
Verkiezingsprogramma PvdA Heerlen: mensenwerk 
 
Dit verkiezingsprogramma gaat over onze kracht als Heerlense gemeenschap. Over het 
vermogen dat wij samen hebben om onze problemen aan te pakken, weer greep op ons leven 
te krijgen, onze dromen naderbij te brengen. Over ons vermogen om samen tegenwicht te 
bieden tegen ontwikkelingen die de verkeerde kant op gaan. 
 
De PvdA Heerlen gelooft in de inwoners van Heerlen. We willen investeren in hun kracht 
zodat onze wijken sociaal en vitaal zijn, waarin mensen de kans krijgen om hun leven te 
verbeteren. We willen investeren in onze stad zodat Heerlen een waar centrum voor de regio 
kan worden waar werk en een goed leefklimaat is.  
 
Dit verkiezingsprogramma gaat kortom over de politiek. Maar dan niet over de politiek op z’n 
smalst: over het najagen van je eigen belang of groepsbelang. Maar over de politiek zoals 
sociaaldemocraten die invullen: over ons vermogen om samen vorm te geven aan de toekomst 
en om gezamenlijk het beste van onszelf te maken. 
 
Die energie en behoefte aan verandering bijeen brengen, om dat wat van waarde is weerbaar 
te maken, daarin schuilt voor de sociaaldemocratie een opdracht. We moeten een vuist maken 
tegen een samenleving waarin het ‘ik’ soms het ‘ons’ uit het oog dreigt te verliezen. Tegen 
een samenleving die teveel slechts door geld, doorgeslagen efficiency en individualisme 
geregeerd wordt. 
 
De PvdA Heerlen sluit daarbij zijn ogen niet voor de economische crisis. Deze crisis zorgt 
niet alleen voor een hogere werkloosheid en een koopkrachtdaling, maar ook voor een forse 
bezuiniging op het sociale domein met een verschuiving van die taken naar de gemeenten. De 
PvdA Heerlen laat zich niet ontmoedigen door deze bezuinigingen, maar zet in op een 
kwalitatief goed beleid met ruimte voor eigen kracht en een vangnet voor  burgers die deze 
kracht ontberen.  
 
De PvdA Heerlen gelooft niet in de rechtse mantra van louter eigen verantwoordelijkheid. Dit 
is vaak een excuus voor rechtse partijen om armoedebeleid af te breken en Heerlenaren aan 
hun lot over te laten. Niet alle mensen zijn in staat om volledig zelfstandig hun leven te 
vormen, vaak hebben ze daar ondersteuning bij nodig, een duwtje in de rug. 
 
De PvdA Heerlen schiet echter ook niet naar de andere kant door. Want het alleen maar 
pamperen van Heerlenaren maakt van hen geen sterkere burgers. Mensen moeten de kansen 
krijgen om hun leven te verbeteren, maar hebben ook de plicht om die geboden kansen te 
grijpen. Ieder naar zijn vermogen. Als Heerlenaren weigeren om naar hun vermogen een 
bijdrage aan de samenleving te leveren, hebben ze ook geen recht op verdere ondersteuning 
door de overheid. Want ook aan de onderkant van de samenleving behoort men solidair te 
zijn. Iemand die de kantjes er van af loopt, mag geen overheidsmiddelen krijgen die anders 
naar hulpbehoevenden hadden kunnen gaan. 
 
Bij het verheffen van burgers verschuilt de PvdA Heerlen zich nooit achter het excuus ‘daar 
gaan we niet over’. Wij zeggen niet dat gemeentelijk onderwijsbeleid alleen over huisvesting 
gaat, als we tegelijkertijd zien dat veel kinderen in onze stad in armoede en met weinig 
stimulering van huis uit opgroeien. Nee, we gaan de komende vier jaar intensief met 
onderwijs en jeugd aan de slag. De PvdA Heerlen stopt liever geld in activiteiten voor 
kinderen dan in de stenen van een Brede Maatschappelijke Voorziening. Zo willen wij gratis 



ontbijt op school in arme wijken, cultuurinstellingen de scholen in sturen en weekendscholen 
voor kansarme maar talentrijke kinderen. 
 
De PvdA Heerlen wil ook de trots van Heerlenaren op hun stad versterken. Wij zien daarin 
een grote rol weggelegd voor het Jaar van de Mijnen en de vernieuwing van onze 
erfgoedinstellingen, zoals het Thermenmuseum en het Nederlands Mijnmuseum. Door hier 
sterk op in te zetten zal de Heerlenaren zijn herkomst beter leren kennen en zich meer gaan 
identificeren met zijn stad. 
 
De PvdA Heerlen wil echter niet alleen terugkijken naar het verleden. We bouwen ook aan 
een sterke toekomst voor onze stad. Centraal staat daarin het onderwijs en een sterkere lokale 
economie waarin we durven te kiezen en de samenwerking met lokale ondernemers zoeken. 
In de zorg voor de toekomst is duurzaamheid een prioriteit. Waar groene partijen in Heerlen 
dit thema laten liggen, wil de PvdA Heerlen aansluitend op de roots van dit gebied duurzame 
energieopwekking en een energiezuinige stad tot speerpunt maken. De Internationale Bau 
Ausstellung (IBA) is daarvoor een krachtig en aansprekend instrument. 
 
