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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Ouderen Partij Landgraaf (OPL). De Ouderen Partij Landgraaf wil er
voor alle inwoners van Landgraaf zijn, jong en oud, man of vrouw. Daarom leggen wij met dit verkiezingsprogramma geen beleidsprogramma ‘ouderenbeleid’, maar een totaalprogramma aan u voor. In dit verkiezingsprogramma
liggen de accenten bij de senioren en de meest kwetsbare inwoners.

1. Wat is de Ouderen Partij Landgraaf?
De senior van nu is niet meer de senior van 20 jaar geleden. De senior van nu wil zo lang mogelijk zelfstandig in de
eigen omgeving blijven wonen. Senioren zijn vitale en actieve mensen, die belangrijk zijn voor hun wijk, buurt of
straat en die dat zo lang mogelijk willen blijven. Het beleid van de gemeente moet er op gericht zijn om de vitaliteit
van de senior te behouden en te stimuleren. Keuzevrijheid, zelfstandigheid, zelfredzaamheid, medezeggenschap en
participatie in het maatschappelijk leven, kortom het vermogen om zelf de regie over het eigen leven te voeren,
staan daarbij voor de Ouderen Partij Landgraaf centraal.
Senioren willen ook niet worden weggezet als ‘zwak’ of ‘kwetsbaar’. Integendeel, zij zijn overal in beweging. De
Ouderen Partij Landgraaf wil dat de samenleving gebruik maakt van de kennis, kunde, ervaring en levenskracht van
senioren. Uitgaande van deze kracht hebben wij in ons verkiezingsprogramma bewust geen aparte paragraaf
ouderenbeleid opgenomen. Het verkiezingsprogramma bevat daarentegen wel, verspreid over de diverse
beleidsterreinen, maatregelen waarmee de belangen van onze inwoners in het algemeen, en die van senioren in het
bijzonder, worden behartigd.
Het aantal senioren groeit sterk, ook in Landgraaf. Tot de doelgroep ‘senioren’ rekenen wij ook de mensen die in de
loop van de komende 10 tot 15 jaar het arbeidsproces verlaten. Voor deze mensen moet nu al beleid gemaakt worden, dat hen (straks) in staat stelt om van de tijd ná hun pensionering te genieten en zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven. Bij de totstandkoming van dat beleid hebben dus ook de jongere generaties belang.
De aanleiding voor het ontstaan van de Ouderen Partij Landgraaf is mede gelegen in de beperkte aandacht die de
reguliere partijen geven aan het toenemend aantal senioren. Daarom komen nu ook in Landgraaf senioren in beweging, om er voor te zorgen dat zij ook in de gemeenteraad gaan meepraten en mee beslissen over hun eigen
toekomst, en die van hun kinderen en kleinkinderen. Onder het motto: Ervaring telt!’. De Ouderen Partij Landgraaf
is een nieuwe lokale partij die de invloed van senioren op de Landgraafse samenleving wil versterken. De Ouderen
Partij Landgraaf neemt in maart voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf.
Omdat de Ouderen Partij Landgraaf een partij is die staat voor diversiteit, nemen twee vrouwen een verkiesbare
plek op onze kandidatenlijst in. En wel Lenie Haarbosch en Karin Wingen met een 2e respectievelijk 4e plaats op de
lijst. Daarnaast willen we met onze kandidatenlijst ook laten zien dat wij ons niet alleen sterk willen maken voor de
belangen van senioren. De Ouderen Partij Landgraaf komt op voor de belangen van álle inwoners, jong en oud. Om
dat te onderstrepen staat Jean Frins (35 jaar) op de 3e plaats van onze kandidatenlijst.
De drie belangrijkste speerpunten voor de Ouderen Partij Landgraaf zijn:
I. De strijd tegen (vaak verborgen) armoede!
II. Meer aandacht voor de aanpak van eenzaamheid!
III. Toeleiding naar werk, ook voor onze 45-plussers!

