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Resume  

Met het risico het belang van meer algemene zaken uit ons programma te bagatelliseren 

(maar zonder de intentie hiertoe), benoemen we hieronder een aantal concrete zaken 

die we de komende vier jaar willen bereiken.  

 

De PvdA maakt zich de komende vier jaar sterk voor de volgende concrete zaken: 

 De ontwikkeling van het Centrumplan Puth. 

 De ontwikkeling van een verkeersveilige oplossing bij de school in Puth 

 De ontwikkeling van een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers bij het 

kruispunt van de Allee met de Hoofdstraat in Amstenrade. 

 De daadwerkelijke realisatie van de multifunctionele sport- en turn-

accommodatie in Oirsbeek. 

 De ontwikkeling van adequate zorgwoningen in de omgeving Stegelenhof 

Oirsbeek. 

 Het behoud van de leefbaarheid in Doenrade en Sweikhuizen, o.a. door de 

definitie van het minimale voorzieningenniveau in deze kernen. 

 Een verbetering van de verkeersveiligheid in Schinnen bij de op- en afritten A76 

en in het centrum. 

 Nadrukkelijke interactie met de inwoners van onze gemeente door middel van 

het ambassadeursschap van onze partij. 
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Inleiding  

De afgelopen vier jaar heeft de PvdA in de gemeenteraad van Schinnen duidelijk zijn 

gezicht laten zien en zijn stem laten horen. Tijdens de verkiezingscampagne van 2006 

beloofde de PvdA zich sterk te maken voor de realisatie van een aantal majeure 

projecten waaronder de realisatie van de nieuwbouw van de brede school Schinnen en 

de start van de multifunctionele turnhal. Ondanks de economische recessie slaagden we 

erin deze projecten op te starten of te realiseren. 

Verantwoordelijkheid hebben we als PvdA de afgelopen 10 jaar nadrukkelijk genomen. 

Met Wilma Adriaans als wethouder in het College van B&W heeft de PvdA zich als partij 

met een sociaal gezicht ingezet op o.a. de gebieden zorg en welzijn. De realisatie van het 

ruimhartiger minimabeleid, de wijksteunpunten, de zorgvoorzieningen, de 

jeugdvoorzieningen en de investeringen in het verenigingsleven geven hiervan blijk. Ook 

op het gebied van cultuur was de inzet aanzienlijk met als sprekend voorbeeld de 

organisatie van de kunst- en cultuurroute. 

 

Daarnaast heeft de PvdA ook haar verantwoordelijkheid genomen door haar kijk op de 

toekomst in te brengen in de nieuw te ontwikkelen visie voor de toekomst. Een 

visietraject dat nog niet is afgerond, vertaald moet worden naar een aantal belangrijke 

strategische keuzes en waar wij graag ook de komende vier jaar de 

verantwoordelijkheid voor willen dragen, zowel politiek als ook bestuurlijk. 

 

Dat de PvdA de partijbeginselen hierbij hanteerde, zoals verwoord in het 

verkiezingsprogramma 2006 – 2010 met name met betrekking tot transparant en 

integer bestuur, betekende dat het vertrouwen opgezegd moest worden in de na de 

verkiezingen gevormde coalitie met het CDA. Geen makkelijke keuze maar wel een 

keuze die van moed getuigt, ondanks dat het daarna niet altijd even makkelijk besturen 

was. Ook de huidige economische crisis dwong de PvdA tot het maken van keuzes en het 

durven voeren van een sober maar wel sociaal beleid, met name gericht op de minst 

draagkrachtigen uit onze samenleving. 

 

Wat de komende verkiezingen brengen, weet niemand. Wat echter voor ons belangrijk 

blijft, is de partijbeginselen te hanteren in visieontwikkeling en realisatie van deze visie.  

Daarom hebben wij ze wederom opgenomen in dit verkiezingsprogramma. 

Dit verkiezingsprogramma beschrijft niet datgene dat al gerealiseerd is en kwalitatief 

goed is en daarom behouden moet blijven. Dit programma beschrijft met name de zaken 

waar verdere verbetering en uitwerking noodzakelijk is. 

 

De maatschappelijke ontwikkelingen in de 21e eeuw vergen veel van de politieke 

bestuurders. Het tempo waarin veranderingen plaats vinden in de wereld om ons heen, 

eist van de PvdA om zich te bezinnen op deze uitdaging. De uitdaging is om zo politiek te 
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voeren dat we ons niet perse willen vasthouden aan verleden of heden, maar dat we ons 

voorbereiden op de samenleving van de toekomst! Dit houdt tevens in dat we samen 

leren van de toekomst en niet alleen van het verleden! Politieke partijen zijn de 

organisaties in onze samenleving die veel invloed hebben op de toekomst. We werken 

samen met de ambtenaren van de gemeente Schinnen aan een toekomst voor jong en 

oud.  