In de komende periode zullen de gemeentelijke financiën onder druk komen te staan. De 
PvdA Heerlen zal spaarzaam met de publieke middelen omgaan, maar is een tegenstander van 
rücksichtsloos bezuinigen op de sociale voorzieningen en de impulsen die de stad nodig heeft 
om sterk te blijven. Wij zullen altijd uitgaan van het principe dat de sterkste schouders de 
zwaarste lasten moeten dragen. Dit zal voor ons leidend zijn bij de financiële afwegingen die 
we de komende jaren moeten maken. 
 
In dit verkiezingsprogramma laat de PvdA Heerlen per beleidsterrein zien hoe we 
bovenstaande visie op de samenleving vertalen naar concrete actiepunten. We hopen deze 
actiepunten de komende vier jaar samen met onze burgers te mogen verwezenlijken. Zodat we 
werken aan een sterk en sociaal Heerlen. Zodat we werken aan een goed opgeleide en vitale 
Heerlense bevolking. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Herinrichting sociaal domein en buurtgericht werken 
De PvdA Heerlen is voorstander van het piramidemodel waarbij wat betreft de 
decentralisaties de basistaken bij de gemeente liggen, de zwaardere taken bij de regio en de 
zwaarste taken op Zuid-Limburgse schaal worden opgepakt. In de gemeente organiseren wij 
deze basistaken via wijkteams. Zij werken weer nauw samen met de buurtorganisaties. Zo 
garanderen we goede zorg voor de burgers, een snelle signalering van problemen en 
maatwerk per buurt. De wijkteams worden aangestuurd vanuit de gemeente in samenwerking 
met de professionals in het veld. Daarnaast gaan we de buurten stimuleren om vanuit hun 
eigen kracht sociale buurtteams op te richten die laagdrempelige en niet-specialistische 
ondersteuning bieden aan de kwetsbaren in de wijk. 
 

 Per 10.000 inwoners komt er een wijkteam. Zo weten we de juiste maat te bereiken 
voor onze burgers. 

 Deze wijkteams worden verdeeld in een jeugd- en volwassenendeel. 
 De wijken worden zelf ook geactiveerd door sociale buurtteams. Dit wordt op de 

schaal van het buurtgericht werken gedaan en in nauwe samenwerking met de 
buurtorganisaties. 

 De sociale wijkteams organiseren de inzet van burenhulp en ondersteuning van 
mantelzorgers door respijtzorg.   

 Bij een zorgvraag wordt niet meteen een beroep gedaan op het professionele circuit, 
maar wordt eerst bekeken of in het eigen sociale netwerk hulp geboden kan worden. 

 
Door de drie decentralisaties zal het buurtgericht werken fundamenteel veranderen. De PvdA 
Heerlen ziet in de buurtorganisaties een middel om de eigen kracht van wijkbewoners te 
mobiliseren. 
 

 De PvdA Heerlen wil buurtorganisaties verbreden door de deelname van verenigingen 
en maatschappelijke instellingen verplicht te stellen in de subsidiebeschikkingen. 

 Daarnaast willen wij de buurtorganisaties ondersteunen bij het werven van leden in de 
wijk zodat de representativiteit ook in de toekomst gewaarborgd blijft.  

 Er worden strakkere kaders met de buurtorganisaties afgesproken zodat de besteding 
van middelen beter te volgen is. 

 Binnen deze kaders krijgen buurtorganisaties de vrijheid en de ruimte om hun 
initiatieven te ontplooien waarbij de gemeentelijke afdelingen alle mogelijke 
medewerking verlenen. 

 Wij gaan het buurtgericht werken organiseren op een kleinere schaal: wijken van circa 
3000-4000 inwoners worden het uitgangspunt. 

 
Participatiewet en arbeidsmarkt 
Het vinden van werk is niet voor iedereen gemakkelijk en soms heb je daarbij hulp nodig. Dit 
kan zijn omdat je een arbeidsbeperking hebt, tijdelijk geen werk kunt vinden of in een sector 
zit  die zwaar te lijden heeft  onder de economische crisis. De PvdA Heerlen is voor 
ondersteuning hierbij, die gericht is op het vinden van werk én het vergroten van de 
zelfredzaamheid van de burger. Met ingang van 1 januari 2015 worden de Wet Werk en 
Bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorziening  samengevoegd in één regeling, de 
Participatiewet. Doel van de wet is dat zoveel mogelijk mensen met een beperking en met 
arbeidsvermogen bij reguliere werkgevers aan de slag gaan. De gemeente wordt daarmee 
verantwoordelijk voor het geheel van de onderkant van de arbeidsmarkt. 
 



 Werk moet lonen en de PvdA Heerlen staat voor het minimumloon. Voorkomen moet 
worden, dat arbeidsgehandicapten gedwongen worden aan de slag te gaan onder het 
minimumloonniveau. 

 Wij zijn voor een omslag van gesubsidieerde banen naar echte banen  
 Wij weten dat niet iedereen even kansrijk is op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder 

of met zeer beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand. Mensen met veel 
kansen kunnen zelf op zoek gaan naar een baan. De groep ertussen ondersteunen we 
actief. 