2. De Ouderenpartij Landgraaf in het kort:
 De OPL is niet ‘links’ en niet ‘rechts’, maar gericht op het oplossen van problemen!
 De OPL is een lokale partij die zich inzet voor de belangen van álle inwoners van Landgraaf, jong én oud,
man of vrouw.
 De OPL staat op de bres voor RESPECT! Respect voor verschillen in cultuur, huidskleur, geloof en geaardheid.
Maar ook met respect voor natuur en milieu.
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 De OPL is een partij met bijzondere aandacht voor de belangen van de groeiende groep senioren (50 jaar en ouder).
 De OPL is een partij die staat voor een solidaire samenleving. De OPL voelt zich daarom verantwoordelijk voor de
bescherming van onze kwetsbare inwoners, in het bijzonder zij die afhankelijk zijn van zorg- of inkomensondersteuning.
 Leeftijd wordt steeds meer een discriminerende factor in de maatschappij. De OPL keert zich tegen leeftijdsdiscriminatie.
 De OPL wil dat senioren meer politieke verantwoordelijkheid dragen, zodat er niet óver hen maar mét hen
wordt beslist. Daarom wil de OPL dat senioren overeenkomstig hun aantal in de gemeenteraad van Landgraaf
worden vertegenwoordigd.
 De OPL gaat voor een kwalitatief hoogwaardig en stabiel gemeentebestuur, ongeacht de vraag of we een rol in
de coalitie of in de oppositie vervullen.
 De OPL is een partij die het aandurft om tegen onze inwoners te vertellen dat je in de politiek keuzes moet
maken. Niet alles kan! Daar waar we keuzes moeten maken, leggen we ze uit.

3. Ouderen Partij Landgraaf: een lokale en onafhankelijke partij die wil samenwerken over
de gemeentegrenzen heen
De Ouderen Partij Landgraaf is een nieuwe onafhankelijke lokale partij. Niet een landelijke partijlijn, maar de
belangen van de inwoners van Landgraaf en de lokale omstandigheden zijn leidend voor het handelen van de OPL.
De OPL is niet ‘links’ en niet ‘rechts’, maar gericht op het oplossen van problemen! De OPL gaat te allen tijde voor een
kwalitatief hoogwaardig en stabiel gemeentebestuur, ongeacht de vraag of we een rol in de coalitie of in de oppositie vervullen.
De OPL heeft het beste voor met de inwoners van Landgraaf en wil dat ook hun kinderen en kleinkinderen een
goede toekomst tegemoet gaan. De OPL staat voor respect voor natuur en milieu en een veilige samenleving, waarin plaats is voor vrijheid, gerechtigdheid en verdraagzaamheid. De OPL gelooft niet in het creëren van belangentegenstellingen tussen mensen of groepen van mensen, maar wel in het slaan van bruggen.
Mensen zijn voor hun ontplooiing op elkaar aangewezen en zijn verantwoordelijk voor het bieden van een toekomst
aan hun kinderen en kleinkinderen. Senioren en andere buiten het arbeidsproces vallende groepen, willen en mogen in de samenleving niet van deze verantwoordelijkheid worden uitgesloten.
Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de koopkracht van de meeste senioren de afgelopen
10 jaar (meer dan gemiddeld) gedaald. Het niet of beperkt indexeren, soms zelfs korten, van veel aanvullende pensioenen, is daarvoor een belangrijke oorzaak. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met een daling van de huurtoeslag en een vermindering van de vergoedingen voor medicijnen. In haar strijd tegen deze koopkrachtdaling
zoekt de Ouderen Partij Landgraaf, over de gemeentegrens heen, de samenwerking met andere ouderenpartijen en
regionaal of landelijk opererende organisaties, waaronder ouderenbonden en belangenbehartigers. Alleen
gezamenlijk én met uw steun, kunnen we deze strijd winnen!

