
Verkiezingsprogramma 2018 - D66 Eijsden-
Margraten

Goede voorzieningen
Goed wonen
Goede zorg

D66 krijgt het voor elkaar

20180227092441_1959.adpro.indd   1 2/27/2018   9:25:07 AM



Voorwoord Alexander Pechtold
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal. In Nederland ligt het hart van de politiek 
steeds nadrukkelijker buiten de muren van het Binnenhof en steeds meer binnen de grenzen 
van de gemeente. Als raadslid en wethouder in Leiden en burgemeester in Wageningen heb ik 
gezien hoe dat werkt. De belangrijkste vraag moet steeds zijn: ‘Wat betekent dit voorstel voor 
mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ 
Het is van groot belang dat mensen kunnen meebeslissen over de indringende keuzes waar 
gemeenten voor staan. Worden de klassen van kinderen straks echt kleiner? Geven we 
voldoende ruimte aan duurzame initiatieven? Kan iedereen werk vinden die bij zijn of haar 
talenten past? Worden zorg en ondersteuning van ouderen, kwetsbaren en gehandicapten op 
maat geleverd? Krijgt de gemeente het voor elkaar genoeg woningen te bouwen voor iedereen? 
Houdt de gemeente financieel het hoofd boven water? Kunnen inwoners in de toekomst nog 
meebeslissen over hoe hun dorp of stad eruit ziet? Wij geloven dat het kan. 

Op nationaal en lokaal niveau heeft D66 laten zien problemen op te lossen. D66 is de partij van 
levende idealen, niet van vastgeroeste ideologie. Wij zijn doeners zonder dogma’s. D66 geeft 
antwoord op de vragen van nu, met de inzichten van nu en het oog op de toekomst. 
De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn voor D66 een unieke kans om op het lokale 
beleid een stempel te drukken, net zoals we dat landelijk doen.  Kort nadat we de grootste 
progressieve   partij zijn geworden bij de nationale verkiezingen, is het nú zaak om door te 
pakken. In dit verkiezingsprogramma staan plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek. De politiek van vernieuwing, verandering en 
verbinding. De politiek van hoop en van een uitgestoken hand. 

D66 wil en kan het verschil maken. Daarvoor is elke stem nodig. Wij willen en kunnen onze 
idealen verwezenlijken en een optimistisch geluid laten klinken. Ook daarvoor is elke stem 
nodig. D66 wil concrete resultaten boeken en iedere gemeente een plezierige plek maken om 
te wonen. Daarom vraag ik iedereen naar de stembus te gaan. 
Uw gemeente kan op 21 maart 2018 voortrekker worden van 
het nieuwe Nederlandse optimisme. Het toonbeeld van een 
plek waar mensen er zijn voor elkaar, voor de buurt en voor 
de gemeente waarin we samen leven. Op het spel staat de 
toekomst van uw omgeving en, wie weet, een historische 
overwinning voor D66. 

Samen staan we sterker. Samen krijgen we het voor elkaar. 
Elke stem telt.

Alexander Pechtold
Partijleider D66
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 Voorwoord lijsttrekker 
  
  D66 maakt zich op voor de verkiezingen in 2018 en 
doet dat met groot optimisme. 

We hebben, na 4 jaar aan de coalitie deelgenomen te 
hebben, de laatste 4 jaren in de oppositie gedraaid, 
wat de mogelijkheid verschafte nóg meer onze eigen 
standpunten en onze eigen visie naar voren te brengen. 
Ook als oppositiepartij hebben we in de afgelopen 
raadsperiode veel tot stand kunnen brengen of op 
gang geholpen. Om een paar zaken te noemen: 

I. Door middel van een raadsopdracht hebben we het 
project Dialoog Buitengewoon Ondernemen in Buitengewoon Buitengebied gelanceerd. In 
samenwerking met diverse partijen, waaronder de standsorganisaties, wordt nu gewerkt aan 
een project dat de problemen en de kansen in kaart moet brengen waarmee de verschillende 
“stakeholders” in het buitengebied te maken hebben. Ondernemers, bewoners en toerisme 
komen elkaar tegen en zullen gemeenschappelijk tot een draagvlak dienen te komen voor 
het gebruik van ons mooie landschap.
II. D66 heeft zich voortdurend beijverd om vluchtelingen in onze gemeente een warm welkom 
te bieden. Door onze bemoeienis hebben we nu een fulltime ambtenaar in dienst die de 
coördinatie van de vele initiatieven voert. We hebben hiertoe een klankbordgroep opgezet 
die op geregelde tijden de vinger aan de pols houdt.
III. Homoseksuele vluchtelingen die in AZC’s niet veilig zijn, zullen door de inzet van D66 
binnen onze gemeente worden opgevangen en ondergebracht.
IV. Niet aflatend is D66 geweest bij het plannen van een bezoekerscentrum op de Amerikaanse 
Begraafplaats. Na vele jaren van inspanning gaat dat centrum er nu ook echt komen.
V. Door vasthoudendheid van D66 is uiteindelijk het gemeentelijk maaibeleid in 2017 in 
de gemeenteraad vastgesteld. De gemeente beschikt nu over een controleerbaar en 
handhaafbaar beleid voor het maaien van openbaar groen.

