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Wij hebben een rijk verenigingsleven, wij wonen in een prachtige 
groene omgeving, en wij staan voor elkaar klaar als het nodig is. 
Dat hebben we samen bereikt. 

En om dat te koesteren, moet je als gemeentebestuur alert zijn.  

Wij gaan u in dit verkiezingsprogramma niets beloven. Wij 
moeten immers in de gemeenteraad de meerderheid hebben 
om iets gerealiseerd te krijgen. 

De kans dat wij onze keuzes ook daadwerkelijk gerealiseerd 
krijgen is natuurlijk wel groter als wij een grote partij zijn 
binnen de gemeenteraad. En dat willen wij samen bereiken. 

Waarom? Als grote partij kunnen wij ervoor zorgen dat de 
juiste keuzes worden gemaakt. 

In dit verkiezingsprogramma staan alleen de punten/taken waar 
wij extra aandacht aan willen geven of wat in onze ogen beter kan 
in de volgende periode. 
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VOOR WOORD



De dorpen in onze gemeente zijn de basis voor onze 
samenleving en moeten over voldoende 
voorzieningen beschikken. Daarnaast hebben wij in 
ieder dorp verenigingen nodig die de banden met het 
dorp aantrekken. Een sterke gemeenschap is 
belangrijk en dat wil de PvdA graag behouden. Wij 
zien dat er steeds meer verenigingen kampen met een 
terugloop aan leden en vrijwilligers. Het is onze taak 
om samen met de verenigingen niet alleen het heden 
maar ook de toekomst te bespreken. De gemeente 
moet hierin de kaders aangeven. Het uitwerken binnen 
de kaders is de taak van de verenigingen zelf en kan/
mag in iedere kern weer anders zijn. Samen vooruit! 

Wij maken ons zorgen over de druk op de huizenmarkt. 
Vier groepen potentiële inwoners zijn afhankelijk van 
deze markt, namelijk de starters, de inwoners die door 
een echtscheiding op korte termijn een woning 
zoeken, de statushouders en de bewoners van de 
vakantieparken waar niet permanent gewoond mag 
worden. 

Wij constateren dat de woningbouwverenigingen hier 
niet voldoende op inspelen en zelfs sociale 
huurwoningen worden verkocht. De huizenmarkt is 
niet in balans. Wij willen meer betaalbare huizen voor 
starters maar ook voor ouderen die kleiner willen 
wonen. Wij zien steeds meer jeugd de gemeente 
verlaten of niet meer terugkomen nadat hun studie is 
afgerond. Als we zo doorgaan dan wordt onze 
gemeente steeds grijzer en dat heeft invloed op onze 
leefbaarheid. Dit kan en moet beter! 
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LEEFBARE GEMEENTE



Wij blijven aandacht vragen voor het verloederen van 
leegstaande panden. Wij vinden dat de gemeente met 
de eigenaar in gesprek moet gaan om te kijken of er 
een andere bestemming aan het pand kan worden 
gegeven. Daarnaast moet de gemeente de eigenaar 
erop wijzen dat het zijn plicht als burger is om zijn 
eigendom te onderhouden. De veiligheid en 
gezondheid van de omwonenden mogen immers niet 
in gevaar komen. 

Als we kijken naar het verkeer in onze gemeente dan 
zien we dat het steeds drukker wordt. Het is van belang 
dat kwetsbare verkeersdeelnemers veilig naar school, 

WAT KAN ER DUS BETER... 

• Een stimulerende en verbindende rol, zodat de 
verenigingen binnen de gemeente meer 
samenwerken 

•  Voor speelplekken in wijken is steeds overleg 
nodig met de omwonenden, vraag en aanbod 
blijven zo op elkaar afgestemd 

•  Meer huurwoningen die voor huursubsidie in 
aanmerking komen 

•  Leegstaande panden mogen niet leiden tot 
verloedering van het straatbeeld 

HOE… 

•  Het plaatsen van bijvoorbeeld  One Woningen (zie 
https://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/ ) 

•  Leegstaande bedrijfspanden ombouwen naar 
appartementen 

• Bij eigenaren van leegstaande panden erop 
aandringen deze te blijven onderhouden 

•  Accommodaties kunnen bij een betere 
samenwerking efficiënter gebruikt worden
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werk of naar hun vrijetijdsbesteding kunnen. Niet alle 
inwoners klagen. Daarom moet de  gemeente niet 
alleen reageren op klachten van burgers maar ook zelf 
kijken waar onveilige situaties zijn. Dit doen we dus 
samen. 