4. Zorgen voor elkaar
Niet alleen senioren maar alle inwoners van Landgraaf dienen, waar mogelijk, een zelfstandig bestaan te leiden. Het
zo lang mogelijk thuis blijven wonen kan leiden tot verwaarlozing en/of vereenzaming. Wij willen dat hier, in samenwerking met zorgorganisaties, actief op wordt toegezien. De Ouderen Partij Landgraaf is van mening dat oudere
echtparen, waarvan één partner intramurale zorg nodig heeft, niet van elkaar gescheiden mogen worden. Ter
voorkoming van groter menselijk leed en hogere kosten voor de samenleving, moeten zorgmijders actief worden
opgespoord.
De gemeente mag er niet van uit gaan dat mensen altijd in staat zijn om zelf oplossingen te bedenken als zij zorg
nodig hebben. Het gaat vaak om kwetsbare groepen.
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Mishandeling en verwaarlozing van ouderen is een fors onderschat probleem dat meer aandacht verdient, vooral
ook van de kant van de professionele hulpverleners. De Ouderen Partij Landgraaf wil dat bij elk keukentafelgesprek
wordt gecheckt of er aanwijzingen zijn van mishandeling of verwaarlozing van ouderen.
Wij onderschrijven het grote belang van vrijwilligerswerk voor de Landgraafse samenleving. Ondersteuning van
vrijwilligers in de vorm van een (financiële) tegemoetkoming kan op onze steun rekenen. Tegelijkertijd willen we
voorkomen dat betaalde functies door vrijwilligerswerk worden verdrongen.
Ouders en verzorgers zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor de opvoeding en het gedrag van hun kinderen. Scholen en verenigingen spelen daarbij een aanvullende rol. Initiatieven om ouders te helpen bij hun opvoedingstaak moeten worden gestimuleerd.
Leerachterstand voorkomen is beter dan genezen! Voor- en vroegschoolse educatie moet daarom beschikbaar en
betaalbaar zijn voor alle kinderen met een (taal)achterstand in hun ontwikkeling.
Leerlingenvervoer voor geïndiceerde leerlingen, moet afgestemd zijn op de indicatie van de leerlingen. De wijze
waarop leerlingen met een indicatie worden vervoerd mag nooit conflicteren met de indicatie of contraproductief
zijn in relatie tot de behandeling. Wij denken hierbij bijvoorbeeld aan leerlingen met een indicatie in het autistisch
spectrum. Een vast regime is voor hen cruciaal, zoals een vaste chauffeur en klokvaste ophaaltijden en vaste routes.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Zorg- en welzijnsvoorzieningen moeten voor alle inwoners bereikbaar en betaalbaar zijn. Onze speciale
aandacht gaat daarbij uit naar de kwetsbare groepen en senioren in de samenleving.
 Elke inwoner krijgt de zorg die zij of hij nodig heeft, zonder dat daarbij sprake is van wachtlijsten.
 De stand van techniek staat niet stil. Nieuwe mogelijkheden, waaronder die van telezorg, moeten optimaal
worden benut.
 Meer controle door middel van thuisbezoek op daadwerkelijke zelfredzaamheid van alleenstaande senioren.
 Inzet van mensen die werkzaam zijn als Hulp bij de Huishouding bij het opsporen van eenzaamheid, verwaarlozing
en ouderenmishandeling.
 Onderzoek naar de haalbaarheid van een Hospice in Landgraaf.
 Stimuleren dat grote vrijkomende panden op basis van een “mixed-people” concept een gemengde functie
krijgen, waardoor het combineren van werken, wonen, studeren en zorgen mogelijk wordt gemaakt.
 Jong en oud inzetten voor elkaar. Jongeren helpen senioren bij het leren omgaan met de toenemende
digitalisering. Senioren helpen jongeren bij huiswerk of als jobcoach.
 Vergroting van maatschappelijke betrokkenheid van de jeugd. De gemeente kan hierbij helpen door
maatschappelijke stages te faciliteren.
 Door middel van een pilotproject de wederzijdse voordelen in kaart brengen van de huisvesting van jongeren
in de directe nabijheid van senioren.
 Ondersteuning van wijk gebonden innovatieve initiatieven op het gebied van zorg en welzijn.
 Bevorderen van optimale privacy in intramurale zorgaccommodaties
 Deskundige ondersteuning van mantelzorgers en beschikbaarheid van respijtzorg, zonder wachtlijsten.
 Bijzondere aandacht moet uit gaan naar de aanpak van (verborgen) eenzaamheid.
 Continueren van brandveiligheidscursussen en valpreventiecursussen voor senioren.
 Een goed schoon gehouden openbaar toilet, dat toegankelijk is voor mensen met een beperking, in de drie
winkelcentra.
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5. Levensloopbestendige samenleving
Alle wijken en buurten moeten zoveel mogelijk levensloopbestendig worden gemaakt. Dat betekent concreet dat
er voldoende voorzieningen aanwezig moeten zijn waarmee onze inwoners in staat worden gesteld om zo lang
mogelijk een zelfstandig leven te leiden. Het gaat dan om een goede verbinding met het openbaar vervoer,
buurtontmoetingspunten, voldoende levensloop bestendige woningen, gezondheidscentrum, een actief
buurtnetwerk en een obstakelvrije openbare ruimte.
Het voorzieningenniveau van het openbaar vervoer (OV) in Landgraaf wordt bepaald door de vraag naar vervoer.
Het gevolg daarvan is dat op een aantal plekken en/of ná bepaalde tijdstippen, geen reguliere lijndienst wordt aangeboden. De Ouderen Partij Landgraaf vindt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van het openbaar vervoer.
En dat geldt zeker voor de doelgroepen die er veelal op zijn aangewezen, zoals senioren en jongeren. Op die plekken
waar het traditionele OV niet meer wordt aangeboden bepleiten wij de inzet van andersoortige vormen van OV om
het mobiliteitsprobleem op te lossen. Gratis openbaar vervoer draagt bij aan een beter milieu, de bevordering van
contacten en het voorkomen van eenzaamheid. Daarom gaan wij ons sterk maken voor gratis openbaar vervoer
voor 65+ en minima.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Nieuwe woningen moeten levensloopbestendig worden gebouwd.
 Inzet van bel- flex- of buurtbussen op plekken waar het openbaar vervoer geen oplossing is.
 Trottoirs, wegen, wandelpaden en openbare gebouwen moeten obstakelvrij, goed bereikbaar en goed
toegankelijk zijn voor mensen met beperkingen.
 Achterstand op het gebied van levensloopbestendige woningen inlopen. Met de woningcorporaties moeten
daartoe aanvullende afspraken worden gemaakt.
 Er wordt geïnvesteerd in voorlichting over de mogelijkheden van technische voorzieningen in de woning
(domoticabeleid).
 Voldoende woningen die geschikt zijn voor bewoning door senioren en mensen met een beperking. Maar ook
goede en betaalbare huisvesting voor jongeren en starters op de woningmarkt.