 

De centrale vraag die we ons dienen te stellen voor de komende periode, is dan ook:  

Wat kan de PvdA de gemeente Schinnen bieden zodat de inwoners optimale kansen 

hebben in de samenleving? Niet alleen om te kunnen “overleven”, maar tevens om een 

constructieve bijdrage te leveren aan een betere wereld.  

Een antwoord op die vraag is niet eenvoudig en al zeker niet vast te leggen in een lijvig 

verkiezingsprogramma, dat vaker niet dan wel gelezen wordt. Wij hebben er dan ook 

voor gekozen om een beknopt programma te schrijven. Belangrijk voor ons blijft dat wij 

ons laten leiden door de al eerder aangehaalde partijbeginselen. 

Als de natuur ons iets leert, is het wel dat wij afhankelijk van elkaar zijn. De politiek pleit 

voor onafhankelijkheid, zelfstandigheid, individualisme, maar de gebeurtenissen van de  

laatste jaren laten ons zien dat dit niet de juiste koers is. Zowel op macro niveau als op 

microniveau is samenwerking meer dan ooit een vereiste. Denk maar aan het vraagstuk 

van de opwarming van de aarde, de terrorismebestrijding en het aanpakken van de 

economische crisis. Op gemeentelijk niveau valt daarbij o.a. te denken aan de 

samenwerking met andere gemeenten in het kader van de uitwerking van de regiovisie 

Westelijke Mijnstreek en het kleine kernenbeleid  binnen onze gemeente. 

 

De PvdA wilt zich sterk maken voor onderlinge samenwerking door in elk overleg een 

actieve rol te spelen. 

De PvdA wilt zich sterk maken door haar verantwoordelijkheid in het bestuur van onze 

gemeente te nemen. 

 

Tot slot: 

Terugkijkend op de achter ons liggende periode en vooruitkijkend naar de toekomst, 

kunnen we stellen dat de PvdA binnen de gemeenteraad duidelijkheid heeft getoond. 

Echter die duidelijkheid is teveel intern gericht geweest en sterk gericht op de kwaliteit 

van het raadswerk in de raadszaal. We zijn te weinig naar buiten getreden: wat heeft de 

burger kunnen zien en horen van onze partij? Hoewel er goede initiatieven zijn 

genomen is er te weinig van de grond gekomen om het contact met de inwoners van 

Schinnen interactiever vorm te geven. Dit is een belangrijk punt waar de PvdA aandacht 

aan zal besteden de komende vier jaar. Hiertoe hebben we het concept van de 

ambassadeurs ontwikkeld. De komende tijd zult u merken wat dit inhoudt. 
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Partijbeginselen  

 

De volgende uitgangspunten zijn de algemene uitgangspunten die de PvdA Schinnen 

hanteert. Ook het PvdA verkiezingsprogramma gaat uit van de volgende punten als 

basisvoorwaarden. Sommige zaken lijken voor de hand liggend, maar de praktijk leert 

dat dit niet het geval is. 

 

 Solidariteit, vrijheid en gelijkwaardigheid zijn kernwoorden in de filosofie van de 

PvdA. Deze verworvenheden van onze huidige samenleving zijn leidraad voor de 

handelwijze van de PvdA bestuurders en maken integraal onderdeel uit van de 

denkwijze en besluitvorming door onze leden. 

 PvdA bestuurders zijn integere bestuurders die zich continu afvragen in hoeverre 

hun handelwijze integer is. PvdA bestuurders spreken elkaar en andere 

bestuurders aan wanneer de integriteit verloren dreigt te gaan. 

 PvdA bestuurders communiceren op transparante en objectieve wijze. 

 Vertrouwelijkheid van gemeentelijke stukken en/of persoonlijke informatie 

wordt door PvdA bestuurders niet geschonden. 

 Het gebruik van krachttermen en machtsvertoon in discussies zijn vaak tekenen 

van zwakte of slechte onderbouwing. PvdA bestuurders discussiëren met elkaar, 

met andere bestuurders en met inwoners van onze gemeente op basis van 

feitelijkheden en argumenten. Het gebruik van een machtspositie in een debat, 

discussie of meningsverschil wordt verworpen. 

 Klantgerichtheid, samenwerking, communicatie en verantwoordelijkheid zijn 

kernbegrippen in de partijfilosofie van de PvdA. Een gemeente die de PvdA 

voorstaat, heeft de dienstverlening naar haar burgers hoog in het vaandel staan. 