Iedere raadsperiode komt de discussie over 
randwegen om dorpskernen aan de orde. De PvdA 
vindt het belangrijk dat de burger hierin duidelijk weet 
wat de voor- en nadelen zijn en wat het ons gaat 
kosten.  

https://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/
https://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/


Roerdalen is gelegen in een uniek landschap, in en 
aan het Roerdal en de Meinweg. Het is een prachtig 
gebied dat wij moeten koesteren. Wij willen daarom 
aandacht blijven schenken aan het behoud van de 
bossen en waterrijke omgeving in onze gemeente.  

Bomen zijn van groot belang binnen de bebouwde 
kom. Door de klimaatverandering zorgen bomen 
voor de nodige verkoeling in de zomer en opname 
van CO2. Wij zien echter dat er steeds meer 
klachten komen over de ‘rommel’ die een boom 
geeft. De PvdA begrijpt dat het netjes houden 
rondom je huis extra werk vraagt als er bomen in de 
buurt staan maar wij willen de noodzaak van het 
groen niet uit het oog verliezen. Het is aan de 
gemeente om samen met de inwoners te kijken naar 
welke bomen er waar het beste geplaatst kunnen 
worden. Het  handhaven en het eventueel 
uitbreiden van het plaatsen van bladkorven en het 
inzetten van de buitendienst voor het verwijderen 
van de ‘rommel’ horen daarbij. 

De bermen in het buitengebied worden steeds vaker 
gebruikt als verbreding van het rijvlak. 

Door de beschadigingen die daardoor ontstaan op te 
vullen met zand en leem wordt de weg steeds meer 
verbreed en gaat daardoor de snelheid niet meer 
omlaag bij het passeren van gemotoriseerd verkeer. 
Daarnaast kan er in het vulmateriaal dat nu gebruikt 
wordt geen gras of andere plantjes groeien.                
De wegbermen worden niet alleen onaantrekkelijk 
voor flora en fauna maar ook voor de recreatie. 
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DUURZAME GEMEENTE



Wij willen de groene bermen weer terug door b.v. de 
reflectorplaatjes dichter bij de weg te plaatsen. De. 
oneffenheden langs de weg niet meer standaard op te 
vullen en de bermen minder vaak te maaien. Dit levert 
tevens financiële voordelen op. Natuurlijk moet dit 
gebeuren op een manier dat de verkeersveiligheid niet 
in het geding komt. 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het 
gebied van duurzaamheid. Er moet meer geïnvesteerd 
worden in energiereductie. Voor de gemeente vertaalt 
zich dat in het gebruik van LED lampen als openbare 
verlichting.  Wij willen betaalbare onafhankelijke en 
duurzame energie. 

Er ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden van 
burgers, bedrijven en gemeenten die zich inzetten voor 
opwekking, transport en gebruik van duurzame energie 
in collectief beheer. Coöperaties beheren b.v. 
gezamenlijk windmolens, kopen samen zonnepanelen 
in of zetten een biogasinstallatie op. Binnen onze 
gemeente is ‘Duurzaam Roerdalen’ hier een goed 
voorbeeld van.  

De PvdA vindt dit een goed initiatief en zal waar nodig 
deze ontwikkelingen steunen. Daarnaast willen we dat 
alle gemeentelijke gebouwen energie-neutraal worden. 

WAT KAN ER DUS BETER... 