 De PvdA Heerlen vindt dat van mensen die gebruik maken van de bijstand een 
tegenprestatie gevraagd mag worden. Hiervoor maken zij zelf een plan. Als dit niet 
lukt worden zij hierbij door de gemeente geholpen via Baanbrekend Werk en het 
Heerlense werkbedrijf ‘Werk voor Heerlen’. 

 Wie een passend werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dat gebeurt ook 
als iemand afspraken over scholing, re-integratie of vrijwilligerswerk niet nakomt. 

 Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk 
werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan 
werken in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats. 

 Voor ZZP-ers, die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als 
voorwaarde dat zij hun bedrijf stopzetten. ZZP-ers komen in aanmerking voor het 
minimabeleid. 

 De succesvolle aanpak van de jeugdwerkloosheid in Heerlen met een persoonsgerichte 
benadering zetten we voort. 
 

 We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de voorwaarde dat de aannemende partij 
minimaal 5 procent van de personele kosten gebruikt voor de inzet van langdurig 
werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit heet Social Return on Investment. 
Dit passen we toe bij alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van 
diensten en producten door de gemeente. 

 De regels voor aanbestedingen worden zo toegepast dat het voor lokale ondernemers 
aantrekkelijk is om in te schrijven op aanbestedingen. 

 Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure 
voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject 
‘leerlingbouwplaatsen’ wordt ingericht en uitgevoerd. 

 Wij willen dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door voldoende 
stageplekken en werkervaringsplaatsen (minimaal 10 procent ten opzichte van het 
aantal medewerkers) aan te bieden binnen de eigen organisatie en minimaal 5 procent 
van de arbeidsplaatsen te reserveren voor langdurig werklozen en 
arbeidsgehandicapten. 

 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het armoedebeleid 
In de nieuwe WMO staan zelfredzaamheid en participatie voorop met als doel dat 
mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven wonen.  Het hierbij 
benutten van de eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk en het nog meer dan nu 
zoeken naar maatwerk moeten leiden tot een actievere rol van de burger en een 
ondersteunende rol van de gemeente. Daarbij wil de PvdA Heerlen uitdrukkelijk voorkomen 
dat bij een noodzakelijk beroep op de duurdere WMO-voorzieningen voor de minder 
draagkrachtigen te hoge financiële drempels worden opgeworpen. Een groter beroep op 
zelfredzaamheid en eigen kracht leidt onvermijdelijk tot een groter beroep op mantelzorg en 



vrijwilligerswerk en kan leiden tot grote belasting voor degenen, die dit werk verrichten. Ook 
hier mag de gemeente niet wegkijken, maar moet dit zoveel mogelijk ondersteunen. 
 

 De toegang tot zorg moet eenvoudig gehouden worden: minder regels, meer 
contact met de zorgvrager en investeren in het gesprek vooraf. 

 We gaan mensen die een beroep op zorg doen ook stimuleren om indien mogelijk 
ondersteuning te verlenen aan anderen. Zo kan een Heerlenaar die een scootmobiel 
nodig heeft wellicht anderen helpen bij het invullen van formulieren. 

 Er gaat meer budget naar het werkbedrijf voor boodschappen doen en klussen in huis, 
zoals nu al door Buurthulpen en Baanbrekend Werk gebeurt.  

 De PvdA Heerlen wil een integrale benadering van zorgvragen (zorg, eenzaamheid, 
financiële problematiek, etc.) naar het voorbeeld van het project 'Voor elkaar in 
Heerlerheide'. 

 Het succesvolle armoedebeleid wil de PvdA Heerlen overeind houden. Heerlen kan 
ook de komende periode de sociaalste stad van Nederland blijven. 
 

Jeugdzorg 
De PvdA Heerlen zet sterk in op preventie. We willen in de eerste levensjaren van kinderen 
dicht op gezinnen zitten die een risicovol profiel hebben. Als deze gezinnen hulp nodig 
hebben, bieden we een aanpak waarbij samen met het gezin één plan wordt gemaakt voor alle 
problemen die er heersen. Indien gezinnen hier niet aan meewerken, kiezen we voor 
interventies achter de voordeur waarbij privacy ondergeschikt wordt gemaakt aan zorg.  
Voor ons staat de professional met al zijn betrokkenheid en kennis voorop. Bezuinigingen 
moeten met name in bureaucratie en management worden gezocht. 
 

 De PvdA Heerlen kiest voor de aanpak ‘één gezin, één plan’. 
 De zorg moet zoveel als mogelijk georganiseerd worden in de omgeving van het kind. 

Dat betekent minder doorsturen naar instellingen en meer vertrouwen op de eigen 
kracht van de omgeving. 

 Eigen kracht mag echter nooit een excuus zijn om benodigde zwaardere zorg weg te 
bezuinigen. 

 De PvdA Heerlen vindt dat de medicalisering van de jeugdzorg moet worden 
teruggedrongen. Soms moet geaccepteerd worden dat niet ieder kind past in het 
standaardplaatje. 

 Bij niet verschijnen op het consultatiebureau of bij het aldaar signaleren van risico’s 
wordt altijd actie ondernomen om de betreffende gezinnen te ondersteunen in hun 
opvoedingstaken. 