 Ter voorkoming van (de schijn van) belangenverstrengeling heeft de PvdA voor 

de financiering van de verkiezingscampagne op geen enkele wijze een financiële 

bijdrage vanuit het bedrijfsleven ontvangen. 
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Het fundament  

Het centrale thema van de PvdA in dit verkiezingsprogramma luidt: 

 

 

 
Het behoud van de leefbaarheid en het verbeteren van de kwaliteit van onze 6 

dorpskernen staat centraal. Dorpen waar het prettig wonen is, waar voldoende - voor 

jong en oud - kwalitatief goede en voor ieders “beurs” geschikte woningen zijn en waar 

nog ruimte is voor kinderen om te spelen. Leefbaarheid heeft ook alles te maken met een 

goede bereikbaarheid, met een levendig dorpscentrum, waar voorzieningen zijn voor 

het gemeenschapsleven, scholen, winkels en bedrijven, zorgvoorzieningen, en 

voorzieningen om te sporten. Dorpen waar ondanks het toenemend autoverkeer, de 

verkeersproblemen en veiligheid op straat nog te overzien en op te lossen zijn. Door de 

in snel tempo vergrijzende samenleving staat het leven in de kleinere kernen onder 

druk. De PvdA wil zich blijven inzetten om juist ook in deze kernen leven mogelijk te 

maken: aandacht voor voorzieningen op cultureel, sociaal en economisch terrein. 

Kwaliteit van wonen en leven in een landelijke gemeente betekent ook genieten van 

cultuur en beoefenen van sport. Daar willen we in investeren. Om die cultuur en sport 

zélf, om de opvoeding van onze kinderen, om hun bijdrage aan contactvorming en het 

vergroten van de saamhorigheid binnen de gemeenschap. Een concreet voorbeeld 

hiervoor is de realisering in de komende periode van de multifunctionele turnhal in 

Oirsbeek.  

Schinnen profileert zich als “Sjitterend Sjènne” en wilt een groene buffer vormen tussen 

de verstedelijkte Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Het buitengebied van onze 

gemeente kenmerkt zich door een grote landschappelijke verscheidenheid. De openheid 

van de plateaus, het meer kleinschalig landschapsbeeld van de beekdalen, hellingen en 

bossen zijn karakteristiek en van grote waarde. Landschapsontwikkeling is gericht op 

het behoud, uitbreiden en versterken van de kwaliteiten van natuur en landelijk gebied. 

Het kunnen wandelen, fietsen, genieten van natuur en landelijke rust, maakt het wonen 

in een landelijke gemeente juist zo aantrekkelijk. Dat betekent investeringen op het 

gebied van parkeervoorzieningen, rustgelegenheden en wandel- en fietspaden. 

 

Dat moet gerealiseerd worden in de volgende actiepunten die voor de PvdA centraal 

staan de komende vier jaren. 
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Goed wonen voor iedereen 

Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. Voor veel mensen, of het nu 

starters, doorstromers of ouderen zijn, dient dat bereikbaar te zijn, maar in de praktijk 

van alledag blijkt dit moeilijk realiseerbaar. We hebben speciale aandacht voor deze 

groep woningzoekenden die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Het gaat  daarbij 

om (jonge) starters, ouderen, mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, 

gescheiden ouders en dak- en thuislozen. Voor hun huisvesting is de gemeente 

verantwoordelijk. De zorg voor een woningaanbod op maat inclusief de beschikbaarheid 

van levensbestendige woningen heeft nadrukkelijk onze aandacht. 

Prettig wonen betekent ook dat we mét elkaar samenleven in plaats van tegenover 

elkaar staan in een plezierige woonomgeving; een buurt 

waar men zich veilig en thuis voelt, waar kinderen op 

straat kunnen spelen. Een dergelijke buurt ontstaat als 

gemeente en bewoners de handen ineen slaan. De PvdA 

gaat er daarom samen met bewoners voor zorgen dat 

buurten er goed uit zien, veilig zijn en voldoen aan de 

wensen van de bewoners. Voor ons bestaat een plezierige 

woonomgeving uit een natuurlijke omgeving. De PvdA 

staat dan ook voor een groene en duurzame gemeente. 

Groen maakt een buurt prettiger om in te wonen, geeft 

kinderen de gelegenheid om te spelen. De sterke 

bevolkingsdaling die verwacht wordt zal ook onze 

gemeente raken. Leegstand moet voorkomen worden, en de kwaliteit van de 

overblijvende woningen moet omhoog. Ook moeten voorzieningen in de dorpskernen op 

peil blijven. Zeker met het oog op de vergrijzing is het van belang dat mensen de 

dagelijkse boodschappen dicht bij huis kunnen blijven doen. 

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 De PvdA stuurt op de vaststelling van een gemeentelijke woonmilieuvisie en 

controleert de uitvoering. 

 De PvdA hecht grote waarde aan de gehouden gesprekken in de verschillende 

dorpen in het kader van de Kleine-Kernen. Wij maken ons sterk voor de vertaling 

van de signalen uit deze gesprekken in een Kleine-Kernen-beleid en consequente 

opvolging hiervan. 

 Wij zijn van mening dat een nadrukkelijkere positionering van onze dorpen 

gericht op hun eigen sterktes van belang kan zijn in de toekomst. Het Kleine-

Kernen-Beleid dient zo ingericht te zijn dat iedere dorpskern haar eigen 

herkenbaar profiel verkrijgt, behoudt en versterkt. Dit dient er ook voor om een 

keuze te kunnen maken ten aanzien van de niet tot basisvoorzieningen 

gerekende accommodaties. Wij gaan hierover graag de dialoog aan met de 

verschillende partijen 



 

Verkiezingsprogramma 2010-2014 PvdA Schinnen  9 

 Het groen in onze gemeente heeft een unieke uitstraling. Dit dient volgens de 

PvdA behouden te worden. Het ontwikkelen van een gemeentelijk 

landschapsplan wordt door de PvdA gestimuleerd. Waar mogelijk wordt meer 

groen gerealiseerd. 