6. Werk en Inkomen
Werknemers van 45 jaar en ouder vinden na ontslag moeilijk een nieuwe baan. Het UWV noemt deze leeftijdscategorie slecht bemiddelbaar. Reden voor de Ouderen Partij Landgraaf om extra aandacht aan deze groep te besteden. Want wij willen dat niemand van de arbeidsmarkt wordt uitgesloten. Als het aan ons ligt gaat de gemeente
Landgraaf hierin, in samenwerking met partners en de overige gemeenten in de regio, een leidende rol spelen.
Zoals in het verleden afspraken werden gemaakt met werkgevers om op de arbeidsmarkt moeilijk plaatsbare jongeren aan het werk te helpen, zou ook in regionaal verband de hand naar 45-plussers moeten worden uitgestoken.
De Ouderen Partij Landgraaf pleit daarom voor het opzetten van een regionaal ‘Aanvalsplan Werkgelegenheid voor
45-plussers’. Het imago van de oudere werknemer (ziek, duur, minder productief ) moet veranderen. Werkgevers
moeten worden beloond als zij 45-plussers in dienst nemen.
Ook in Landgraaf is een groot aantal inwoners niet in staat om zich financieel te bedruipen. Met alleen AOW en een
kleine pensioenuitkering stijgen de kosten van levensonderhoud boven het beschikbare inkomen. Senioren, maar
ook gezinnen en jongeren die langdurig van het uiterste minimum moeten leven, dreigen in een neerwaartse spiraal
terecht te komen. De Ouderen Partij Landgraaf wil een actief armoedebeleid dat zorgt voor structurele oplossingen
en daarmee voor ‘rust’ bij deze doelgroep. Waardoor deze mensen ook weer van het leven kunnen gaan genieten.
Uitsluiting door armoede is voor ons onaanvaardbaar. En onbestaanbaar als het om kinderen gaat!
Wij hebben waardering en bewondering voor de vele vrijwilligers die voedsel- en kledingbanken runnen. Maar deze organisaties zouden overbodig moeten zijn. Het beleid van de gemeente moet er op zijn gericht om dat mogelijk te maken.
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De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Geen bezuiniging op armoedebeleid en een ruimhartig beleid met betrekking tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor minima.
 Bewaking van de effecten van het gemeentelijk armoedebeleid door middel van een armoedemonitor.
 Snelle dienstverlening bij schuldhulpverlening, zonder wachtlijsten.
 Geen wachttijd voor het verkrijgen van een uitkering helpt bij het voorkomen van schulden.
 Ruime en begrijpelijke voorlichting over het recht op bijzondere bijstand.
 Een inclusieve arbeidsmarkt waarbij iedereen naar vermogen mee doet.
 Geen leeftijdsdiscriminatie bij de werving- en selectie van personeel. De gemeente geeft hierbij het goede
voorbeeld.
 Scholing en ondersteuning van 45-plussers en senioren om weer aan de slag te kunnen gaan bij werkeloosheid
of om langer aan het werk te kunnen blijven.
 Arbeidsplaatsen voor arbeidsgehandicapten in- en buiten de gemeentelijke organisatie. De gemeente komt de
landelijk gemaakte banenafspraak na en ziet er op toe dat de aan de gemeente verbonden partijen dat ook doen.
 Een bijverdienregeling die werken met behoud van een uitkering aantrekkelijk maakt.
 Intensivering aanpak laaggeletterdheid en ondersteuning van mensen die niet over digitale vaardigheden
beschikken. De doelstellingen met betrekking tot deze aanpak moeten ‘smart’ worden gemaakt. En de effectiviteit van deze aanpak moet inzichtelijk worden gemaakt met een voortgangsmonitor.