Het werken vanuit de oppositie hebben we altijd gedaan met het oog op het algemeen 
belang, zonder al te veel in partijpolitieke discussies te verzanden. Hiertoe hebben we het 
maandelijks oppositie-overleg ingesteld, dat er mede toe geleid heeft dat voorstellen vanuit 
de oppositie breed gedragen konden worden. Men had rekening met de 4 oppositiepartijen 
te houden! 
  
 Franklin Boon 
 Lijsttrekker D66 Eijsden-Margraten 
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Wat willen we?

D66 hanteert bij haar initiatieven en haar benadering van de politieke werkelijkheid de 
Richtingwijzers, die de partij als basis voor haar filosofie en kernwaarden ziet:
I. Vertrouw op de eigen kracht van mensen
II. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving
III. Denk en handel internationaal
IV. Beloon prestaties en deel de welvaart
V. Respecteer de grondrechten en de gedeelde waarden.

Deze Richtingwijzers werken als achtergrond en toetssteen voor de benadering die D66 
kiest bij de maatschappelijke thema’s die op haar bordje komen. Deze uitgangspunten 
moeten we in principe altijd in ons handelen kunnen terugvinden.

Uit onderzoek is gebleken dat de inwoners van Eijsden-Margraten tevreden zijn met en 
in onze gemeente en daar graag wonen. Dat neemt niet weg dat we achterover kunnen 
leunen. Thema’s als armoede, kinderarmoede, schuldhulpverlening, eenzaamheid bij 
ouderen, werkloosheid vragen om aandacht en gaan niet aan ons voorbij.

Ook wil D66 gericht aandacht besteden aan zaken als duurzaamheid, natuur en 
landschap, milieu, agrarisch ondernemerschap, veiligheid, privacybescherming, 
volksgezondheid en burgerparticipatie, onderwerpen die in sommige gevallen al veel 
te lang spelen en nu echt moeten worden opgepakt. 

Eijsden-Margraten moet zich bewust zijn van haar rol in de regio en euregio. Daar liggen 
zeker de komende vier jaar kansen die benut moeten worden, maar ook knelpunten 
die opgelost moeten worden.

Dit alles komt in de verschillende hoofdstukken terug.

5

20180227092441_1959.adpro.indd   5 2/27/2018   9:25:08 AM



1. Ondernemerschap, innovatie & 
werkgelegenheid

De eigen kracht van mensen kan worden gesteund en gestimuleerd wanneer we 
afstand doen van overbodige en ondoorzichtige regeltjes. Hiertoe pleiten we voor een 
servicemanager op het gemeentehuis die ondernemers kan helpen bij het vinden van 
de juiste weg. Wanneer wegen worden opgebroken: overleg met de burgers en de 
bedrijven. 

Zorg voor snel internet op bedrijventerreinen en WIFI in het buitengebied. Voor álle 
inwoners, onder wie ook de thuis werkenden, is snel internet een groot goed. D66 wil 
leges verlagen bij duurzame bouw. Innovatie willen we richten op circulaire economie 
en energietransitie.

De agrarische sector willen we helpen bij een overgang naar economisch rendabel 
duurzaam opereren, waardoor de aarde niet wordt uitgeput, het dierenwelzijn wordt 
bevorderd, gewenste gewassen worden verbouwd, uitstoot van schadelijke stoffen 
wordt tegengegaan, pesticiden worden afgebouwd en draagvlak met de burger 
wordt verkregen. D66 heeft in 2013 reeds de aanzet gegeven voor, zoals hierboven 
al aangegeven, de bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied. De voor onze 
gemeente zo belangrijke agrarische sector is bijna dagelijks in het nieuws wegens 
ontoelaatbaar gedrag. De goeden lijden onder de kwaden: er zijn genoeg ondernemers 
die het roer om willen gooien en zich aan wettelijke bepalingen houden. D66 wil hen 
daarbij helpen, met advies en , indien nodig, met een financiële prikkel.

Toeristenbelasting willen we meer geïnvesteerd zien in het onderhoud van natuur 
en landschap en functievermenging van bijvoorbeeld landbouw met landwinkel of 
gastenverblijf juichen wij toe.
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2. Bestuur & burger

D66 kiest voor vrijheid in verbondenheid. De burger en de overheid hebben een 
verantwoordelijkheid jegens elkaar en onder elkaar. Het handelen van de overheid 
moet altijd gelegitimeerd zijn en controleerbaar. Daartoe dient het “vak” van raadslid 
aantrekkelijk gemaakt te worden door middel van een goede ondersteuning. Het 
raadslid verkeert immers meestal in een zwakkere positie qua kennis en kunde 
tegenover de leden van het college. Griffies zouden hiervoor moeten worden versterkt. 
Op landelijk niveau wensen wij ook begrip voor de wens de vergoeding voor raadsleden 
te verhogen.