 
Jeugd en onderwijs 
Voor de PvdA Heerlen is jeugdbeleid meer dan alleen zorg en overlastbestrijding. Het gaat 
om het bieden van kansen aan jongeren zodat ze zich kunnen ontplooien in onze stad. Naast 
cultuur en sport waar de PvdA Heerlen zwaar op de jeugd inzet, is onderwijs een belangrijk 
middel hiertoe. 
 

 De PvdA Heerlen wil gratis ontbijt op basisscholen in de sociaaleconomische 
zwakkere wijken van Heerlen. 

 Er komen weekendscholen voor talentvolle leerlingen die opgroeien in gezinnen met 
weinig stimulering. Zij krijgen daar een betere algemene ontwikkeling, cultuur- en 
sportonderwijs. 



 De succesvolle aanpak van het voortijdig schoolverlaten wordt ook na het in 2015  
wegvallen van de tijdelijke middelen voortgezet.  

 Er mag niet bezuinigd worden op voor- en vroegschoolse educatie. 
 

 De vierde jongerenaccommodatie wordt de komende periode gerealiseerd in 
Heerlerbaan. 

 De PvdA Heerlen wil de jeugdraad van Heerlen nieuw leven inblazen om zo de 
betrokkenheid van jongeren bij de politiek en het beleid te vergroten. 

 Ieder jaar willen we bij de IBA een project indienen dat is uitgedacht door de jeugd. 
De gemeente biedt de bedenkers ondersteuning om tot een goed projectplan te komen. 

 De PvdA Heerlen wil dat de gemeente actief studentenbeleid gaat formuleren en 
uitvoeren om van Heerlen meer een studentenstad te maken. 

 We gaan het aantal scouting- en speeltuinlocaties terugbrengen om zo deze 
voorzieningen krimpbestendig te maken en van een hogere kwaliteit. Elk stadsdeel 
moet daarbij minstens één scouting of speeltuin hebben. 

 Het project buurtaal (Duitse les) willen wij invoeren op het primair onderwijs en het 
MBO. 

 
 De PvdA Heerlen wil de geplande BMV’s Molenberg, MSP en Aldenhofpark uiterlijk 

in 2015 afronden. 
 In de komende periode worden nieuwe schoolgebouwen in Nieuw-Lotbroek en 

Heerlerbaan gerealiseerd. Dit op een sobere wijze zonder een stapeling van functies. 
 Samen met Arcus en Zuyd Hogeschool maken we het techniekonderwijs 

aantrekkelijker. Bij voorkeur handhaven we de huisvesting op de 
Schandelermolenweg. 

 Voor het Sint Janscollege willen we de efficiëntste oplossing kiezen. We zijn niet bij 
voorbaat tegenstander van nieuwbouw aan de overkant van de weg indien dit ook tot 
sloop van het oude pand leidt.  

 
Economie en binnenstad 
De PvdA Heerlen gelooft er niet in dat de gemeentelijke overheid de lokale economie geheel 
kan vormgeven. De gemeente kan echter wel door een duidelijke focus en door kleinschalige 
ingrepen de economie een duwtje in de rug geven. Belangrijk is daarbij ook de toon en de 
betrokkenheid naar ondernemers toe. De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en 
regionale ondernemers om regionale economische kansen te benutten. Wij beschermen het 
ondernemersklimaat. De gemeente brengt ondernemers en bedrijven bij elkaar om samen te 
werken aan de lokale economie. 
 

 De prioriteiten van de Heerlense economie zijn administratieve dienstverlening, zorg, 
nieuwe energie en cultuur. 

 Administratieve dienstverlening is ons speerpunt binnen Limburg Economic 
Development (LED). We gaan deze sterke sector in onze stad ook naar onze bewoners 
en de rest van Limburg actief uitdragen. 

 Bij nieuwe energie concentreren we ons op milieuvriendelijk bouwen en mijnwater. 
 De zorgvallei is de plek voor alle zorginnovatie in Parkstad. Daar wordt de komende 

periode geëxperimenteerd met innovatieve concepten voor zorg in de wijk. 
 Cultuur kan aanspraak maken op economiegelden als activiteiten het imago van 

Heerlen buiten Parkstad versterken of toeristen trekken. Daarnaast blijven we de 
creatieve industrie stimuleren door aanjaagsubsidies. 



 Wij maken het voor starters makkelijker om een bedrijf aan huis te beginnen 
bijvoorbeeld door bestemmingsplannen hiervoor te verruimen. 

 We maken actief reclame voor onze mooie gemeente. Trots en kwaliteit staan hoog in 
het vaandel.  

 Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke 
banenmotor, te stimuleren. We zetten alle landelijke regelingen lokaal in en maken 
afspraken met bouwondernemers en woningcorporaties. 

  
 In het centrum van Heerlen zetten we in op de bouw van het Maankwartier en van 

Schinkel-Zuid. We zullen geen verdere uitbreiding van meters detailhandel toestaan. 
 De perrons van het Maankwartier moeten met roltrappen bereikbaar zijn. 
 We willen de kopgebouwen op de Promenade verwijderen. 
 We betrachten een maximale flexibiliteit en medewerking bij het invullen van de 

leegstaande Arcusgebouwen in het centrum. 
 Studenten- en jongerenhuisvesting in het centrum krijgt alle steun van de PvdA 

Heerlen. 
 De PvdA Heerlen wil leegstandsbestrijding door initiatieven zoals Urban Ads 

structureel financieel ondersteunen. 
 De PvdA Heerlen wil de belevingswaarde van de binnenstad verhogen. Dat kan alleen 

door een intensief overleg met en inspraak vanuit de lokale ondernemers, de 
centrumbewoners en cultuurinstellingen. 