7. Veiligheid
In Landgraaf moet iedereen zich 24 uur per dag veilig kunnen voelen. Het waarborgen van die veiligheid is een
kerntaak van de overheid. Wij volharden in de cruciale rol hierbij van de wijkagenten en Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s). Maar veiligheid omvat niet alleen toezicht, maar ook aandacht voor schone buurten, losliggende stoeptegels, voldoende straatverlichting, duidelijke stoepranden zodat stoepen kinderwagen- rollator- en
rolstoelvriendelijk zijn. Het is voor ons onaanvaardbaar dat inwoners met angst over straat gaan. Het gevoel van
onveiligheid wordt veroorzaakt door een relatief kleine groep met onaangepast gedrag. Zonder de bereidheid om
echt hard op te treden is elke vorm van preventie zinloos. De Ouderen Partij Landgraaf tolereert geen geweld en
kiest daarom voor een zero-tolerancebeleid. Veiligheid in de wijken kan ook worden vergroot door de bewoners
bewust te maken van hun eigen rol en mogelijkheden op het gebied van inbraak en preventie.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Harde aanpak van overlast, vernieling, crimineel gedrag en discriminatie.
 De besluiten over de verdeling van het beschikbare aantal agenten worden niet door het gemeentebestuur van
Landgraaf genomen. Daarom zal de OPL zich buiten de gemeente-grens van Landgraaf sterk gaan maken voor
meer aanwezigheid en een betere bereikbaarheid van (wijk)agenten in de wijken en buurten van Landgraaf.
 Bestrijding van drugsoverlast en aanpak brandgevaar.
 Bestrijding van illegaal knalvuurwerk tijdens de jaarwisseling.
 Cameratoezicht op onveilige plekken.
 Optimale openbare verlichting.
 Jongeren moeten een plek in de wijk hebben waar ze ongestoord kunnen chillen zonder daarbij anderen tot last
te zijn.
 Snelle schoonmaak van graffiti en zwerfvuil in alle wijken.
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8. Duurzaamheid
Wij staan voor respect voor natuur en milieu. Het klimaat verandert wereldwijd en dat heeft ook (nadelige) gevolgen
op het leven van onze inwoners. Hittestress en wateroverlast zijn daar voorbeelden van. Verstening moet daarom
worden tegen gegaan. Maar ook meer groen in de woonomgeving helpt bij de bestrijding van hittestress en wateroverlast. Wij willen dat de gemeente het gebruik van de fiets bevordert. Dat kan door te zorgen voor veilige fietsroutes naar openbare voorzieningen, zoals scholen, winkelcentra, zorgvoorzieningen en sportaccommodaties.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Landgraaf 100% energieneutraal in 2040. Over de voortgang met betrekking tot deze doelstelling moet
periodiek en publiekelijk verantwoording worden afgelegd.
 Niet alleen moeten de daken van de gemeentelijke gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen. Ook moet de
gemeente over een volledig “schoon” wagenpark beschikken.
 Ruim baan voor lokale initiatieven voor opwekking van groene energie en verduurzaming van afval.
 In overleg met woningcorporaties inzetten op verduurzaming van het woningbezit en lagere energielasten
voor huurders.
 Particuliere woningbezitters worden goed voorgelicht omtrent mogelijkheden tot verduurzaming van hun woning.
 Voor nieuwbouw moet gaan gelden dat daarvoor alleen vergunning wordt verstrekt als de benodigde elektriciteit duurzaam wordt opgewekt en het gebruik van aardgas of enige andere fossiele brandstof achterwege blijft.
 Bij nieuwbouw moeten oplaadpunten voor auto’s verplicht gesteld worden in parkeergarages en voor fietsers
in de fietsenstalling.
 Stimulering aanleg voorzieningen voor hergebruik hemelwater en afvoer hemelwater zonder riool (drainage).
 Voldoende en kwalitatief goede fietsparkeervoorzieningen bij publieksvoorzieningen in Landgraaf.
 Onderzoek naar haalbaarheid van gratis en bewaakte fietsenstalling(en).

