt aan
het tegengaan van vervuiling, klimaatopwarming en verder verlies van biodiversiteit.
Progressief Beek wil dat gemeente en burger samen maatregelen nemen om de natuurlijke
omgeving te verfraaien en een bijdrage te leveren aan de wereldproblemen.
1. Er moeten meer bomen komen, zowel buiten als binnen de bebouwde kom. Kappen van bomen alleen als
het echt nodig is. Er komt een beheersplan voor een rijk bomenbestand: bestaande bomen blijven behouden
en op daarvoor geschikte plaatsen worden nieuwe aangeplant. De keuze valt daarbij op soorten die passen in
de natuurlijke omgeving.
2. De groenstroken die de gemeente heeft verworven tijdens ruilverkavelingen en daarvoor geschikte andere
percelen worden ingezaaid met bloemrijke kruiden en beplant met heesters en bomen. Hierdoor krijgen
insecten en vogels kansen en fungeren de stroken als betrouwbare afwatering bij stortbuien
3. Het buitengebied wordt waardevoller als de biodiversiteit wordt verbeterd en door de aanleg van
ecologische verbindingsstroken langs wandelroutes.
4. Het gebruik van insecticiden en van het herbicide of bestrijdingsmiddel glyfosaat, dat schadelijk is voor de
volksgezondheid, wordt verboden.
5. Natuurprojecten verdienen een aansprekend symbool. De patrijs was een kenmerkende vogel van het
boerenland. Hij is in Beek verdwenen, maar hij kan terugkeren bij een goed beheer van het buitengebied. Een
gemeentebestuur met Progressief Beek brengt binnen vier jaar de patrijs terug in Beek.
6. De overheid is niet alleen verantwoordelijk voor de natuurlijke omgeving. De gemeente stimuleert mensen
en buurten om een aandeel te nemen in het beheer van de natuur in de eigen omgeving.
7. De gemeente stimuleert inwoners om regenwater af te koppelen van het riool.
8. Zelf zal de gemeente op zoveel mogelijk plaatsen de verharding verwijderen en vervangen door groen.

PB Programma Gemeenteraad 2022-2026. 20 december 2021

5

Keutelbeek, redden wat te redden valt
Beek heeft een mooi plan: een open beek door het dorp en door het buitengebied. Dat plan
combineert maatregelen tegen wateroverlast met scheiden van schoon en vuil water en
verfraaiing van zowel het dorpsgezicht als de natuur in het buitengebied. Op de uitvoering valt
wel wat af te dingen: te veel beton en veel te traag, maar het moet nu in volle vaart verder
worden uitgevoerd.
1. De beek moet versneld worden opengemaakt: fase 2 door Neerbeek en ook het laatste
stuk in de richting van de Geleenbeek.
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Redden van de planeet
Er wordt veel verwacht van mensen om de klimaatverandering tegen te gaan en om over te
gaan op een fossielvrije energie. Soms moeten burgers hun vertrouwde manier van leven
ingrijpend veranderen. Zij hebben daarbij recht op goede ondersteuning, ook door de
gemeente.
Progressief beek neemt de volgende concrete stappen:
1. Zonnepanelen op alle daken die zich daarvoor lenen. Er moet regelgeving komen dat er geen woningen
en bedrijven meer worden gebouwd zonder eigen zonnepanelen.
2. Er moet ook een regeling komen die vaststelt dat de opbrengsten van zonneparken ten goede komen
aan de inwoners. Het klimaatakkoord gaat uit van 50% burgerparticipatie. Dat moet uitganspunt zijn van
het beleid.
3. Beekse burgers worden geholpen met het verduurzamen van hun woning door gerichte
informatievoorziening via een energieloket.
4. Ondersteuning wordt verleend door financiële hulp bij de voorinvestering.
5.De gemeente ondersteunt de inwoners bij warmtechecks, isolatie en woningaanpassing. Er komt een
regeling die de inwoner in staat stelt de aanpassing onder gunstige voorwaarden te financieren.
6. Er komt een onafhankelijk onderzoek over de financiële en technische mogelijkheden van Het Groene
Net voor de inwoners van Beek.
7. De gemeente ontwikkelt beleid om de hoeveelheid huishoudelijk afval te verminderen. En het afval
dat wordt ingezameld, wordt zoveel mogelijk gerecycled.
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Geen onderwerp houdt in Beek de gemoederen zo wakker als het vliegveld. Veel inwoners
ervaren de overlast in toenemende mate als onverdraaglijk. Anderen beklemtonen de
belangrijke functie van MAA voor de werkgelegenheid en de welvaart. De meeste beslissingen
over de toekomst van de luchthaven worden niet genomen in Beek, maar op provinciaal en
landelijk niveau. Maar Beek vertegenwoordigt wel de meest betrokken mensen en zal helder
en duidelijk een standpunt moeten innemen. Om duidelijkheid te krijgen over de voor- en
nadelen van MAA, op economisch gebied en ook op het vlak van welzijn en woongenot, heeft
de provincie besloten tot een alomvattende kosten-batenanalyse. Progressief Beek is een
warm voorstander van dit onderzoek.
Hoe staat Progressief Beek in dit debat?
1. In de Maatschappelijke Kosten en Baten analyse (MKBA) moet nadrukkelijk de sluiting en alternatieve
gebiedsontwikkeling van de luchthaven als mogelijke uitkomst worden meegenomen. Wanneer de MKBA
aantoont dat de kosten van het vliegveld groter zijn dan de baten, is sluiting de aangewezen oplossing.
2. Een verdere stijging van de overlast is niet acceptabel als het vliegveld openblijft.
3. Schade en onveiligheid door turbulentie door vliegtuigen is niet acceptabel. Op grond daarvan kan een
vliegverbod worden opgelegd aan bepaalde types vliegtuigen.
4. Voor een goede nachtrust blijft het vliegveld gesloten tussen 23.00 en 7.00 uur.
5. De belasting van het milieu wordt gecontroleerd. Door vliegtuigen veroorzaakte schade wordt
gecompenseerd. De schade wordt verhaald op de luchthaven en op de verantwoordelijke bedrijven.
6. Een vertegenwoordiging van Beekse inwoners wordt betrokken bij de besteding van het
leefbaarheidsfonds.
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Wat gaat dat allemaal kosten?
Het huishoudboekje van de gemeente moet in orde zijn en blijven. Dat betekent concreet:
1. Investeringen worden gedaan vanuit een sluitende begroting.
2. De belasting op onroerend goed (WOZ) dient te dalen naar het Limburgs gemiddelde.
3. Tarieven worden vastgesteld naar rato van het gebruik. Immers de gebruiker en de vervuiler betaalt.
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Besluit
Er moet in Beek veel gebeuren en veel veranderen. Progressief Beek heeft in het bestuur van
de gemeente zes jaar aan de kant gestaan. In die tijd is niet alles slecht gegaan, maar in veel
opzichten kan en moet het ook beter.
Beste inwoner van Beek, geef Progressief Beek de kans om te laten zien dat het beter kan en
beter moet.
Het is TIJD VOOR VERANDERING
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