 
 De PvdA Heerlen is voorstander van de verplaatsing van de bewoners van Tuindorp 

naar een betere behuizing. Het Emmaterrein zal daarna ontwikkeld worden tot een 
klein bedrijventerrein met een onderscheidend profiel. De gemeente accepteert dat met 
deze heroriëntatie een afboeking noodzakelijk is. 

 Bij de overige bedrijventerreinen (en dan met name Avantis) wordt gestreefd naar 
maximale flexibiliteit om zo te komen tot een snellere invulling en facilitering naar het 
bedrijfsleven. 

 
Cultuur 
De PvdA Heerlen is trots op de sterke cultuursector in onze stad. We gaan dit goede aanbod in 
standhouden en vooral de vraag doen toenemen. Het liefste hebben we dat iedere Heerlenaar 
van cultuur geniet, maar we zetten vooral in op de jeugd. Daarnaast willen we ons erfgoed 
beter beleefbaar maken zodat Heerlenaren trotser worden op hun stad en hun gedeelde 
verleden. 
 

 Iedere scholier in het basisonderwijs moet alle Heerlense musea bezoeken. 
 De muziekschool moet nauwer samenwerken met het onderwijs en de 

amateurkunstverenigingen. 
 De bibliotheek moet minder een boekenopslagruimte zijn, maar meer een 

belevingsplek met themaweken, lezingen en andere activiteiten. 
 De bibliotheek moet minder filialen krijgen, maar meer steunpunten in de wijken, 

zoals in onderwijs- en ouderenvoorzieningen. 
 

 De PvdA steunt de herontwikkeling van het Kegelpaleis als popcentrum en 
studentenhuisvesting. 

 Het filmhuis moet naar twee doeken zodat er een beter aanbod van filmhuisfilms kan 
komen. 



 Het Cultuurhuis moet een sterkere positie krijgen als platform voor amateurkunst. 
 Het budget voor cultuurparticipatie blijft gelijk om zo voldoende projecten in en door 

de wijken plaats te kunnen laten vinden. 
 Het jeugdcultuurfonds wordt voortgezet. 
 Er komt een Cultuurplatform waarin betrokken burgers hun gevraagde en ongevraagde 

adviezen over cultuurbeleid kunnen geven. 
 

 In Schunck* zal één verdieping worden gebruikt als erfgoedhuis waar door wisselende 
exposities, lezingen en debatten het hele verhaal van Heerlen wordt verteld. 

 Het archief verhuist naar de Christus Koning Kerk. 
 Het Thermenmuseum wordt afgebroken en de historische thermen worden zichtbaar 

gemaakt voor de stad met een bezoekerscentrum. 
 Het mijnmuseum wordt uitgebreid tot een volwaardig museum. De gemeente staat 

financieel garant voor de hogere exploitatietekorten. 
 Het Jaar van de Mijnen en Serious Request 2015 worden de festivalzwaartepunten van 

de komende collegeperiode. 
 
Ruimtelijke ordening en wijkenaanpak 
De PvdA Heerlen gelooft niet meer in het bedenken van masterplannen achter ambtelijke 
bureau’s. Wij willen naar een wijkenaanpak die gericht is op burgerparticipatie en gerichte 
concrete projecten in de leefomgeving van de Heerlenaren. Deze fysieke wijkenaanpak moet 
altijd gepaard gaan met een investering in de veiligheid en sociale leefbaarheid in de buurt. 
 

 MSP, Hoensbroek Centrum/De Dem en Vrieheide blijven de drie 
herstructureringswijken van Heerlen. 

 Prioriteit in MSP is de bouw van een brede maatschappelijke voorziening aan de MSP 
Allee. 

 De PvdA Heerlen wil burgerinitiatieven ondersteunen  om winkelvoorzieningen in 
MSP overeind te houden of om het vervoer naar voorzieningen te regelen. 
 

 Het Aldenhofpark moet een kwalitatief hoogstaand stadspark voor Hoensbroek 
worden. 

 De PvdA Heerlen wil het Gebrookerplein tot een centraal punt voor ontmoeting in 
Hoensbroek Centrum maken met een mooie aansluiting op het Mijnspoor. 

 In de komende periode wordt na de afronding van het centrum en het Aldenhofpark 
het verbeteren van de Hoofdstraat en Akerstraat een prioriteit. 

 De PvdA Heerlen wil de methodiek Gebrookerbos toepassen om de groene omgeving 
in  de stadsdelen Hoensbroek en Heerlerheide kwalitatief te verbeteren, maar bovenal 
beter te laten aansluiten op de woonwijken. 
 

 In Vrieheide wordt de Christus Koningkerk met klokkentoren volledig gerenoveerd en 
ingericht als regionaal archief en ontmoetingsplek. De openbare ruimte om de kerk 
wordt heringericht. 