 De PvdA schenkt bij alle nieuwbouw- en renovatieprojecten speciaal aandacht 

aan de elementen bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid voor 

mensen met functiebeperkingen. Duurzaam bouwen gaat ook over aanpasbaar en 

levensbestendig bouwen.  

 Leegstand is vanwege de krappe woningmarkt én vanwege leefbaarheid in de 

wijk onwenselijk. De PvdA zal de gemeente volgen in de actieve bestrijding en 

aanpak van  leegstand.  

 De PvdA maakt zich sterk voor voldoende betaalbare woningen voor o.a. 

jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. 

Op lokaal niveau zorgt de gemeente met corporaties en marktpartijen hiervoor. 

Op regionaal niveau maken we prestatieafspraken over de hoeveelheid 

noodzakelijke woningen. Bij het toewijzen van woningen verlenen we voorrang 

aan doelgroepen die anders nauwelijks aan bod komen. 

 Bouwen doen we binnen de dorpskernen, niet in het buitengebied. We gaan 

verouderde woningen vervangen door kwalitatief goede woningen. In het kader 

van “Excellent wonen”, maken we zorgvuldig gebruik van de afbouw van onze 

kernen op een aantal mooie locaties. 

 Natuur- en cultuurlandschap worden maximaal toegankelijk gemaakt door 

aanleg van nieuwe fiets- en wandelpaden. 

 De gemeente stimuleert natuureducatie voor jong en oud. 

 De PvdA investeert in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte die 

toegankelijk is voor iedereen. Speeltuinen en toestelletjes, trapveldjes, 

wijkparkjes en bankjes moeten voor ontspanning zorgen en burgers uitnodigen 

om elkaar te ontmoeten. 

 De PvdA zorgt dat de ontwikkeling van het Centrumplan Puth weer op de  agenda 

komt en ter hand wordt genomen. 

 Het behoud van leefbaarheid in Doenrade en Sweikhuizen is van groot belang. De 

PvdA stimuleert een discussie over het minimale voorzieningenniveau in deze 

kernen en hoe dit gerealiseerd kan worden. 

 Zorgwoningen in de Stegelenhof in Oirsbeek zijn volgens de PvdA onmisbaar. In 

dit plan dient de komende vier jaar de uitvoering tot stand te komen. 
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Een groene en duurzame gemeente 

De PvdA staat voor een groene en duurzame gemeente. Groen maakt een buurt prettiger 

om in te wonen, geeft kinderen de gelegenheid om te spelen en is noodzakelijk voor het 

voortbestaan van vogels en dieren. Het groen in onze omgeving wordt echter vaak 

bedreigd door grote projecten in 

de ons omringende gemeenten. 

Zoals we al hebben verwoord bij 

ons centraal thema zijn wij een 

groene buffer. 

De PvdA is van mening dat ook de 

gemeente een belangrijke rol moet 

gaan spelen in duurzame, klimaat 

en energiesparende maatregelen. 

In de komende raadsperiode wil 

de PvdA het voortouw nemen om 

dit op de politieke agenda te krijgen. Te denken valt aan recycling en hergebruik, 

energiebesparende maatregelen en uitgebreide voorlichting.  

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 In onze gemeente worden mensen actief bij het groen in hun wijk betrokken en 

worden verenigingen die zich met de natuur bezig houden ondersteund. 

 De PvdA zet zich in voor duurzame productie en volledig hergebruik van 

producten en voor de inzet hiervan door de gemeentelijke organisatie. Onze 

gemeente koopt haar producten en diensten waar mogelijk 100% duurzaam in. 

 Toekomstig bouwen en renoveren is duurzaam en klimaatvriendelijk.  

 Initiatieven van de gemeente energiebesparende verlichting toe te passen 

worden gestimuleerd. 

 Lopen en fietsen is niet alleen gezond, het is tevens de minst belastende manier 

van verplaatsen voor het milieu. Daarom stimuleren we wandelen en fietsen. 

Voet- en fietspaden moeten daarom ruim en veilig zijn. 
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Veilig verkeer en toegankelijk openbaar vervoer 

Nederlanders zijn veel onderweg voor hun werk, om 

naar school te gaan of in hun vrije tijd. Het aantal 

verkeersslachtoffers is gedaald, maar nog altijd te hoog. 

Onze kinderen moeten veilig in de buurt kunnen spelen 

en naar school kunnen lopen of fietsen. Het openbaar 

vervoer moet schoon en toegankelijk zijn voor iedereen. 