Ook dient het dualisme in de verhouding gemeenteraad en College van B&W zijn 
beoogde functie te krijgen: kritisch ten opzichte van het college van B&W en het 
uitzetten van beleid in onderlinge discussie in de gemeenteraad zelf.

In onze gemeente is onvoldoende werk gemaakt van het stimuleren van burgerparticipatie. 
In de aanstaande Omgevingswet vormt participatie een centraal onderdeel, maar we 
zijn hierop niet voorbereid. D66 wil aan de hand van geslaagde voorbeelden in het land 
ook hier werk maken van inspraak en invloed van onze inwoners. Systemen als die 
van Democratic Challenge (uitnodigen van burgers op grond van loting) of het geven 
van “buurtrechten” kunnen de roep om bestuurlijke verandering en meer democratie 
in goede banen leiden en praktisch hanteerbaar maken.

De zogenaamde Gemeenschappelijke Regelingen, die de kleinere gemeenten met 
elkaar aangaan om grote problematiek als veiligheid, gezondheid en het sociaal 
domein aan te pakken, leiden tot vermindering van de democratische controle door 
onze raadsleden. D66 vindt dat meer raadsleden in de besturen moeten meedraaien 
en dat we uiteindelijk onder ogen moeten zien of hechtere samenwerking  of zelfs 
herindelen het gat in legitimiteit niet beter kunnen dichten.

Onze gemeente werkt al samen met Gulpen-Wittem en Vaals in het zogenaamde Lijn 50 
verband. Een eerste mijlpaal is al geplaatst met het vaststellen, door de gezamenlijke 
raden, van het Ambitiedocument Omgevingswet. D66 vindt dat snel aan andere 
onderwerpen moet worden gewerkt, zoals de Trambaanfietsroute. Ook sluiten wij niet 
uit dat andere gemeenten kunnen aansluiten, zoals Valkenburg en Maastricht. Wij zijn 
niet huiverig voor een verdere doorgroei naar een grotere gemeente “Heuvelland”, maar 
we zijn ons bewust dat dan nog heel wat kerktorendenken moet worden afgebroken! En 
waarom zouden we niet eens brainstormen over een ander model van samenwerking, 
die we “federatie” kunnen noemen?

7
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Dikwijls wordt geklaagd over de wijze waarop de burger zich in contacten met de 
gemeente bejegend voelt. D66 stelt voor een “groene golf ambtenaar” aan te stellen 
die de burger kan wijzen op de precieze locatie waar zijn of haar aanvraag of vraag 
zich bevindt. Correspondentie en klachten van burgers dienen snel en adequaat te 
worden afgehandeld. Afspraken met burgers over hun directe leefomgeving dienen te 
worden nagekomen. 

Integriteit dragen we hoog in het vaandel dat geldt niet alleen voor leden van het 
college of leden van de raad. Ook de ambtenaar willen we aanspreken op een integere 
houding tegenover onze inwoners, die indirect immers ook diens opdrachtgever zijn!

Ook al speelt de problematiek in Eijsden-Margraten niet in grote mate, toch vindt 
D66 dat we de ogen niet kunnen sluiten voor de voordelen, die het basisinkomen (of 
onvoorwaardelijke bijstand) de burger biedt. Zelfrespect en ondernemingslust kunnen 
hierdoor worden bevorderd. Helaas komen wij voor de experimenten (nog) niet in 
aanmerking, maar laten we er wel op voorbereid zijn.

Kinderen zien de werkelijkheid vanuit een heel bijzonder en onbevooroordeeld 
perspectief. D66 vindt dan ook dat kinderen betrokken dienen te worden bij zaken die 
spelen binnen het gemeentelijk beleid. Sommige bedrijven zijn al overgegaan tot het 
instellen van een “jeugdraad” om daarmee verwachtingen rond producteffectiviteit te 
kunnen toetsen. Dit kunnen wij op gemeenteniveau ook doen. Hierbij denken we niet 
aan de raden die vanuit het verenigingsleven soms al bestaan. Die zijn gericht op één 
aspect. Onze jeugdraad speelt door alle geledingen heen en wordt op lotingsbasis 
samengesteld. Op zijn minst kunnen we een aanzet geven door middel van het instellen 
van een “kindervragenuurtje”, waarmee in sommige gemeenten al goede ervaring is 
opgedaan.

Een uiterst belangrijk aspect in de relatie gemeente-burger is de privacybescherming. 
Automatisering en decentralisatie hebben ertoe geleid dat veel privégevoelige gegevens 
van burgers in gemeentelijke databanken of dossiers zijn opgeslagen. Deze digitale en 
geschreven gegevens dienen te allen tijde  goed beschermd te zijn en alleen toegankelijk 
te zijn voor hen die er gebruik van moeten maken voor het goed gedefinieerde doel 
waarvoor de gegevens verstrekt of verzameld zijn. De burgers moeten de mogelijkheid 
hebben om in specifieke gevallen toestemming te geven voor opslag van gegevens en 
inzicht te hebben in hun gegevens.