• Behoud van bomen binnen de bebouwde kom 
• Bermen in het buitengebied mooi en 

aantrekkelijk maken voor flora, fauna en recreatie  
• Werk maken van CO2 reductie en duurzame 

energie 

HOE… 

•   Het plaatsen van bomen binnen de bebouwde 
kom moet samen met de omwonenden 
maatwerk worden 

•  Aanpassen van het onderhoud van de wegen in 
het buitengebied 

•  Maaibeleid minimaliseren 
•  Openbare verlichting voorzien van LED lampen 
•  Initiatieven op gebied van duurzame energie en 

CO2 reductie stimuleren en faciliteren 
• Starten met het duurzaam en energie-neutraal 

maken van alle gemeentelijke gebouwen
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Werk maakt dat je deelneemt aan de maatschappij. De 
PvdA wil er daarom alles aan doen om 
werkgelegenheid te creëren. Helaas is betaalde arbeid 
niet voor iedereen een haalbare zaak. Wij verwachten 
dat iedereen die zonder werk zit, actief blijft om zo snel 
mogelijk (betaald) werk te vinden. Voor diegenen die 
er, ook met ondersteuning niet in slagen een betaalde 
baan te vinden, dient er een helder en sociaal 
uitkeringsbeleid te zijn. 

Behoud en uitbreiding van economische bedrijvigheid 
en werkgelegenheid zijn voor Roerdalen van groot 
belang. Een aantrekkelijk woon- en leefklimaat moet 
samen gaan met een gezonde economische 
ontwikkeling. De ligging van onze gemeente maakt 
Roerdalen tot een fantastische vakantiebestemming 
voor toeristen die houden van winkelen, cultuur en 
natuur, hetgeen ook weer werkgelegenheid schept. 

Onze gemeente moet nog meer een leer-werkplek 
worden voor onze inwoners.
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WERKENDE GEMEENTE
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WAT KAN ER DUS BETER... 

• De gemeente moet in het aanbieden van 
leerwerkplekken en stageplaatsen en het in 
dienst nemen van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt meer initiatief nemen.  

•    Onze sociale zekerheid is gebaseerd op 
solidariteit. Om dit overeind te houden, staan 
fraudebestrijding en handhaving hoog op onze 
agenda. 

HOE… 

•  Continu roosters op alle basisscholen (waardoor 
werken onder schooltijd beter mogelijk is) 

•  Wij worden als gemeente een leer-werkbedrijf 
en bieden per jaar een aantal werkplekken aan 
voor mensen die het vak willen leren



Wij zien het als onze plicht de zwakkeren in onze 
gemeente te blijven beschermen. Hierop willen wij niet 
bezuinigen. Wij willen dat de inwoners van Roerdalen 
die ondersteuning krijgen die past bij hun persoonlijke 
wensen en behoefte.
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ZORGZAME GEMEENTE

WAT KAN ER DUS BETER... 

• Daar waar niet professionele ondersteuning in de 
eigen omgeving wordt geboden moet aandacht zijn 
voor de mensen die het werk doen (mantelzorgers)  

•  Wij willen met een activerend minimabeleid 
uitsluiting en armoede een halt toeroepen. 
Kinderen hebben hierbij een topprioriteit 

•  De behoefte aan dure, langdurige jeugdzorg 
verminderen 

HOE… 

•  Samen met de WMO raad aan een goede 
maatschappelijke ondersteuning werken 

•  Samen met de Cliëntenraad blijven werken aan een 
goed minimabeleid 

•  Vroegtijdige signalering en preventie moeten 
ervoor zorgen dat de vraag naar langdurige 
jeugdzorg sterk vermindert



Onderwijs is de basis tot succes in ons leven. Een leven 
lang leren helpt ons om mee te kunnen blijven doen in 
onze snel veranderende samenleving. Voor kinderen is 
de school in de buurt een veilige omgeving waar alle 
kinderen worden gestimuleerd om het beste uit 
zichzelf te halen. Dit uiteraard in goede huisvesting 
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LERENDE GEMEENTE

waar alle kinderen tot de middelbare schoolleeftijd 
kunnen worden opgevangen. De scholen hebben een 
belangrijke signaleringsfunctie waar het gaat om het 
welzijn van kinderen, problemen (ook in het gezin) 
worden hier vroegtijdig waargenomen en met de juiste 
professionals opgelost. 