 De PvdA Heerlen wil in Vrieheide ruim baan geven aan bewonersinitiatieven door 
onder andere subsidiering van een coöperatie van particuliere woningbezitters. 

 Vrieheide wordt de Heerlense proeftuin voor verduurzaming van woningbezit door 
middel van een collectieve energiemaatschappij, het plaatsen van zonnepanelen en 
woonadvies door professionals en lokale ondernemers. 



 De gemeente staat in Vrieheide aan de lat om de openbare ruimte te verbeteren, 
sociaal-maatschappelijke problematiek te verhelpen en te handhaven op de 
verrommeling in de wijk. 
 

 Heerlerbaan zal in de komende periode volgens de aanpak Vrieheide met een aantal 
experimenten in de wijk starten met de herstructurering. 

 In Heerlerbaan moet Giesen Bautsch het maatschappelijke hart van de wijk worden 
met een brede school, kleinschalige detailhandel en zorgvoorzieningen. 

 De supermarkten aan de Heerlerbaan mogen naar dit hart verhuizen, maar indien dit 
niet haalbaar blijkt te zijn mogen ze aan de Heerlerbaan blijven liggen. 

 In Heerlerheide wordt ingezet op het versterken van het ondernemersklimaat. De 
leegstandsaanpak uit Heerlen Centrum wordt ook daar ingevoerd. 

 We zijn tegenstander van het afgraven van de schil van de mijnsteenberg in 
Heksenberg. 

 We gaan de verschraalde openbare ruimte in Rennemig aanpakken. 
 De wijkvoorziening in Douve Weijen wordt samen met de woningcorporatie 

gerevitaliseerd. 
 
Wonen 
De PvdA Heerlen erkent dat de woningvoorraad in Heerlen in kwantitatieve zin moet 
afnemen. Dit betekent een sloopopgave voor met name de corporaties en een afname van de 
plancapaciteit bij ontwikkelaars. Dit wil echter niet zeggen dat er geen nieuwbouw meer mag 
plaatsvinden. Een kwalitatieve verbetering van de woningvoorraad blijft essentieel om 
Heerlen aantrekkelijk te houden als woonstad. 
 

 De PvdA Heerlen geeft prioriteit aan het slopen van kwalitatief slechte woningen, 
zoals portiekflats zonder lift. 

 De PvdA Heerlen legt bij nieuwbouw de prioriteit bij kwalitatief hoogstaande 
projecten op aantrekkelijke locaties. Wij denken daarbij vooral aan Heerlen centrum 
en het stationsgebied, Aldenhofpark, Hoogveld, de groeve Beaujean en de Molenberg. 

 In Heerlen centrum ligt de nadruk op het toevoegen van studenten- en 
jongerenhuisvesting. 

 Wij ondersteunen projecten om woningen toegankelijk en levensloopbestendig te 
maken zodat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen en projecten 
om tot verduurzaming te komen van zowel particulier als corporatiebezit. 

 De PvdA Heerlen streeft naar een voldoende en kwalitatief hoogstaand aanbod van 
huurwoningen. We willen dat corporaties nog maar spaarzaam woningen op de 
koopmarkt brengen en we moedigen hen aan om juist woningen aan de koopmarkt te 
onttrekken. 

 De PvdA Heerlen wil dat op korte termijn de (vastgelopen) nieuwbouwprojecten 
Overbroek, Litscherveld en Parkheuvel op een voor de huidige bewoners acceptabele 
manier worden afgerond. 

 
Duurzaamheid en groen 
De PvdA Heerlen vindt dat duurzaamheid een integraal onderdeel moet vormen van ieder 
beleidsterrein. Er komt geen portefeuillehouder duurzaamheid, maar duurzaamheid wordt een 
bestuurlijke prioriteit met aansturing vanuit meerdere wethouders.Binnen groen zetten we in 
op de twee beekdalen als structurerende elementen in het landschap. 
 



 De ambitie is om in 2020 20% minder fossiele energie te gebruiken in Parkstad 
(referentiejaar 2013). Dit kan door reductie van het energieverbruik, toename van 
duurzame energiebronnen en efficiënter gebruik van fossiele energie. 

 Bij herstructureringsprojecten wordt ingezet op verduurzaming van het 
woningbestand. Bewonersinitiatieven worden financieel ondersteund. 

 Bij nieuwbouwprojecten wordt gestreefd naar energieneutraliteit. 
 Het mijnwaterproject wordt in heel Parkstad ingezet. 

 
 We gaan door met de ontkluizing van de Caumerbeek. Het gebied ronde Caumerbeek 

wordt het grootste stadspark van Nederland. 
 De projecten rondom de Geleenbeek, met name Kasteel Hoensbroek, worden afgerond 

in de komende collegeperiode. 
 We stimuleren het bewustzijn over biodiversiteit door middel van het adoptieproject 

rond de iepenpage (een vlindersoort die binnen Nederland alleen in Heerlen 
voorkomt). 

 
Sport 
De PvdA Heerlen wil vooral inzetten op breedtesport om zo de inwoners van Heerlen te 
stimuleren tot beweging. Bij topsport beperken we ons tot wielrennen. 
 

 De PvdA Heerlen wil het aantal voetbalaccommodaties in de komende periode gelijk  
houden. 