Steden en onze dorpen moeten goed bereikbaar zijn.  

 

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 De PvdA zal nadrukkelijk haar inbreng hebben in de totstandkoming van het 

gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan. De uitvoering hiervan wordt door de 

PvdA nauwgezet gevolgd. Binnen een jaar willen wij dit plan voor besluitvorming 

in de Raad ter behandeling hebben inclusief een duidelijk stappenplan voor de 

uitvoering. 

 De verkeersveiligheid in buurten wordt verbeterd door verkeersdrempels, 

veilige fietsroutes en autovrije zones aan te leggen rond scholen, met 

inachtneming van de wensen van omwonenden. 

 Er komt overleg tussen schoolbesturen, ouders en de gemeente om de verkeers-

veiligheid rond scholen te verbeteren. De regie ter zake zal door de gemeente 

gevoerd worden. 

 Wandelen en fietsen wordt gestimuleerd. 

 We streven waar mogelijk naar uitbreiding van voet- en fietspaden die ruim en 

veilig moeten zijn; er moeten voldoende oversteek-plaatsen zijn. 

 De ontwikkeling van een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers aan de 

Allee in Amstenrade heeft prioriteit voor de PvdA. 

 De PvdA zet zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid in Schinnen 

bij de op- en afritten A76 en in het centrum.  

 Het initiatief genomen door de ouderraad ten behoeve van de realisatie van een 

verkeersveilige oplossing nabij de school in Puth wordt door de PvdA omarmd. 

De voortgang ter zake zal nadrukkelijk gevolgd worden.  
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We zorgen voor veiligheid 

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en 

niemand ’s avond binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of criminaliteit. Je veilig 

voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije samenleving niet bestaat kan de 

gemeente wel veel doen om te zorgen voor veiligheid én een veilig gevoel. Veiligheid 

begint bij de aanpak van criminaliteit en asociaal gedrag. Veiligheid wordt vergroot door 

preventie en bestrijding van misdaad en overlast. Maar ook verloedering moet worden 

tegengegaan, hufterigheid en onbeschoft gedrag is niet te tolereren. De PvdA zet zich 

deze raadsperiode in om overlast en verloedering versneld terug te dringen. Respect 

voor het naleven van regels, normen en waarden dient meer benadrukt te worden. 

Initiatieven van burgers om hun buurt schoner, prettiger en veiliger te maken worden 

gesteund. 

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 De PvdA zet sterk in op verbetering van de veiligheid en veiligheidsbeleving. De 

nota Integrale Veiligheid wordt hiertoe vastgesteld in 2010 en zal gelden als basis 

voor het te voeren beleid in 2011 en verder. 

 In het lokale politiebeleid verdient de aanpak van asociaal gedrag en handhaving 

op verkeersoverlast prioriteit.  

 Wangedrag en criminaliteit onder jongeren worden bestreden en voorkomen 

door een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking tussen scholen, bureaus 

jeugdzorg, reclassering, politie en justitie in de buurt. 

 Jongeren die voor de eerste keer worden veroordeeld, krijgen een persoonlijke 

coach om herhaling te voorkomen. Ouders worden financieel verantwoordelijk 

gesteld voor (materiële) schade die hun minderjarige kinderen hebben 

veroorzaakt. 

 In illegaal bewoonde panden vinden vaak ook andere illegale zaken plaats. De 

controle moet worden versterkt zodat de corporatie en de gemeente weten wie 

onterecht in een bepaalde woning woont. 

 De PvdA zal er zorg voor dragen dat de gemeente Schinnen haar regierol ten 

aanzien van leefbaarheid en veiligheid oppakt in het overleg en de uitvoering met 

onze ketenpartners. 
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Onderwijs: geen kind van school zonder diploma  

Het onderwijs is een belangrijke motor van de emancipatie. Het doorbreekt het 

automatisme dat opeenvolgende generaties alsmaar in dezelfde 

maatschappelijke positie blijven steken. De PvdA staat voor goed, 

toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen, je hele leven. 

De overheid blijft eindverantwoordelijk en garandeert de kwaliteit 

en toegankelijkheid van al het onderwijs. 

De PvdA is voorstander van brede scholen waarin verschillende 

wijkvoorzieningen onder één dak zijn gehuisvest.  

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 De kinderopvang en buitenschoolse opvang moeten 

voldoende beschikbaar zijn. De PvdA ondersteunt het 

gebruik van gebouwen van de gemeente voor Kinder-

opvang/BSO en stimuleert om met scholen en met 

kinderopvangorganisaties daarover afspraken maken 

 Onderwijs moet goed toegankelijk zijn voor iedereen, 

inclusief leerlingen met een beperking. Het 

leerlingenvervoer moet daar een positieve bijdrage in 

leveren en niet een belasting vormen voor ouders en kinderen. 

 Een actieve voorlichting om deelname aan voor- en vroegschoolse educatie voor 

iedereen mogelijk te maken. Daarom mogen de hieraan verbonden kosten voor 

(alleenstaande) ouders met een geringe financiële draagkracht geen barrière zijn. 

