
IEDEREEN SPREEKT EEN 
WOORDJE MEE IN EEN 
VITAAL BEEKDAELEN

U bent van harte welkom met 
uw ideeën. Wij gaan actief de 
kernen in om met u te praten 
en naar u te luisteren. Zo weten 
we wat er speelt, komen wij 
actief met u in contact en 
kunnen we op basis daarvan de 
beste beslissingen nemen. We 
koppelen de beslissingen terug 
en houden samen vinger aan de 
pols. We vinden het belangrijk 
om te weten wat er in onze 
kernen gebeurt. 

Als proef werken wij met 
dorpscoördinatoren. Zij zijn de 
oren en ogen in onze kernen. 
We stellen ook samen met 
de inwoners, organisaties en 
ondernemers dorpsplannen op, 
zodat we weten wat mensen 
belangrijk vinden om hun eigen 
kern levendig, leefbaar en 
gezellig te houden. Hiervoor is 
het ook nodig om een gezond 
verenigingsleven in stand te 
houden. 

DIENSTBAAR BEEKDAELEN

Wij willen dat u tevreden bent 
over onze dienstverlening. We 
gaan alle ambtenaren huisvesten 
op één locatie, we handelen 
uw vragen op tijd af, we 
overleggen met onze inwoners 
op een begrijpelijke manier, een 
houding van “ja, tenzij’’ is ons 
uitgangspunt en als het nodig is, 
komen wij naar u toe. 

VEILIG BEEKDAELEN

Woninginbraken, drugshandel en 
zwerfafval zorgen voor overlast 
en een onveilig gevoel. We 
willen dat mensen zich veilig 
voelen in Beekdaelen. We zetten 
in op toezicht en handhaving en 
onderzoeken of we voldoende 
BOA’s hebben. Uiteraard werken 
we goed samen met de politie 
en hebben we het meldpunt 
‘meld misdaad anoniem’. Om 
de verkeersveiligheid binnen 
de kernen te verbeteren is het 
uitgangspunt 30-km binnen 
de bebouwde kom en we 
stimuleren het gebruik van de 
fiets.

GEZOND 
BEEKDAELEN

Corona heeft laten zien dat 
gezondheid erg belangrijk is. 
Het is van belang dat mensen 
gezond eten, leven en sporten. 
Wij hebben een uitgebreid 
sportaanbod. Samen met 
de basisscholen leren we 
onze kinderen om te gaan 
met een groene en gezonde 
leefomgeving. In Beekdaelen 
hebben wij veel instellingen, 
organisaties en verenigingen  
die mensen kunnen helpen.  
Wij stimuleren deze partners  
om nog beter samen te werken 
om goede ondersteuning en 
hulp aan onze inwoners te 
geven.

IEDEREEN TELT  
MEE IN BEEKDAELEN

Wij vinden het voorkomen 
en bestrijden van armoede 
belangrijk. We werken aan een 
coronaherstelplan, waarbij 
we speciale aandacht hebben 
voor eenzaamheid onder onze 
inwoners en het in stand houden 
van ons verenigingsleven. Op de 
inhoudelijke zorg aan kinderen en 
jeugdigen wordt niet bezuinigd. 

We hebben aandacht voor 
de negatieve gevolgen van de 
energie-, corona- en de crisis in 
Oekraïne voor de koopkracht van 
onze burgers en ondernemers. 
Het onderwijs voor onze 
kinderen verdient een huisvesting 
die voldoet aan de eisen van 
de huidige tijd. We starten met 
een nieuw kindcentrum voor 
het gebied Jabeek, Bingelrade, 
Doenrade en Merkelbeek. 
Onderwijsachterstanden worden 
aangepakt.

Inmiddels bestaat de gemeente Beekdaelen al meer dan 3 jaar.  
Voor de periode 2022-2026 heeft de  nieuwe coalitie concrete plannen 

gemaakt. Deze plannen staan in het coalitieprogramma  
‘ONS THUIS, ONS BEEKDAELEN’. Hieronder hebben wij voor u de 

belangrijkste punten op een rijtje gezet.