 In het geval van financiële problemen door wanbeleid van verenigingen moet de 
gemeente geen helpende hand meer bieden. 

 Varenbeuk en Kaldeborn worden aangewezen als voorzieningen voor bovenlokale 
sportactiviteiten. 

 Sportmiddelen voor breedtesport worden ingezet voor bewegingsactiviteiten in de 
wijken voor alle doelgroepen.  

 De PvdA Heerlen wil schoolzwemmen in de huidige vorm handhaven. 
 Heerlen organiseert jaarlijks een stedelijke jeugdsportolympiade. 
 We subsidiëren alleen wielersportevenementen. Indien daarbinnen geprioriteerd moet 

worden, kiezen we voor evenementen met een groot publieksbereik én een landelijke 
uitstraling. 

 
Veiligheid 
Voor de PvdA Heerlen staat voorop dat leefbaarheid alleen mogelijk is in een veilige 
omgeving. We geloven daarbij dat preventie effectiever zijn dan repressie. De investeringen 
in onderwijs, jeugd, cultuur, sport en sociale voorzieningen verhogen indirect ook de 
veiligheid van onze stad. Dat laat onverlet dat georganiseerde misdaad, die de sociale 
samenhang in wijken dreigt te verstoren door met name de hennepteelt in woonhuizen en 
mensenhandel, keihard moet worden aangepakt. 
 

 De PvdA Heerlen wil de Hartslagmethodiek die nu wordt ingezet in Vrieheide en de 
Passart voortzetten en uitbreiden naar meerdere wijken zodat veiligheidsproblemen die 
achter de voordeur zitten worden aangepakt. 

 Overlast gevende (jeugd)groepen worden aangepakt door een combinatie van mobiel 
cameratoezicht op de plek van overlast en een persoonsgerichte benadering om 
herhaling op een andere locatie te voorkomen. 

 Het Veiligheidshuis wordt uitgebreid naar heel Parkstad. 



 De PvdA Heerlen is voorstander van legalisering van gecertificeerde weetteelt. 
 De PvdA Heerlen wil een zerotolerance beleid bij hennepplantages in woonwijken en 

op het drugs dealen op straat. 
 De toename van bedreigingen en mishandelingen moet een halt worden toegeroepen 

door hier een prioriteit van te maken bij politie en OM. 
 De gemeente moet strenger toezien op het vestigen van kamerverhuurbedrijven in 

woonwijken. De PvdA Heerlen wil concentraties hiervan in bepaalde straten 
voorkomen. 

 
Beheer en onderhoud 
De PvdA Heerlen streeft naar een stad die schoon en heel is. Daarbij leggen we de nadruk op 
de bebouwde omgeving en willen we meer verantwoordelijkheid aan burgers geven.  
 

 De PvdA Heerlen is voorstander van de verkoop van groenstroken aan burgers. De 
huidige ingewikkelde regels op dit terrein dienen vereenvoudigd te worden. 

 We willen opruimacties in buurten of in beheer nemen van plantsoenen door 
buurtbewoners belonen met extra budget voor buurtactiviteiten. 

 De binnenstad en stadsdeelcentra krijgen een hoog kwaliteitsniveau qua onderhoud. 
 Bij nieuwe projecten in wijken wordt getracht tot een extensieve aanleg te komen 

zodat dit niet later tot hoge onderhoudskosten of snelle terugloop van kwaliteit leidt. 
 Financiële overschotten op afval worden ingezet om de kwaliteit van de openbare 

ruimte te garanderen. 
 
 Mobiliteit 

 De buitenring mag Heerlen geen cent extra kosten dan de kosten in de 
financieringsovereenkomst (2013). 

 Bij een negatieve uitspraak van de Raad van State wordt het project gestopt. Er mag 
niet gekozen worden voor een gemankeerde weg. 

 De intercityverbinding naar Aken heeft een hogere prioriteit dan de Avantislijn. 
 Parkeertarieven in het centrum gaan omlaag op zaterdag en zijn gratis op zondag om 

zo Heerlen als koopstad te promoten. 
 Parkeren in de stadsdeelcentra van Heerlerheide, Hoensbroek en Heerlerbaan blijft 

gratis.  
 Het vergunningparkeren wordt vervangen door blauwe zones met goedkope 

ontheffingen voor bewoners van die straten. 
 Er komt een snelfietsroute tussen Heerlen en Aken. 
 De PvdA Heerlen wil het gedrag van verkeersdeelnemers bij gevaarlijke rotondes 

verbeteren. 
 Asociaal gedrag op de weg wordt hard aangepakt met de nadruk op quads en 

nachtelijke hardrijders. 
 Verkeerslichten voor voetgangers moeten langer op groen staan zodat er niet met de 

rollator een sprintje hoeft te worden getrokken om veilig over te kunnen steken. 
 
Regionale samenwerking 
De PvdA Heerlen is voorstander van herindeling in Parkstad. Dit lijkt echter niet haalbaar op 
korte termijn en daarom streven we naar een krachtige regionale samenwerking waarbij 
Heerlen de positie van centrumgemeente krijgt en deze verantwoordelijkheid op zich neemt. 
 