 Duurzaamheid en maatschappelijke ontwikkelingen dienen ook in het onderwijs 

voldoende aandacht te krijgen. Projecten op het gebied van bewustwording van 

ecologische uitdagingen, vrede en gerechtigheid, economische problematiek en 

armoedebestrijding worden door de PvdA ondersteund. 

 De PvdA heeft aandacht voor volwasseneneducatie, met name voor doelgroepen 

als langdurig werklozen, bijstandsgerechtigden en anderstaligen om zo meer 

kansen te ontwikkelen voor deelname in de maatschappij 
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Kunst, Cultuur en Sport: een bron van inspiratie 

Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke rol bij 

participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt ook bij aan het imago van 

“Sjitterend Sjènne. Bewoners moet de mogelijkheid geboden worden om mee te doen en 

waar mogelijk moeten eigen initiatieven gestimuleerd worden. Een mooi initiatief dat in 

de afgelopen raadsperiode daartoe werd ontwikkeld is De Kunst en Atelierroute. De 

PvdA zal zich sterk maken om dit ook de komende raadsperiode te realiseren. 

Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ 

en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen 

in de gezondheid van mensen, maar in het bevorderen van participatie en sociale 

samenhang. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen 

mag daarbij geen drempel vormen. 

 

Verenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie in de gemeente 

Schinnen. Voor veel verenigingen, die op de been worden gehouden door een leger van 

vrijwilligers, blijkt het almaar moeilijker om nog voldoende mensen te vinden. Het is 

echter in het belang van de lokale 

gemeenschap dat een voldoende breed 

aanbod van verenigingen blijft bestaan. De 

gemeente moet daarbij de helpende hand 

bieden. Zij kan dit doen door samenwerking 

te bevorderen en verbindingen te leggen 

met bijvoorbeeld de scholen, buitenschoolse 

opvang, jeugdzorg en wijken. 

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 Private initiatieven van kunst en cultuurinstellingen moeten meer worden 

aangemoedigd. De gemeente helpt kunstenaars bij het zoeken naar publiek/-

private financiering. 

 Door de opkomst van internet staat de Openbare Bibliotheek als publieke 

voorziening onder druk. Bibliotheken vervullen echter een belangrijke rol als 

ontmoetingsplek dicht in de buurt. Om die rol te behouden moet de bibliotheek 

veranderen. Dat betekent investeren in de digitale bibliotheek, het aanbieden van 

cursussen, en het verzorgen van leescafé-voorstellingen voor scholen en Multi-

mediatoepassingen. 

 Ook buiten schooltijd moeten alle kinderen kennis kunnen maken met het plezier 

van sport en cultuur. Het inkomen van hun ouders mag daarbij geen drempel 

vormen. Een tegemoetkoming in de kosten moet deze participatie mogelijk 

maken. 
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 Vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd door het terugdringen van overbodige 

regelgeving en administratieve rompslomp en door de verdere ontwikkeling van 

initiatieven het vrijwilligerswerk te ondersteunen zoals initiatieven op 

deskundigheidsbevordering. 

 De PvdA is van mening dat de gemeente extra aandacht moet besteden aan die 

groepen inwoners die te weinig aan sport doen, zoals bijvoorbeelden ouderen, 

allochtone vrouwen. De reeds lopende projecten op dit gebied moeten 

gecontinueerd worden.  

 De multifunctionele sport en turnaccommodatie in Oirsbeek wordt daadwerkelijk 

gerealiseerd. De PvdA zal het budget en de voortgang kritisch volgen en bewaken. 
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Goede en betaalbare zorg  

Steeds meer ouderen leven langer in goede gezondheid. Zij vinden het prettig om in hun 

eigen huis te blijven wonen, ook als ze wat meer ondersteuning nodig hebben. Goede en 

betaalbare zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. Hierbij moet ook rekening 

gehouden worden met toekomstige ontwikkelingen. Met het oog op de toenemende 

vergrijzing en de stijging van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de zorg, zijn 

extra investeringen nodig. De PvdA vindt dat de menselijke maat terug moet keren in de 

zorg. Dat betekent bijvoorbeeld dat de zorg weer kleinschalig en in de buurt geleverd 

kan worden, bijvoorbeeld door inzet van wijkverpleegkundigen. 

De overheid heeft de afgelopen jaren een toenemend beroep gedaan op de eigen 

verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van hulpbehoevende groepen inwoners zoals 

ouderen en gehandicapten. Het persoonsgebonden budget is bedoeld om mensen zelf de 

regie over hun leven te laten houden door ze zelf de benodigde zorg te laten inkopen. 

Waar de gedachte van meer eigen 

zeggenschap, zelfredzaamheid en zorg 

op maat op zich zelf goed is, bestaat 

wel het gevaar van een administratieve 

rompslomp en komt soms de kwaliteit 

van de zorg onder druk te staan. 