9. Volksgezondheid
Voorkomen is beter dan genezen. En de kost gaat voor de baat. De Ouderen Partij Landgraaf wil daarom dat versterkt wordt ingezet op een preventieve aanpak op het gebied van de volksgezondheid. Op het gebied van voorlichting
over gezonde voeding en het belang van sporten en bewegen heeft de gemeente een belangrijke taak.
Ontgroening en vergrijzing leiden, ook in Landgraaf, tot een wijziging van sport- en bewegings-voorkeuren. De
traditionele verenigingsdeelname op het gebied van sporten en bewegen neemt af ten gunste van de individuele
dan wel groepsgewijze sportbeoefening in de openbare ruimte. Wij willen dat de gemeente die transformatie faciliteert. Dat betekent dat de openbare ruimte, met name in parken en groenzones, meer op sportbeoefening moet
worden ingericht.
Nu auto’s schoner zijn geworden, is houtrook de belangrijkste bron van fijnstof. Houtrook kan bij een deel van onze
inwoners, maar vooral bij mensen met astma en COPD, gezondheidsklachten veroorzaken. Dat vraagt om strengere
regels voor het stoken van hout.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Continuering en uitbreiding project ‘Gezonde basisschool’ met meer aandacht voor goede voeding, meer
bewegen en culturele- of creatieve vorming.
 Deelname aan het programma ‘Jongeren Op Gezond Gewicht’.
 Faciliteren van sporten en bewegen in de openbare ruimte voor alle leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld met de
aanleg van een fitnessparcours of gymnastiektoestellen in parken of groengebieden.
 In sportkantines zijn vooral gezonde producten verkrijgbaar. Elke sportclub is een rook-vrije omgeving.
 Bestaande programma’s die het bewegen voor senioren stimuleren, worden gecontinueerd en geïntensiveerd.
 Het gebruik van alcohol en drugs moet worden teruggedrongen.

8

10. Buurten en wijken
Wij willen niet dat er alleen in stenen wordt geïnvesteerd. Onze buurten en wijken zijn bij uitstek de plek om te wonen, te ontmoeten en samen te werken of om scholing, vorming, verzorging of dienstverlening te krijgen. Wij hechten
veel waarde aan het behoud van de aan wijken en buurten gebonden identiteit. Niet als een onveranderlijk gegeven, maar als een bindmiddel waarmee de inwoners zich graag identificeren. Een actieve buurt draagt bij aan de
saamhorigheid en kan helpen voorkomen dat senioren en mensen in een kwetsbare positie in een isolement raken.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 De inrichting van de openbare ruimte moet het onderling contact tussen mensen stimuleren
 Buurten moeten een eigen ontmoetingsruimte hebben, waaraan ook andere functies kunnen worden toegevoegd.
 Aanpak overlast honden- en paardenpoep.

11.Sport en Cultuur
Voor alle leeftijdscategorieën, van piepjong tot op hoge leeftijd, is sporten en bewegen van groot belang. Een gezonde geest schuilt in een gezond lichaam. Een goede gezondheid leidt tot betere leerprestaties, remt het beroep
op de gezondheidszorg af en mensen komen door sport en beweging in contact met elkaar.
Kunst en cultuur moet voor iedere inwoner van Landgraaf bereikbaar en betaalbaar zijn. De gemeente moet inzetten op zowel actieve als passieve cultuurbeoefening.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Ontwikkeling van activiteiten die erop gericht zijn om traditionele cultuuruitingen die in hun voortbestaan
worden bedreigd (harmonieën en fanfares, koren, schutterijen, etc.) ook voor de toekomst te bewaren.
 Landgraaf moet over voldoende betaalbare podia beschikken voor de uitvoeringen van de lokale verenigingen
 Het onderhoudsniveau van alle gemeentelijke accommodaties moet goed zijn.
 Er worden geen accommodaties met een te lage bezettingsgraad in stand gehouden.
 Een doelgroepenzwembad dat goed bereikbaar is voor alle inwoners van Landgraaf en het gebruik door
senioren en mensen met een beperking kan faciliteren.

12.Wonen
Voor de inwoners van Landgraaf moet een betaalbare voorraad (huur)woningen beschikbaar zijn. De Ouderen Partij
Landgraaf wil zich hard maken voor betaalbare seniorenwoningen. Juist voor senioren en starters zouden er meer
mogelijkheden moeten zijn. Zij kunnen vaak moeilijk een huis financieren. In prestatieafspraken met de woningcorporaties legt de gemeente Landgraaf vast welk aanbod van betaalbare seniorenwoningen en woningen met
woningaanpassingen voor senioren gewenst is. De gemeente moet vervolgens monitoren of deze afspraken worden uitgevoerd en er per inkomens- of doelgroep voldoende huuraanbod is.

13.Economie & Toerisme
De economische ontwikkeling raakt vele terreinen. Ondernemers hebben belang bij snelle procedures en een
goede bereikbaarheid. Tegelijkertijd zijn er signalen dat MKB-ers en andere ondernemers in hun contacten met de
gemeente vastlopen. We willen dat de toeristische en recreatieve potenties van Landgraaf en de regio Parkstad
maximaal worden benut. Investeringen in verblijfsrecreatie en aantrekkelijke toeristische fietsroutes voor E-bikes
dragen daar aan bij. We geloven in de kracht en de mogelijkheden van de Internationale Bau Ausstellung (IBA) in