WAT KAN ER DUS BETER... 

•  Wij willen dat omscholing naar vakgebieden 
gestimuleerd worden waarin werkgelegenheid is  

•  Minder werkdruk en een betere beloning voor 
docenten ook al hebben wij als lokale overheid 
daar weinig invloed op 

•  Stimuleren dat jongeren en ouderen van elkaar 
kunnen leren 

HOE… 

•  Aanbieden van cursussen, trainingen en 
omscholingen 

•  Aanbieden van leer/werkplekken 
•  Aandringen bij de Rijksoverheid dat het 

papierwerk in het onderwijs wordt verminderd 
zodat leerkrachten weer tijd hebben voor hun 
eigenlijke vak 



Wij zien Roerdalen als een aantrekkelijke fiets- en 
wandelgemeente met zeer veel mooie fiets- en 
wandelroutes. Deze dienen goed onderhouden te 
worden. Er moet meer oriënterende fietspadverlichting 
komen tussen de kernen. Ook hier is het een voordeel 
als de bermen in stand worden gehouden. 

Om ook de toeristen op een sportieve manier van onze 
gemeente te laten genieten, willen we in iedere kern 
en aan de rand van de ons nationaal park de Meinweg 
gratis fietsen aanbieden. Natuurlijk kunnen daar ook 
onze eigen inwoners gebruik van maken. We zien dat 
dit op de Veluwe dat al jaren een groot succes is. Het 
beheer en onderhoud van deze fietsen kan gedaan 
worden door inwoners met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
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RECREATIEVE GEMEENTE

Sport is belangrijk, bewegen is gezond. Sport draagt 
bij aan de integratie van verschillende 
bevolkingsgroepen. Sportvoorzieningen zijn in elke 
kern een basisvoorziening.



WAT KAN ER DUS BETER... 

• Wij vinden het belangrijk om te blijven zoeken naar 
creatieve oplossingen om voldoende 
sportaccommodaties te behouden 

• En wij vinden dat sport voor iedereen betaalbaar en 
haalbaar moet zijn 

HOE… 

•  Multifunctioneel gebruik van  sportaccommodaties en 
andere ruimtes binnen iedere kern 

•  Het behouden van vouchers voor kinderen van de 
minima 

•  Een tegemoetkoming voor minima in de kosten voor 
een abonnement bij sportverenigingen in onze 
gemeente 

•  Verder ondersteunen wij alle initiatieven die bewegen 
en sporten bevorderen
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Wij zijn tegen de verkoop van cultureel erfgoed. 
Juist cultuurhistorische structuren binnen onze 
gemeente moeten worden beschermd, beter 
zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt. Hierbij 
wordt gedacht aan de vele landgoederen, kastelen, 
historische routes, wegkruisjes, molens en 
dergelijke. Het gebruik van de aanwezige 
cultuurhistorie voor recreatie en toerisme wordt 
gestimuleerd, mits met behoud van de 
landschappelijke karakteristiek.  

Ook de kermis hoort bij onze cultuur. Wij zien dat 
het bezoekersaantal de afgelopen jaren steeds 
minder is geworden. Hierdoor is het voor de 
kermisexploitant steeds moeilijker om te blijven 
bestaan. Er is op ons initiatief  bijeenkomst geweest 
met de kermisexploitanten, horeca-ondernemers 
en de verenigingen. Het eerste resultaat is b.v. het 
dorpsfeest in St. Odiliënberg. Wij hopen op 
navolging in de overige kernen. 
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CULTURELE GEMEENTE

WAT KAN ER DUS BETER... 