Kwaliteit, betaalbaarheid en 

doelmatigheid van de zorg staan wat de 

PvdA betreft voorop. Mensen die hulp 

nodig hebben, mogen niet vast komen 

te zitten in procedures.  

Naast de professionele zorginstanties zullen hulpbehoevende mensen in veel gevallen 

terugvallen op de mantelzorg van familieleden, vrienden of buren. Mantelzorgers 

hebben een belangrijke maar vaak ook fysiek zware taak; zij moeten door de overheid 

zoveel mogelijk ondersteund worden. 

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 De PvdA is er voorstander van dat de gemeente kiest voor zorgaanbieders die de 

beste hulp aanbieden en die zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt 

georganiseerd is. Dat kan inhouden dat dit niet altijd de goedkoopste hulp is. 

Goedkoop mag niet ten koste gaan van de vereiste kwaliteit. 

 De PvdA zal sterk de vinger aan de pols houden of de gemeente toezicht houdt op 

zorg, zoals de thuiszorg, en bewaakt de klantgerichtheid en doelmatigheid, 

kortom: de kwaliteit. 

 Mensen die op zorg aangewezen zijn, hebben de mogelijkheid om bij een 

onafhankelijke instantie een klacht in te dienen wanneer zij ontevreden zijn over 

de dienstverlening van een zorgaanbieder. 
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 Eenzaamheid is voor veel ouderen een groot probleem. Gemeentelijk welzijns-

beleid moet gericht zijn op het bevorderen van contact tussen mensen in de 

buurt. Dit mag niet beperkt blijven tot losse activiteitenmiddagen. 

 Mantelzorgers worden zo goed mogelijk ondersteund. Dat kan bijvoorbeeld door 

hen beter te informeren over de ondersteuningsmogelijkheden, bijeenkomsten te 

organiseren waar mantelzorgers elkaar kunnen ontmoeten (denk aan een 

Alzheimer café), door een speciaal budget vrij te maken of door de inzet van 

respijtzorg. 

 De PvdA zal zich blijven inzetten voor het door de gemeente aanbieden van 

kleinschalig openbaar vervoer zodat ouderen en gehandicapten mobiel blijven. 

 Alle openbare gebouwen moeten goed toegankelijk zijn voor ouderen en 

gehandicapten. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet rekening worden 

gehouden met ouderen, die gebruik moeten maken van rolstoelen, rollators of 

gewoon slecht ter been zijn. 

 De mogelijkheden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) worden 

gebruikt om burgers met een beperking kansen te bieden op een actief leven in 

de samenleving. De PvdA vindt dat de gemeente daarbij speciaal aandacht moet 

schenken aan wonen, het vinden en behouden van werk, vervoer, onderwijs en 

vrijetijdsbesteding 
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Werk en inkomen, juist nu van het grootste belang! 

De Partij van de Arbeid wil juist nu zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Werk 

is immers van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving. Werk 

verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en 

vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een 

voorwaarde voor solidariteit en emancipatie. Wanneer mensen tóch hun baan kwijt 

raken, vindt de PvdA het van groot belang dat mensen zo snel mogelijk aan een andere 

baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de kans krijgen om in de toekomst 

weer aan het werk te gaan. In de tussentijd moeten tijdelijke werklozen kunnen rekenen 

op een fatsoenlijke uitkering.  

Om de positie van inwoners met weinig financiële draagkracht te verbeteren, wordt de 

mogelijkheid om in aanmerking te komen voor inkomensondersteuning en 

kwijtschelding van gemeentelijke belastingen op een actieve en klantvriendelijke wijze 

kenbaar gemaakt.  

Echt urgent is hulp voor burgers die ernstige schulden hebben. Schuldenproblematiek 

werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun leven weer op orde te 

krijgen. Sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid 

gaan vaak samen met schulden. Daarom wil de PvdA volop inzetten op 

schuldhulpverlening.  

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 Jongeren onder de 27 jaar zijn of aan het werk, volgen onderwijs, of combineren 

beide. Jongeren die een bijstandsuitkering aanvragen, worden door de gemeente 

direct in een leer-werktraject geplaatst. Thuiszitten is immers slecht voor hun 

toekomstperspectief. 

 De PvdA zorgt ervoor dat, in samenwerking met lokale ondernemers en de 

Kamer van Koophandel, zoveel mogelijk stagemogelijkheden voor jongeren 

worden gerealiseerd, en vindt dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet 

geven door extra stages aan te bieden binnen de eigen gemeentelijke organisatie 

en door een actieve rol te spelen in de realisatie van zinnige maatschappelijke 

stages voor de jongeren in onze gemeente. 

 Actieve voorlichting over inkomensondersteuning door de gemeente moet ertoe 

leiden dat meer inwoners optimaal gebruik maken van de regelingen die voor 

hen bedoeld zijn. Hierin is met name aandacht voor die dorpskernen waar 

inkomensondersteuning het hardst nodig is. 