 De PvdA Heerlen wil in de komende periode een duidelijk tijdpad naar herindeling in 
Parkstad. Wij streven naar 2018 zodat herindeling is doorgevoerd voordat de grote 
klappen op het gebied van demografie vallen. 

 Beleidsmatige afstemming moet plaatsvinden op Zuid-Limburgse schaal. Op 
economisch gebied wordt aangesloten bij LED-Brainport 2020. 

 Regionale samenwerking moet plaatsvinden vanuit portefeuillehoudersoverleggen met 
een minimale vooral procesmatige ondersteuning vanuit een regiobureau. 

 De uitvoering van de fysieke herstructurering ligt primair bij de gemeente. De IBA 
Parkstad speelt een grote rol bij excellente projecten op dit terrein.  

 
(Inter)nationale samenwerking 

 De PvdA Heerlen legt bij de Euregionale samenwerking de nadruk op cultuur, het 
grensoverschrijdende OV (zie mobiliteit) en studentenhuisvesting voor Akense 
studenten. 

 We willen de Belgische en Duitse mijngebieden betrekken bij het Jaar van de Mijnen. 
 We willen de culturele samenwerking met name versterken op festivalniveau, zoals 

Schrittmacher, Cultura Nova en het IBE. 
 We gaan proberen een Duits equivalent van het Glazen Huis in 2015 in Aken te 

krijgen. 
 De PvdA Heerlen wil een campusontwikkeling voor (Akense) studenten in of om het 

centrum van Heerlen. 
 We starten een lobby om obstakels in regelgeving en het openbaar vervoer voor 

studenten die wonen in Heerlen, maar studeren in Duitsland op te ruimen. 
 

 De PvdA Heerlen is een voorstander van stedenbanden met een economische en 
maatschappelijke impact en een tegenstander van stedenbanden ter bestuurlijke 
uitwisseling. 

 We willen de stedenband met Amsterdam versterken om zo profijt te hebben van de 
kennis en ervaring van de gemeente Amsterdam. 

 We zien veel potentie in de stedenband met Na’an in China vanwege het aantrekken 
van investeringen in onze stad. 

 
Publieke dienstverlening en ambtelijke organisatie 

 De PvdA Heerlen is voorstander van een maximale digitale dienstverlening aan 
burgers. Daarnaast moet het analoge loket blijven bestaan. 

 We willen een publieksbalie met ruime openingstijden en volledige service in het 
centrum van Heerlen behouden. De stadsdeelwinkels worden geïntegreerd in de 
huisvesting van de wijkteams met slechts een beperkte openingstijd. 

 We gaan gemeentelijke documenten thuisbezorgen bij minder mobiele burgers. 
 De vacaturestop op de ambtelijke organisatie wordt opgeheven als de ingeboekte 

bezuinigingen op de organisatie structureel geregeld zijn. 
 De gemeente hanteert in al haar activiteiten de principes van de inclusieve 

samenleving: elke gemeentelijke dienst en activiteit moet voor minder valide  burgers 
volledig toegankelijk zijn. 

 
Financiën en lokale belastingen 

 De PvdA Heerlen vindt een weerstandsratio van 0,8 voldoende. 
 De reserve nog uit te voeren werkzaamheden wordt afgeschaft. Niet besteed budget 

wordt opnieuw ingezet of wordt toegevoegd naar de Algemene Reserve. 



 Het cofinancieringsfonds wordt afgeschaft en het budgetrecht over deze middelen 
weer teruggelegd bij de raad. 

 De lokale lastendruk mag niet meer stijgen dan de inflatie. 
 De PvdA Heerlen wil de precariobelasting voor de binnenstad volledig ten goede laten 

komen van de bekostiging van activiteiten en evenementen in het centrum van 
Heerlen. 

 De kwijtschelding van woonlasten, gebruikersdeel rioolheffing en het vaste deel van 
de afvalstoffenheffing voor de minder bedeelde burgers houden we in stand. 

 De PvdA Heerlen beseft dat door de te verwachten financiële druk niet alle 
voornemens uit dit programma uitgevoerd kunnen worden. Als we moeten kiezen, 
kiezen we voor de maatregelen die de jeugd van de stad sterker maken zodat Heerlen 
een toekomst heeft. 

 
Sociaaldemocratie in de praktijk 
De PvdA Heerlen wil een sterk en sociaal Heerlen. Dit verkiezingsprogramma geeft aan hoe 
wij dat ideaal naar de praktijk van onze stad willen vertalen. Naast een verkiezingsprogramma 
heb je ook een sterke sociaaldemocratische fractie nodig. Want woorden moeten worden 
omgezet in daden. En daden moeten niet alleen te zien zijn in het gemeentehuis, maar ook in 
de straten van onze stad. 
 

 De PvdA Heerlen organiseert in elk stadsdeel minimaal elke twee maanden een actie 
en/of een activiteit met deelname van de fractie en de wethouder. 

 Een vertegenwoordiger van de PvdA Heerlen zegt nooit ‘daar gaan we niet over’, 
maar kijkt altijd naar wat mogelijk is om tot een oplossing te komen. 

 Een PvdA-er laat zich bij zijn/haar besluiten leiden door sociaaldemocratische 
principes en kan deze besluiten ook vanuit die principes motiveren. 