•  Minder regelgeving bij initiatieven, evenementen en 
subsidieaanvragen 

•  Meer aandacht voor kunst en cultuurhistorie 
•  Onder de aandacht brengen van evenementen en  

activiteiten georganiseerd door onze verenigingen 
op de gemeentesite 

HOE… 

•  Regelgeving versoberen teneinde particuliere 
initiatieven en evenementen beter mogelijk te 
maken 

•  Vereenvoudigen van subsidieaanvraag voor kunst en 
cultuur 

•  Een kunst, cultuur en evenementen agenda maken 
voor heel Roerdalen die actief beheerd wordt



Raadsleden en het College hebben een voorbeeldfunctie. Ze dienen van onbesproken gedrag te zijn en zich daar ook naar 
te gedragen. Een goede verstandhouding binnen de gemeenteraad bevorderd de besluiten die er genomen moeten 
worden. Waarbij wij vinden dat jongeren ook vertegenwoordigd moeten worden door een jongere.  

Indien groepen burgers te kennen geven mee te willen denken en werken aan gemeentelijk beleid dan juicht de PvdA dat 
alleen maar toe. Wij willen er wel voor waken dat er geen valse verwachtingen worden gewekt.
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WAT KAN ER DUS BETER... 

• Wij willen zoveel mogelijk gebruik maken van 
betrokken bewoners die het beste met onze 
gemeente voor hebben. Wij betrekken bewoners 
in een zo vroeg mogelijk stadium bij belangrijke 
keuzes.  

• Wij besteden alleen overheidstaken uit als 
marktpartijen deze echt beter en goedkoper 
kunnen uitvoeren. Anders heeft verdere 
uitbesteding van taken en marktwerking niet onze 
voorkeur

DEMOCRATISCHE GEMEENTE



De financiële mogelijkheden van de lokale overheid 
zijn klein. Voor de komende raadsperiode betekent dit 
dat wij nog bewuster keuzes moeten maken. De 
rijksbezuinigingen hebben een groot effect op de 
gemeentelijke begroting. De mensen die met deze 
veranderingen te maken  kregen hebben dit dan ook 
gemerkt.   

De opbrengsten van de hondenbelasting dienen te 
worden geoormerkt voor hondgerelateerde kosten. 
Maar onze voorkeur gaat uit naar het afschaffen van de 
hondenbelasting zoals dat in 140 gemeentes in 
Nederland al gebeurd is. 

Ook de gemeentelijke organisatie moet een bijdrage 
leveren aan noodzakelijke bezuinigingen. Wij zien nu 
dat de bezuinigingen de service en de kwaliteit niet ten 
goede komen. De vraag is nu, willen wij dit? 
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FINANCIËN

De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare 
overheidsmiddelen.  

Wanneer belangrijke voorzieningen in het gedrang 
dreigen te komen sluit de PvdA een verhoging van de 
OZB niet uit. Zo dragen ook op lokaal niveau de 
sterkste schouders de zwaarste lasten. Wel zal ook bij 
een eventuele verhoging van de OZB vooraf duidelijk 
gemaakt worden waar de verhoging ten goede komt 
aan de burgers.
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KORT SAMENGEVAT WILLEN WE 

• Meer huurwoningen die voor huursubsidie in aanmerking komen 

• Genoeg gepraat, nu werk maken van co2 reductie en duurzame energie  

• Hondenbelasting wordt afgeschaft 

• Bermen in het buitengebied aantrekkelijk maken voor  ora, fauna en recreatie  

• De gemeente wordt een leer-werkbedrijf 

• Invloed van burgers op onze leefomgeving vergroten 

• Ons cultureel erfgoed niet verkopen of slopen 

• Jongeren worden vertegenwoordigd in de raad (Max van Baden, 19 jaar)  

• Veilige en verlichte  ets– en voetpaden 

• Bestuurslid van het waterschap in onze gemeenteraad (Jacqueline Aelen) 

• De gemeente is een zorgzame partner 

• Van ruziënde raadsleden wordt niemand beter... Wij willen samen vooruit!  

• Continurooster op alle basisscholen. (Vermindert de verkeersdrukte en geeft meer mogelijkheden 
voor werken onder schooltijd)
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