Het is betreurenswaardig dat de lokale pers niet veel ruimte meer heeft om de 
gemeentepolitiek, in raad en commissies, te verslaan. D66 vindt dat daarmee de burger 
nog meer verwijderd wordt van de politiek; hij staat er ver van af want hij verneemt er 
niets meer van. Moeten we het zoeken in een door de gemeente betaalde journalistieke 
verslaggeving? Hier moeten we goed over nadenken en zinvolle suggesties een kans 
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3. Veiligheid

Absolute veiligheid bestaat nergens in Nederland, dus ook niet in Eijsden-Margraten. 
Daarom is het goed dat wij participeren in het samenwerkingsverband in onze regio, 
dat signalering en benadering van radicalisering bij jongeren, die zich tot het jihadisme 
dreigen te “bekeren”, in kaart brengt. We zijn voor het instellen van een meldpunt in 
dezen.

Voor de telkens meer leegstaande agrarische bebouwing bestaat belangstelling van 
de kant van criminelen in het drugscircuit. D66 vindt dat we hierop zeer alert moeten 
zijn en dat we de waakzaamheid van de burger moeten bevorderen. Wanneer men uit 
angst liever de andere kant op kijkt, moet onze overheid bescherming en garanties 
kunnen bieden. Op deze taak zullen ook onze BOA’s goed toegerust moeten zijn. We 
zien al her en der dat vermenging van de boven- met de onderwereld plaats vindt, zelfs 
in kringen van sommige gemeentebesturen. Het klinkt als “ver van mijn bed”, maar 
waakzaamheid is geboden.

Bij het kiezen van beveiligingsmaatregelen, zoals camera’s in het publieke domein, 
wil D66 altijd goed afwegen of nog sprake is van de balans vrijheid/veiligheid. Onze 
privacy is ons heel veel waard en iedere aantasting ervan dient goed doordacht en 
verantwoord te zijn.

De nabijheid van de kerncentrale te Tihange baart onze mensen terecht grote zorgen. 
Dat de bewakende instanties onze inwoners gerust proberen te stellen, brengt vaak 
meer ongerustheid te weeg. D66 blijft vóór voortdurende benadering, door onze 
Veiligheidsregio, van de autoriteiten, die helaas ver weg, in Den Haag, zitten. Aandacht 
voor de noodzaak van de sluiting van de gevaarlijkste reactoren mag niet verslappen. 
De onverschilligheid aan Belgische kant achten wij onverteerbaar.

Het betrekken van burgers bij de veiligheid in hun eigen buurt, bijvoorbeeld via 
Whatsappgroepen, ondersteunen we. Wel dienen daarbij de rechtsregels niet 
overschreden te worden en dient de politie bij onraad zo spoedig mogelijk ingeschakeld 
te worden. Het recht mag nooit in eigen hand genomen worden.

9
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4. Duurzaamheid, natuur & milieu

Ook als gemeente hebben wij een opdracht die voortvloeit uit de akkoorden van 
Parijs. Daarom stelt D66 dat wij als overheid veel stringentere eisen moeten stellen aan 
initiatiefnemers op het terrein van bijvoorbeeld de bouw, zowel van burgerwoningen 
als van bedrijfsgebouwen of toeristenverblijven. Het is immers nog steeds zo dat 
gebouwd wordt zonder een juiste dak-oriëntatie ten behoeve van zonnepanelen, 
zonder gebruik te maken van bodem- of aardwarmte, zonder verplichte opvang van 
regenwater voor het grijze circuit. En nog altijd zien we dat traditionele architectuur 
boven ecologie gaat: waar zien we groene daken, volledige recyclebaarheid van 
materialen en energieneutraalheid?

D66 vindt dat Eijsden-Margraten een voorbeeldfunctie moet vervullen: een 
klimaatneutrale gemeente, die bijvoorbeeld ook zelf groene stroom inkoopt, 
verantwoorde materialen aanschaft en vergroent waar het maar kan. In ons mooie 
landschap moeten we voorzichtig en terughoudend omgaan met de plaatsing van 
windturbines. De ontwikkeling van “slimme” zonnepanelen volgen we op de voet. 

Het stimuleren van het vasthouden van hemelwater kan bij de burger veel effect sorteren. 
De versteende voor- en achtertuinen zouden op den duur moeten verdwijnen, ook uit 
oogpunt van toerisme. De gemeente kan met voorlichting over onderhoudsarme en 
toch groene tuinen veel uitrichten en wellicht plantmateriaal ter beschikking stellen. 
D66 sluit niet uit dat tenslotte kan worden gedacht aan een belasting op bestrating. 
Hier is veel te winnen, ook en vooral op bedrijventerreinen en boerenerven.