9

Parkstad. IBA Parkstad moet een succes worden!
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Instandhouding en uitbouw van een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat
 Ondersteuning bieden aan starters bij het vinden van betaalbare bedrijfsruimten, onder gunstige condities
 Aanstelling van een ambtenaar met doorzettingsmacht, een zogeheten “ijsbreker”, die MKB-ers en andere
ondernemers bij vergunningaanvragen of andere procedures (bouwvergunningen, welstandsadviezen, brand
veiligheidsaspecten, evenementen etc.) helpt. En die vergaande bevoegdheden heeft om bij stagnatie de voortgang te bespoedigen.
 Invoering Omgevingswet aangrijpen om te dereguleren met aandacht voor het behoud van historische panden.
 Herbouw Slot Schaesberg
 Veilige en goed verlichte fietspaden, waarmee we de verkeersknooppunten goed met elkaar weten te verbinden
 Behoud gratis parkeren in de winkelcentra.

14.Financieel beleid, bedrijfsvoering en personeelsbeleid
De Ouderen Partij Landgraaf staat voor een solide financieel beleid. En dat betekent onherroepelijk dat er keuzes
moeten worden gemaakt. Wij willen de gemeente goed achterlaten voor komende generaties. In de financiële
bedrijfsvoering van de gemeente mogen daarom geen problemen worden vooruitgeschoven. Een sluitende (meerjaren)begroting is voor ons van groot belang.
Wij zijn voorstander van een open en transparante overheid. Declaraties en subsidies moeten online beschikbaar zijn.
Op het gebied van personeelsbeleid heeft een gemeentelijke overheid een voorbeeldfunctie. Dat betekent voor ons
dat zo min mogelijk met flexibele contracten wordt gewerkt, meer vrouwen in topfuncties worden geplaatst, en in
de eigen organisatie ruimte wordt gemaakt voor plaatsing van arbeidsgehandicapten.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Geen luxe en franje, maar focus op doelmatig, noodzakelijk en betaalbaar.
 Tering naar de nering zetten. Geen verhoging van de lasten. De gemeentelijke heffingen en belastingen mogen
daarom alleen maar met het inflatiecijfer worden geïndexeerd.
 Geen goedkeuring van uitgaven zonder inzicht in de consequenties (kosten/baten). Voordat gemeentelijke
investeringen worden goedgekeurd moeten de op te leveren kwaliteit en de toekomstige exploitatiekosten
duidelijk zijn.
 Wij willen waar voor ons geld. Daarom: goede controle op naleving van gestelde kwaliteitseisen met
betrekking tot geleverde producten en uitgevoerde werken.

15.Bestuurlijke toekomst
Het Kabinet heeft op 8 december 2017 besloten om de lopende herindelingsprocedure voor Landgraaf en Heerlen
te beëindigen. Echter, volgens het Kabinet is de noodzaak van een herindeling in Parkstad Limburg de afgelopen 15
jaar met een groot aantal onderzoeksrapporten aangetoond. Tegelijkertijd heeft het Kabinet daarom besloten dat
er een nieuwe herindelingsprocedure moet komen die op afzienbare termijn moet worden afgerond. Met dat besluit
heeft het Kabinet voor duidelijkheid gezorgd: er komt ook voor Landgraaf een herindeling en wel op afzienbare
termijn.
De gemeenteraadsverkiezingen gaan daarom niet meer over de vraag wie VOOR of TEGEN de herindeling is. Als het
Kabinet zich aan haar woord houdt, en daar gaan we vanuit, dan is een herindeling binnenkort een feit.
De gemeenteraadsverkiezingen gaan daarentegen wel over de vraag of we de tegenstellingen uit het verleden
achter ons kunnen laten. Zoals gezegd, de Ouderen Partij Landgraaf gelooft niet in het koesteren van tegenstel-
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lingen maar in het slaan van bruggen. De Ouderen Partij Landgraaf wil daarom dat Landgraaf vanuit een constructieve opstelling aan het open overleg met provincie en Kabinet over die herindeling deelneemt. De inzet moet
niet zijn gericht op het voorkomen van een herindeling die volgens het Kabinet en de Raad van State onvermijdelijk
is. Wij willen dat Landgraaf dat overleg gebruikt om een brug naar een betere toekomst voor onze inwoners te slaan.
En om voorzieningen die voor onze inwoners belangrijk zijn, ook voor de toekomst veilig te stellen.