 De PvdA stimuleert de totstandkoming en uitvoering van de nota lokale 

economie en arbeidsmarktbeleid. Ondanks de huidige economische crisis streeft 

de PvdA minimaal naar een behoud van de huidige werkgelegenheid binnen onze 

gemeentegrenzen.    
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 Misbruik wordt bestraft. Mensen die zich stelselmatig en onterecht onttrekken 

aan werk, worden gekort op hun uitkering. Misbruik ondergraaft solidariteit, 

daarom mogen controle  en handhaving streng zijn. 

 De PvdA wil dat mensen die in de schulden raken, voortvarend worden geholpen, 

waarbij niet alleen naar financiële, maar ook naar sociale en psychosociale 

problemen wordt gekeken. Wachtlijsten bij de schuldhulpverlening zijn 

uitgesloten, binnen twee weken is een traject gestart. 
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Een moderne democratie en goed bestuur  

De kloof tussen burger en politiek lijkt de afgelopen jaren alles behalve verkleind. De 

PvdA gelooft in de modernisering van de democratie. Bij de moderne burger, die 

inspraak heeft op school en op het werk en die als kritische consument is gaan denken, 

past niet dat hij een keer in de vier jaar mag stemmen en verder zijn mond moet houden. 

Een burger die zich actief wenst te bemoeien met het bestuur moet daar de mogelijkheid 

toe hebben. 

Betrouwbaar bestuur en goede dienstverlening zijn zaken waar de mensen op kunnen 

rekenen bij de PvdA. De vrijblijvendheid is voorbij.  

Wat willen wij de komende vier jaar bereiken? 

 Beleid komt zoveel mogelijk tot stand in samenspraak met burgers. Het bestuur 

moet zich verantwoorden over wat het met de inspraak van belanghebbenden 

heeft gedaan. Want daadwerkelijke inspraak is meer dan een keertje luisteren. 

Het op structurele wijze benaderen van inwoners door enquêtering wordt 

daarbij als een sterk middel gezien. 

 Burgers worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van beleid. Niet 

alleen in de gemeenten zelf maar ook in het onderwijs, het welzijn, de zorg, de 

corporaties etc. 

 Elektronische dienstverlening wordt bevorderd en de gemeente draagt zorg voor 

de toegankelijkheid voor mensen met (digitale) functiebeperkingen. 

 Burgers krijgen op korte termijn antwoord op hun vragen.  

 Er wordt een actief beleid gevoerd dat zeggenschap in kleine kernen en dorpen 

versterkt door het in stand houden van de dialoog met inwoners uit de kernen. 

 De PvdA bewaakt de dienstbaarheid van bestuurders en draagt zorg voor 

verantwoorde omgang met publiek geld. Daartoe wordt de reorganisatie van het 

ambtelijk apparaat zo snel mogelijk voltooid en het dereguleringsprogramma 

verder doorgevoerd. 
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Financiën  

Onze voornemens voor de komende vier jaar moeten ergens uit bekostigd worden. Door 

de economische crisis heeft de PvdA ervoor gekozen om een sober doch effectief beleid 

te voeren. Toch kiezen wij er ook voor in iedere periode een gering aantal duurzame 

investeringen te doen in onze gemeenschap: de 

brede school Schinnen en de multifunctionele 

sport- en turnhal zijn daar goede voorbeelden 

van. Hoewel er langzaam voorzichtige tekenen 

van herstel zichtbaar worden zijn wij er 

voorstander van de komende vier jaar dit sobere 

beleid te continueren en geen grote 

investeringen te doen. 

Dit betekent voor de komende vier jaar: 

 De woonlastendruk voor onze inwoners mag niet te hoog worden. Daarom kiest 

de PvdA ervoor de gemeentelijke belastingen en tarieven slechts met het inflatie 

cijfer te corrigeren. 

 Besteding van de inmiddels ontvangen Essentgelden hangt sterk samen met de 

nu te ontwikkelen strategische visie. Afhankelijk van de uitkomsten van deze 

discussies kiest de PvdA een scenario waarbij de gelden optimaal ten goede 

komen aan de inwoners van Schinnen. 

 Grote investeringen staan wij niet voor de komende periode. De volgende 

concrete zaken verdienen de aandacht in de komende jaren 

o De ontwikkeling van het centrumplan Puth.  

o De realisatie van een verkeersveilige oplossing nabij de school in Puth 

o Het behoud van de leefbaarheid in Doenrade en Sweikhuizen, o.a. door de 

definitie van het minimale voorzieningenniveau in deze kernen. 

o De ontwikkeling van adequate zorgwoningen in de omgeving Stegelenhof 

Oirsbeek. 

o De ontwikkeling van een veilige oversteek voor fietsers en voetgangers 

aan de Allee in Amstenrade. 

o Een verbetering van de verkeersveiligheid in Schinnen bij de op- en 

afritten A76 en in het centrum.  

o De daadwerkelijke realisatie van de multifunctionele sport- en 

turnaccommodatie in Oirsbeek. 

 

 

 