D66 ziet onze natuur als een belangrijk element met intrinsieke waarde. De natuur, 
of het nu een landschap is of een enkele boom, heeft een waarde van zichzelf en 
is niet afhankelijk van het rendement in economische zin. Zo vinden wij dat niet elk 
natuurgebied toegankelijk moet zijn voor bezoekers, te voet, te paard, te fiets of 
mountainbike en per auto. Ook de toename van het vliegverkeer vraagt onze aandacht. 
De natuur is er vooral voor zichzelf en verdient rust. Uiteraard horen loslopende honden 
daarin niet thuis.

In onze natuurrijke gemeente is de vigerende Bomenverordening dan ook een gotspe. 
Alles mag gekapt, tenzij beschermd, dit uit oogpunt van deregulering. Hier is men 
voorbijgegaan aan het vele werk dat telkens weer moet worden verricht om de bomen 
op te meten, want van het ene jaar op het andere kunnen ze monumentaal worden. 
Dat oeroude en monumentale bomen sowieso geen bescherming genieten wanneer 
ze buiten het zicht vanaf de straat staan, geeft al aan dat aan de intrinsieke waarde 
van onze natuur geen belang wordt gehecht. D66 stelt zich dan ook ten doel deze 
verordening zo spoedig mogelijk in te trekken. Haast is geboden, want weg is weg.
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Het scheiden van afval is aan veel discussie onderhevig. D66 stond vanaf het begin 
kritisch tegenover het Diftar-systeem. Met name het sluikstorten komt nog veel voor. 
Voorlichting over de mogelijkheden en positieve kanten van scheiden is een belangrijk 
element in het duurzaam omgaan met “afval.” Misschien zal aan de effectiviteit van dit 
systeem meer aandacht moeten worden besteed.
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5. Sociaal domein

D66 staat achter de filosofie dat de zorg dicht bij de mensen moet worden ingericht 
en waar mogelijk gestuurd door de bestuurslaag die het dichtst bij deze burger staat: 
vaak is dat de gemeente. Eijsden-Margraten heeft de transitie-periode, formeel gestart 
in 2015, maar al veel eerder in-geoefend, relatief goed doorstaan. College en raad zijn 
in die periode goed met elkaar opgetrokken en nu gaat het erom deze omwenteling te 
bestendigen en waar nodig te verbeteren. D66 sluit de ogen niet voor het feit dat ook 
in onze dorpen ouderen kunnen lijden aan eenzaamheid en dat men ongaarne een 
beroep doet op anderen. Kinderen wonen meer dan ooit ver weg en afhankelijkheid 
van buren is een ongewisse toekomst beschoren. We zullen er rekening mee moeten 
houden dat voor bepaalde groepen ouderen het oude verzorgingshuis weer terug 
moet komen, zij het aangepast aan de wensen van deze tijd. “Het geheime dagboek 
van Hendrik Groen, 85 jaar” kan hierbij waardevolle informatie opleveren.  Voor wie 
thuis kunnen blijven wonen wil D66 onder meer slimme technologie inzetten om de 
zelfredzaamheid zo veel mogelijk te ondersteunen.

Met de vergrijzing van de samenleving neemt ook het aantal dementerende en demente 
medeburgers toe. D66 geeft bij dagbesteding, huishoudelijke hulp en vervoer daarom 
prioriteit aan passende zorg bij dementie. Ons doel is dat ook onze mensen met 
dementie langer thuis moeten kunnen blijven wonen.

Mantelzorgers zijn in dit domein van enorm belang en D66 is bevreesd dat de 
boog bij dezen niet te lang gespannen kan blijven. Daarom willen wij mantelzorgers 
ondersteunen via cursusaanbod (onder meer gericht op hoe de mantelzorger met zijn/
haar mantelzorgactiviteit kan omgaan), mede gericht op speciale groepen (waarbij 
kinderen niet mogen worden vergeten), en andere vormen van hulp.

Vooral in de jeugdzorg zien we dat het adagium één gezin – één plan – één regisseur 
niet altijd goed werkt. Het verwijzingsgedrag van de zorgverleners moet nog worden 
bijgestuurd. Van de scholen verwachten wij dat men meer aandacht aan vroegsignalering 
en –onderkenning ontwikkelt. Tijdig ingrijpen voorkomt zwaardere en/of institutionele 
zorg.

Ook dienen we onder ogen te zien dat niet álle personen met afstand tot de arbeidsmarkt 
toegang kunnen verkrijgen tot regulier werk. D66 acht het onmogelijk en onwenselijk 
dat WSW-voorzieningen geheel worden afgebouwd.
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D66 beschouwt gezondheid als basis voor het mee kunnen functioneren in de 
maatschappij. Goede voorlichting omtrent voeding en bewegen is onontbeerlijk. 
Gezondheid wordt echter ook sterk beïnvloed door zorgen, bijvoorbeeld wegens 
armoede. Schulden kunnen mensen in verwarring brengen, waardoor ze de eigen 
situatie niet meer kunnen overzien. Men vervalt van kwaad tot erger. Het rapport “De 
sociale staat van Nederland 2017” (Sociaal Cultureel Planbureau, december 2017) 
beschrijft in hoofdstuk 5 deze problematiek kraakhelder. Schuldhulpverlening is één 
van de mogelijkheden om uitweg te bieden. Wij menen dat het leren van budgetbeheer 
en aanbieden van kennis van speciale voorzieningen hulp kunnen bieden. Gezinnen 
met kinderen tot 18 jaar krijgen, zoals voorzien in onze gemeentelijke beleidsnota, hulp 
en begeleiding. Wij vinden dat ook de kinderen tot 21 jaar, die in gezinsverband leven, 
tot de doelgroep behoren. Ouders hebben immer ook voor hen verantwoordelijkheid 
te dragen.
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6. Wonen, werken & leven

