
 

HOOFDPUNTEN VERKIEZINGSPROGRAMMA 2018 

D66 EIJSDEN-MARGRATEN 

 

Lees hieronder de hoofdpunten van het 

verkiezingsprogramma van D66 in Eijsden-Margraten! 

 

Wat hebben we in de afgelopen 4 jaar bereikt: 

- Opvang vluchtelingen en statushouders en speciaal 

belaste ambtenaar 

- Bestuursopdracht Buitengewoon Buitengebied 

- Visitor Center Amerikaanse Begraafplaats 

- Verantwoord maaibeleid 

 

1. Ondernemen, innovatie & werken 

- Een servicemanager die (beginnende) ondernemers 

steunt 

- Snel internet voor bedrijven en dekkend wifi voor 

iedereen 

- Lage leges heffen bij duurzame bouw 

- Op naar een circulaire economie en energietransitie 

- Agrarische ondernemers helpen bij omslag naar 

duurzame bedrijfsvoering 

- De natuur als richtlijn voor ondernemen 

 

2. Bestuur & burgers 

- Betere ondersteuning van raadsleden 

- Werk maken van dualisme 

- Lokale democratie versterken (Democratic 

Challenge; buurtrechten) 

- Gemeenschappelijk Regelingen democratiseren 

- Lijn-50-Samenwerking verbreden en versterken 

- Debat voeren over herindeling 

- Groene golf ambtenaar ter begeleiding van de burger 

- Debat voeren over basisinkomen 

- Kinderen betrekken/ kindervragenuurtje 

- Privacy waarborgen bij het verwerken van 

persoonlijke gegevens 

 

3. Veiligheid 

- Cameratoezicht alleen als het niet anders kan 

- Streng toezicht op de terugkeer van jihadisten 

- Veiligheid omtrent Tihange wordt verbeterd 

- Buurtwaakzaamheid wordt gestimuleerd 

 

4. Duurzaamheid, natuur & milieu 

- De gemeente wordt klimaatneutraal 

- Duurzaam bouwen wordt gestimuleerd 

- We maken slagen in de productie van duurzame 

energie (zon-PV, aardwarmte) 

- Verstening van tuinen en buitengebied wordt 

tegengegaan 

- Bescherming natuur, ook door sommige delen niet-

toegankelijkheid te maken 

- Het bomenbeleid wordt geherformuleerd 

 

5. Sociaal Domein 

- Organiseren dichtbij de mensen 

- Mantelzorgers worden beter ondersteund 

- We letten op vereenzaming en dementerenden 

- De jeugdzorg wordt verbeterd (vroege signalering) 

- WSW behouden voor wie die nodig heeft 

- We bevorderen gezondheid en bewegen 

- Armoede wordt actief bestreden 

- Schuldhulpverlening wordt gestroomlijnd 

 

6. Verkeer en mobiliteit  

- De diverse kernen in de gemeente worden beter 

bereikbaar 

- Landbouwverkeer dient kernen en holle wegen te 

mijden 

 

7. Wonen, werken & leven 

- Meer flexibiliteit in de Provinciale Woonvisie 

- Meer voorzieningen voor senioren en jeugd 

- Transformatie van leegstaand vastgoed 

- Omgevingswet: buurten betrekken 

- Verenigingsleven stimuleren en controleren op 

inclusiviteit en diversiteit 

- Grensoverschrijdend gedrag signaleren 

 

8. Kunst, cultuur& erfgoed 

- Waarde van kunst voor de maatschappij 

benadrukken 

- Onderwijs masseren voor kunstuitingen 

- Participatiebevordering via kunst 

- Erfgoed beter op de agenda plaatsen; herstel van 

gemeentelijke monumenten 

 

9. Toerisme 

- Omvang van de sector monitoren 

- Luxe voorzieningen maximaliseren 

- Oorspronkelijk low-profile toerisme koesteren 

- Evenementen ordenen en maximaliseren 

- Trambaanfietsroute: noodzaak en vormgeving 

onderzoeken 

- Toeristenbelasting is dienstbaar aan 

landschapsbescherming en -restauratie 

- Bermen beschermen en creëren 

 

10. Onderwijs 

- Gezonde gebouwen voor leerlingen en onderwijzers 

- Kansen benutten, inzetten op buurtalen, focus op 

participatie en voorkomen van uitval 

- Integratie van statushouders met taal als 

integratiemiddel 

- Laat leerlingen kennismaken met diversiteit 

 

11. Financiën 

- De inwoner kostenbewust maken (wegen, verlichting, 

vandalisme) 

- Uitgangspunt: de vervuiler betaalt 

- Leesbare en begrijpelijke stukken in klare taal 

 

 

 