16.Democratische vernieuwing / Burgerparticipatie
Het gemeentebestuur moet op een open en eerlijke manier naar de inwoners van Landgraaf communiceren. Zeggen waar de gemeente voor staat en wat inwoners wel, maar ook niet, van de gemeente mogen verwachten. Dat is
wat we willen. Wij gaan uit van een gedeelde verantwoordelijkheid. De gemeente kan het niet alleen. Ook van de
inwoners mag worden verwacht dat zij, naar vermogen, de handen uit de mouwen steken (bijvoorbeeld sneeuwvrij
houden van stoep en onderhoud eigen (voor)tuin). Wij kiezen voor een overheid die mensen op hun gemeenschapsplicht wijst. Samenwerking tussen gemeente en inwoners wordt in Landgraaf al bevorderd met subsidies voor
buurtinitiatieven. De omvang van dit subsidiebudget willen we handhaven, zo mogelijk nog uitbreiden.
Bij communiceren hoort ook luisteren. De Ouderen Partij Landgraaf wil daarbij ook zelf het goede voorbeeld geven.
Wij houden daarom ook regelmatig spreekuur in alle buurten van Landgraaf en gaan op verzoek, of op eigen initiatief, het gesprek met de inwoners van Landgraaf over alle voorkomende onderwerpen graag aan.
De actiepunten van de Ouderen Partij Landgraaf:
 Optimale ondersteuning van wijk- of buurtinitiatieven. Goede ideeën moeten worden uitgevoerd.
 Inwoners moeten meer en beter worden betrokken bij de besluitvorming over kwesties die in hun buurt spelen.
 Sterke buurtnetwerken moeten verantwoordelijkheden en budget krijgen. Zelfbeheer van de openbare ruimte
is een optie. De gemeente vervult hierbij een faciliterende rol.
 Bij de digitalisering van de informatievoorziening en dienstverlening moet rekening worden gehouden met de
consequenties voor senioren. Niet iedereen kan beschikken over een computer of tablet. Inwoners moeten
daarom kunnen kiezen tussen een digitale vorm van informatievoorziening en dienstverlening dan wel
informatievoorziening en dienstverlening per post.

17.Tot slot: Geen woorden maar daden!
Met dikke beleidsnota’s worden problemen niet opgelost. Met gezond verstand, een alerte houding en voorstellen
die uitvoerbaar zijn, vaak wel. In de afgelopen raadsperiode gaf Lenie Haarbosch (2e plaats op de kandidatenlijst van
de Ouderen Partij Landgraaf ) het goede voorbeeld. Zij vroeg aandacht voor de te lange aanrijtijden van ambulances
en riep op tot actie. De nieuwe ambulancepost in Abdissenbosch is daarvan het tastbare resultaat. Ook een nieuw
subsidiebudget voor burgerinitiatieven kwam door een initiatief van haar tot stand. Zo konden de kunstzinnige
buurtbankjes die op initiatief van inwoners in Landgraaf worden geplaatst, van dit subsidiebudget profiteren, maar
ook buurtverbindende evenementen, zoals de sportdag Brokkelze Broest en de Einzelgänger Optocht.
Verder heeft Lenie nog een manier bedacht om het aantal bankjes in wandelgebieden uit te breiden. Dit ‘Bankjesproject’ biedt burgers de mogelijkheid om bij de gemeente een nieuw bankje te kopen of te adopteren. Achterliggende gedachte is dat mensen die minder goed ter been zijn, eerder gaan wandelen als ze weten dat ze onderweg
vaker even kunnen gaan zitten. Geen woorden maar daden! Dat is ook de opdracht die de Ouderen Partij Landgraaf
in de komende vier jaar, in het belang van álle inwoners van Landgraaf, wil gaan waarmaken. In uw belang gaan wij
onze uiterste best doen om dit verkiezingsprogramma uit te voeren. Als u ons nodig heeft, kunt u altijd een beroep
op ons doen. Maar wij kunnen het niet alleen. Integendeel, we hebben uw steun nodig!
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Daarom: kom in beweging!
En stem op 21 maart op de Ouderen Partij Landgraaf – Lijst 10
Vragen? Contact?
Hebt u vragen of wilt u de Ouderen Partij Landgraaf steunen in de campagne? Dan kunt u met ons contact
opnemen: Mail: karin.wingen@gmail.com of Tel.nrs.: 045-5422756 of 06-15029331

Website
Bezoek ook onze website: www.ouderenpartijlandgraaf.nl

Vind ons op Facebook
Wij zijn ook op Facebook actief met een eigen pagina onder de naam ‘Ouderen Partij Landgraaf’

Onze kandidatenlijst
De kandidatenlijst van de Ouderen Partij Landgraaf voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Rob Münstermann (m)
Lenie Haarbosch – Toussaint (v)
Jean Frins (m)
Karin Wingen (v)
Louis Cordewener (m)
Luc van Haaren (m)
Frans Moes (m)
Ton Steenbekkers (m)
Chris Haarbosch (m)
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