D66 staat voor duurzaam en toekomstbestendig bouwen, zoal boven al betoogd. Ook 
al zal dat soms ingaan tegen het provinciale verbod op meer bouwen van woningen 
(Structuurvisie Wonen, vorig jaar door 18 Zuid-Limburgse gemeenten vastgesteld). We 
zien deze visie als té star en reeds ietwat achterhaald. De aantrekkende economie, 
de bij de prognose achterblijvende bevolkingskrimp, de komst van statushouders, de 
kansen die de mogelijke komst van de Einsteintelescoop  bieden en de wensen van 
groepen als senioren en jeugd zullen steeds meer druk gaan uitoefenen op de bestaande  
woningmarkt. Het aanwezige woningbestand is gedateerd en beantwoordt niet aan de 
wensen van de zoekers (zowel huidige inwoners als nieuwkomers). Huurwoningen zijn 
in onze gemeente al veel te weinig voorhanden. D66 pleit derhalve vóór het openbreken 
van de Structuurvisie om voor doelgroepen meer ruimte te bieden. Ook zien wij als 
oplossing dat leegkomende bedrijfsgebouwen en verouderd woningbestand worden 
getransformeerd tot aanvaardbare voorzieningen. De gemeente dient dit met raad 
en financiële bijstand mede mogelijk te maken. Initiatieven als Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap omhelzen wij, evenals het welstandsvrij bouwen, waardoor 
Cradle to Cradle opzet en variatie in beeld worden bevorderd.

Wat in steden wordt geëxperimenteerd met zg. wijkbudgetten kunnen wij hier op 
dorpsniveau realiseren. Met de Omgevingswet in aantocht krijgen, wat D66 betreft, 
bewoners meer inspraakmogelijkheden in hoe men de eigen omgeving wil vormgeven.
Onze fractie is sterk betrokken, vanwege politiek inzicht en eigen expertise, bij het 
opstellen van de Lokale Woonvisie Eijsden-Margraten, die begin 2018 aan de raad zal 
worden gepresenteerd.

Bij het leven in onze gemeenschap hoort het verenigingsleven. In de vereniging leert 
men functioneren in de groep, discussiëren, begrijpen van verschillen, een gezonde 
competitie en de nodige discipline. Het vervult ons met zorg dat het verenigingsleven 
tegenwoordig onder druk staat. Niet iedereen is bereid verplichtingen aan te gaan of 
bestuursverantwoordelijkheid te dragen. De individualiseringsgolf heeft hier zichtbaar 
toegeslagen, maar dat kan ook goed tijdgebonden zijn. D66 wil erop toezien dat 
verenigingen geen gesloten bolwerken worden van ons-kent-ons gehalte. Wij willen 
instrumenten ontwikkelen die kunnen aangeven of er wordt uitgesloten op grond 
van geloof, leeftijd, sekse, geaardheid of handicap. Alert moeten we ook zijn op 
grensoverschrijdend gedrag. Het op 12 december 2017 verschenen “Rapport van de 
Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport” (commissie De 
Vries) maakt dit nog eens extra duidelijk. Een open samenleving vraagt om een open 
cultuur en daar willen wij voor vechten.
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7. Kunst, cultuur & erfgoed

D66 ziet kunst als onmisbaar voor een open samenleving, met ruimte voor verschillen 
in waarden en beleving, het maatschappelijk debat, de vorming van jeugd door middel 
van het tonen van verbazing en verwarring, opwinding en ook wel boosheid. Met 
cultuurcoaches willen wij cultureel ondernemerschap steunen. Onze gemeente kent 
tenslotte een aanzienlijke kunstenaarspopulatie, waarmee we ons nog meer kunnen 
“branden”, ons op de kaart zetten.

In de afgelopen raadsperiode is, mede op aandrang van onze fractie, meer aandacht 
besteed aan het stimuleren van kunstervaring en –participatie. D66 wil dat die lijn 
wordt voortgezet en dat meer fondsen kunnen worden aangewend. De concerten, 
georganiseerd door Chrisjtein in Eijsden, trekken onvoldoende publiek uit Margraten. 
Dit kan worden ondervangen door meer publiciteit en door transplantatie van producties 
van Eijsden naar Margraten. Ook zien wij een combinatie van muziek en monument 
als aantrekkelijk. In onze mooie carréhoeven kan zowel binnen als buiten worden 
geconcerteerd. Het conservatorium in Maastricht kan hierbij artistieke steun verlenen. 