ONS THUIS,  
ONS BEEKDAELEN

2177_BD-publieksversie.indd   12177_BD-publieksversie.indd   1 01-06-22   09:2801-06-22   09:28



ONDERNEMEND BEEKDAELEN

Wij hebben veel ondernemers en bedrijven in Beekdaelen. Samen met 
deze partners stellen wij een plan op, waarin keuzes gemaakt worden 
over welke bedrijven op welke plek in Beekdaelen gewenst zijn. Daarbij 
hebben we aandacht voor de winkelstructuur en de invulling van 
de bedrijventerreinen. Met de agrariërs gaan we in gesprek over het 
milieuvriendelijker maken van de landbouw.

FINANCIËN OP  
ORDE IN BEEKDAELEN

Tot nu toe heeft Beekdaelen 
de financiën op orde. Er komen 
echter steeds meer taken voor 
de gemeente erbij. We moeten 
dus goed op het geld letten. 
Als we moeten bezuinigen, 
dan bezuinigen we eerst op de 
bestaande plannen, voordat we 
de belastingen verhogen. Dit 
betekent dat de OZB-belasting 
niet verhoogd wordt (indexeren 
gebeurt wel). Bij de rioolheffing 
willen we het principe “de 
vervuiler betaalt’’ meer laten 
meewegen.

MOOI BEEKDAELEN

Beekdaelen is een grote, 
groene plattelandsgemeente, 
midden in een heuvelachtig 
Zuid-Limburg. Ons landschap 
maakt Beekdaelen uniek. Dat 
willen we ook zo houden. Daar 
waar het mogelijk is, brengen 
we oorspronkelijke elementen 
terug, zoals graften, hagen 
en hoogstamboomgaarden. 
We hebben mooie fiets- en 
wandelroutes en fijne terrassen. 
We zoeken naar een goede 
balans tussen het verwelkomen 
van toeristen en het behoud 
van de bijzondere natuur- 
en cultuurplekken in onze 
gemeente. We blijven ook 
aandringen op het verminderen 
van uitstoot en geluidsoverlast 
van de Awacs-vliegtuigen.

WONEN IN BEEKDAELEN

Beekdaelen is niet zomaar een 
plek, het is ons thuis. Mensen 
wonen graag in Beekdaelen en 
dat willen wij zo houden. Ook 
voor nieuwe inwoners moet er 
ruimte komen. Wij maken nog 
meer tempo met het bouwen 
van (tijdelijke) woningen voor 
jongeren, gezinnen en ouderen. 

Als je een woning koopt, moet 
je er ook in gaan wonen en niet 
verhuren aan anderen. Om het 
woningaanbod -ook voor onze 
eigen inwoners- te vergroten 
onderzoeken wij mogelijkheden 
zoals het omvormen winkels, 
tiny houses, splitsen van 
woningen en woonhofjes.

DUURZAAM BEEKDAELEN

De klimaatcrisis en de ontwik-
kelingen in Oekraïne hebben 
ook invloed op Beekdaelen. 
Wij moeten energie besparen, 
rekening houden met klimaat-
veranderingen en ons afval gaan 
inzetten als grondstof. Ook 
moeten we voldoende groene 
energie opwekken. 

Windmolens in Beekdaelen 
hebben hierbij niet onze 
voorkeur. Dit valt allemaal 
onder de naam duurzaamheid. 
Wij stellen een plan op hoe 
onze inwoners en wij als 
gemeente kunnen werken 
aan duurzaamheid met 
zeker aandacht voor de 
woonwijzerwinkel, isolatie en 
inzet van energiecoaches. 

Het college van burgemeester en wethouders gaan deze 
plannen uitvoeren. Onze burgemeester is Eric Geurts.  
De wethouders zijn Jan Hermans, Levin de Koster,  
Henk Reijnders en Peter Janssen.

Wilt u meer weten over het coalitieprogramma en  
de plannen voor Beekdaelen, kijk dan op onze website:  
www.beekdaelen.nl/coalitieprogramma
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