Muziek verbindt en doet verschillen tussen mensen wegvallen. D66 wil daarom 
stimuleren dat kinderen in het onderwijs zo vroeg mogelijk kennis maken met deze 
kunstvorm.

Door de nabijheid van steden als Maastricht, Heerlen, Luik en Aken ligt kunst met 
de grote K onder handbereik. Producties op het gebied van opera, kamer- en 
symfonische muziek, toneel, dans kennen in onze regio een absoluut hoog peil. Toch 
werken landsgrenzen in de praktijk nog te veel als een barrière. D66 ziet als optie het 
plaatselijk organiseren van bustochten naar de kunsthuizen, wat ook mogelijk is naar 
de spraakmakende exposities over de grens, zoals in Luik, Brussel, Aken, Keulen, 
Essen, Wuppertal, Düsseldorf enz.. Topkwaliteit ligt aan onze voeten; nu nog inhaken!

Met het Museum Het Ursulinenconvent heeft Eijsden-Margraten een volwaardig 
museum. Gevestigd in een negentiende eeuws klooster herbergt het Het Familiemuseum, 
een historische apotheek en een mooie apothekerstuin. Bezoekers bewonderen de 
veelzijdigheid van het museum. D66 wil de bekendheid van het museum en de daar 
plaats vindende activiteiten niet alleen in de regio maar ook daarbuiten propageren.
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Onze gemeente draagt uit dat zij zich sterk maakt voor uitingen van materieel en 
immaterieel erfgoed. Natuurlijk is het te prijzen dat zodoende het mei-den halen in 
Noorbeek en de ambachtelijke stroopkokerij op de lijst van nationaal immaterieel 
erfgoed zijn opgenomen. Beslist ontevreden zijn wij over het feit dat de raad, tegen de 
argumenten van D66 in, in 2012 besloten heeft de gemeentelijke monumentstatus af te 
schaffen. D66 heeft alles uit de kast gehaald om een afdoende bescherming van onze 
karakteristieke panden (en overige opstallen) in het leven te roepen, wat resulteerde in 
een zogenaamde paraplu-bescherming in bestemmingsplannen. Dit nu keuren wij af 
als hoogst onvoldoende: de objecten missen echte en intrinsieke bescherming en het 
aantal opgevoerde objecten is slechts een fractie van het te waarderen bestand. Wij 
willen deze schande te niet doen door een spoedige herintroductie van panden met 
gemeentelijke monumentstatus.
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8. Toerisme

Het mag niet verbazen dat het toerisme in onze gemeente een belangrijke economische 
factor is, ja zelfs nog groter dan die van andere ondernemers, waaronder de agrariër. De 
groei en de omvang ervan kunnen zich ook tegen zichzelf keren. Te veel gebruikers van 
wegen, paden, de natuur brengen het rustige toerisme, waar we het van oudsher van 
wilden hebben, in het gedrang. Naast de duurdere parklocaties en luxueuze verblijven, 
wil D66 uitdrukkelijk ook meer eenvoudige accommodaties in onze gemeente. Voor 
elke toerist wat wils. 

D66 is niet tegen de plannen voor de aanleg van de Trambaanfietsroute, maar we 
willen erop toezien dat zoveel mogelijk het oude trambaantraject wordt gevolgd, er niet 
breed wordt geasfalteerd en dat geen dorpen door fietspaden worden doorsneden.

Onze gemeente heeft voor 2018 en verder de toeristenbelasting op campings met 25 
cent verhoogd. D66 wil zien dat de opbrengsten van deze belasting minstens ten dele 
worden besteed aan onderhoud en reconstructie van ons buitengebied.

Agrarische bedrijfsvoering brengt vaak aantasting teweeg van ons landschap en onze 
beleving ervan. Als het lieflijke van onze kleinschaligheid onder de voet gelopen wordt 
door industrieel ogende gebouwen die buiten onze proporties zijn, dan doodt men 
de kip met de gouden eieren. Onderzoek heeft immers uitgewezen dat de toerist hier 
komt vanwege het landschap, ook een tweede en een derde keer.

Het onlangs aangenomen bermenbeleid geeft goede hoop dat we op de juiste weg zijn 
wat betreft het onderhoud en het maaibeleid in deze belangrijke akkerranden. Maar we 
moeten verder. D66 wil de “gestolen” bermen terugnemen en ze gebruiken voor het 
planten van hagen en het kansen bieden aan de oude kruiden- en bloemenvegetatie. 
Onteigening sluiten we niet uit als sensibilisering niet lukt.
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9. Onderwijs

Gezond binnenklimaat
Met de inhoud van het onderwijs heeft de gemeente formeel geen bemoeienis, maar 
in de sfeer van de randvoorwaarden kan er veel worden gedaan. Omdat de gemeente 
de verantwoordelijkheid draagt voor de gebouwen en het onderhoud daarvan, kan zij 
ook zorgen voor het fysieke klimaat daarbinnen. 

Gezond geestelijk klimaat
D66 is van mening dat daarnaast ook gewerkt moet worden aan het geestelijke klimaat 
door middel van het aandacht schenken aan gelijke kansen in het onderwijs, het behoud 
van openbaar onderwijs, ouderparticipatie, schoolvervoer, uitvalgedrag, passend 
onderwijs, stimuleren van kwaliteit, jeugdzorg, brede scholen (IKC), vergoeding van 
vroeg- en voorschoolse opvang, buurtalen, statushouders, veiligheid, en kwalitatief 
goed onderwijs voor niet-statushouders dat zich niet louter richt op taalverwerving, 
maar waarbij hun participatie voorop staat. Regelmatig overleg met de (koepel-) 
besturen is hiervoor nodig.

Diversiteit
D66 maakt zich sterk voor het op jonge leeftijd leren en begrijpen dat de wereld divers 
is, dat mensen er andere culturen op na kunnen houden, dat genderidentiteit niet 
altijd een gegeven is, dat sexuele oriëntatiediversiteit gewoon is en kan aanzetten 
tot creativiteit, dat geloof voor sommigen geen zaak is van alleen het privé domein. 
Scholen hoeven het wiel niet uit te vinden. De voorlichters van bijvoorbeeld het COC, 
Vluchtelingenwerk Nederland e.a. hebben jarenlange ervaring op scholen en boeken 
daarbij aantoonbaar winst. 
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10. Financiën

De gemeente Eijsden-Margraten behoort tot de Limburgse gemeenten met de 
hoogste belastingdruk. De gemiddelde hoge welstand van onze bevolking zal hier 
mede debet aan zijn. Dit betekent dat we voor de toekomst bescheidenheid moeten 
betrachten wanneer het gaat om lastenverhoging. We zien met een goed gevoel dat 
de gemeente haar zaken financieel op orde heeft en dat voor de komende jaren een 
positief saldo op de begroting wordt verwacht. D66 is echter van mening dat het niet 
altijd een goed teken is wanneer geld niet wordt uitgegeven. De gemeente dient er 
geen spaarpotten op na te houden. Óf taken worden dan verzaakt óf geld zou moeten 
worden teruggegeven aan de burger.

Om burgers meer bewust te maken van de kosten van diverse projecten en 
herstelwerkzaamheden, bepleit D66 om bijvoorbeeld bij de aanleg van wegen en 
rioleringen, of bij herstel van vernielingen door vandalisme de kosten van aanleg of 
herstel aan te geven. 

Als uitgangspunt bij het heffen van belastingen ziet D66 dat de vervuiler betaalt, zoals 
bij de rioolheffing.

De financiële stukken moeten voor iedere burger begrijpelijk en inzichtelijk zijn. 
Het bestuur dient ervoor te waken dat ondoorzichtige taal wordt gehanteerd; een 
aantrekkelijk vormgegeven publieksversie blijft een vereiste.

Ook al klinkt er vaak kritiek op het functioneren van Rekenkamers, D66 blijft van mening 
dat die een belangrijke rol spelen in het krachtenveld tussen raad en college. De raad 
benoemt de leden en heeft daarmee een steviger werktuig in handen voor de controle 
op het college.
Zo wordt het voor ons wat ondoorzichtige onderwerp van de aanbestedingen door de 
eigen Rekenkamer onderzocht, waarmee we hopelijk wat meer klaarheid verkrijgen.
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Tenslotte 
Eijsden-Margraten heeft sinds vorig jaar de status van cittaslow 
gemeente en weet zich in goed gezelschap van vele gemeenten over de 
hele wereld, die respect voor het eigene, de natuur, duurzaamheid en 
“langzaamheid” in het vaandel voeren. Deze kwalificatie brengt volgens 
D66 verplichtingen met zich mee en dient in alle handelen van onze 
gemeente herkenbaar te zijn.

D66 rekent op een zodanige versterking na de verkiezingen dat we deze 
doelstelling, naast de hierboven genoemde, kunnen verwezenlijken!

20180227092441_1959.adpro.indd   20 2/27/2018   9:25:10 AM



Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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22Colofon
DIt verkiezingsprogramma is vastgesteld door de leden van D66 te Eijsden-
Margraten. Neemt voor meer informatie contact op met de afdeling D66 Maastricht-
Heuvelland of de lijsttrekker van D66 Eijsden-Margraten.

Lijsttrekker D66 Eijsden-Margraten
Franklin Boon, lijsttrekker, feboon@planet.nl

Afdelingsbestuur D66 Maastricht-Heuvelland
Joëlle Joosten; Voorzitter (interim), voorzitter@d66maastricht.nl
Liedewij Kieboom; Secretaris, secretaris@d66maastricht.nl
Daniël Golden; Penningmeester, penningmeester@d66maastricht.nl
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