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1
1.1

Samen voor Beek !
BBB-NDB maakt verkiezingsbeloften waar

In 2006 ging de lokale groepering BBB-NDB de gemeenteraadsverkiezingen in met
een ambitieus programma. BBB-NDB kwam als grootste partij uit de bus en nam het
voortouw in de coalitievorming. Het verkiezingsprogramma van BBB-NDB vormde
mede de basis voor het coalitieakkoord en het collegeprogramma.
Nu, bijna vier jaar later kunnen we constateren, dat de lokale groepering BBB-NDB
haar verkiezingsbeloften van destijds heeft kunnen waarmaken. Dat is ook waar wij
voor staan en waar u ons op kunt afrekenen: Het goed vervullen van het mandaat
dat wij van u krijgen.
Hieronder volgt een greep uit wat wij in de afgelopen jaren voor de gemeenschap
van gemeente Beek hebben bereikt:
Beek is een financieel gezonde gemeente. Dit hebben we bereikt zónder de OZB
(onroerend zaak belasting) voor de inwoners en bedrijven extra te verhogen. Door
gedurende twee raadsperioden een goed financieel beleid te voeren hebben we een
aanzienlijke tekortsituatie omgebogen naar een begroting met zelfs een klein overschot.
Beek is een goede sociale gemeente geworden. Dit hebben we bereikt door veel
mensen aan werk te helpen via een adequaat re-integratiebeleid en een goed
klimaat voor startende ondernemers. Voor mensen waarvoor geen werk te vinden
was, hebben wij gezorgd voor een goed sociaal vangnet via een uitgebalanceerd
minimabeleid en het aanbieden van schuldhulpverlening.
Beek maakt werk van de maatschappelijke ondersteuning, ondanks achterblijvende rijksbijdragen. Zo hebben wij de procedure voor woningaanpassingen verkort,
het zorgloket vorm gegeven, het ouderenwerk uitgebouwd, de ondersteuning voor de
mantelzorgers opgezet en de maatschappelijke stage op de kaart gezet. Ook hebben
wij in het kader van ‘hartveilig wonen en werken’, in de kern Beek een sluitend netwerk van defibrillatoren en vrijwilligers tot stand gebracht.
De Beekse gebouwen zijn toegankelijker geworden voor mindervaliden. In goed
overleg met onder andere het Gehandicaptenplatform is de toegankelijkheid van de
openbare gebouwen aanzienlijk verbeterd. Denk daarbij aan het gemeentehuis, de
bibliotheek en de Asta. Voor het zwembad, de sporthal en de gemeenschapshuizen
werken wij op dit moment de plannen uit.
Beek is millenniumgemeente. Wij leveren op lokaal niveau een belangrijke bijdrage
aan realisatie van de acht millenniumdoelen van de VN. Dat doen wij via drie peilers:
milieubeleid, internationale samenwerking en inkoopbeleid. Kern in ons beleid is, dat
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de gemeente het particuliere initiatief stimuleert en ondersteunt. Zo hebben wij een
duurzaamheidslening ingevoerd die mensen in staat stelt om tegen een lage rente
geld te lenen voor energiemaatregelen in huis.
Beek heeft een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid. Via het peuterspeelzaalwerk voeren wij het project Moelejaan uit waarmee taal- en ontwikkelingsachterstanden bij peuters worden aangepakt. Met het basisonderwijs hebben we een lokale
educatieve agenda afgesproken en bieden we weerbaarheidstrainingen aan via het
Marietje Kesselsproject. Via de NJOY-activiteiten brengen wij sport en cultuur onder
de aandacht van de jongeren. Met de hangjongeren zijn we in gesprek gegaan,
waardoor we de overlast hebben kunnen verminderen. Tenslotte hebben we het
Centrum voor Jeugd en Gezin gerealiseerd.
Beek is een sportieve en culturele gemeente. Wij hebben uw mogelijkheden om
deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten vergroot, onder andere door de
renovatie van de Asta en de Bibliotheek, door het instellen van een activiteitensubsidie, door het samen met de verenigingen opstellen van een nota sport en bewegen,
door het aanstellen van consulenten die verenigingen ondersteunen en door de
sportontwikkeling rondom De Haamen ter hand te nemen.
Beek is een verkeersveiligere gemeente geworden. We hebben de verkeersveiligheid verbeterd door samen met de inwoners verkeersarrangementen per kern of wijk
te realiseren, door het aanleggen van extra fietspaden en door het verbeteren van de
ontsluiting van het bedrijventerrein bij de luchthaven.
Beek is een milieuvriendelijkere gemeente geworden. Wij hebben ervoor gezorgd
dat plastic afval in de hele gemeente apart wordt ingezameld. We hebben de hoeveelheid zwerfafval weten te verminderen door de tarieven van het milieupark te
verlagen en door het zwerfafval snel op te ruimen. Ook hebben we het planmatig
onderhoud van de bomen vorm gegeven in het bomenbeheersplan.

1.2

Verbreden, verdiepen en verankeren

BBB-NDB wil het ingezette beleid van de aflopen vier jaren tot inzet maken van de
verkiezingen. Maar wij zouden BBB-NDB niet zijn als we er niet een schepje
bovenop zouden doen. Wij willen op een krachtige manier het ingezette beleid
verbreden, verdiepen en verankeren.
Via het verbreden willen het ingezette beleid verder optuigen door er passende
maatregelen aan toe toevoegen en/of de maatregelen voor méér mensen toegankelijk te maken. Via het verdiepen willen we het beleid verder aanscherpen en uitwerken. En via het verankeren willen zorgen dat het ingezette beleid op een goede
manier wordt uitgevoerd.
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In de hoofdstukken 2, 3 en 4 leest u op welke manier wij dat willen doen. Daarbij volgen we de indeling van de huidige programmabegroting van de gemeente Beek,
zoals we die in deze raadsperiode hebben opgezet.

1.3

Gedachtegoed BBB-NDB

De lokale groepering BBB-NDB heeft tot doel het wonen, werken en recreëren in
de gemeente Beek zo aangenaam mogelijk te maken.
BBB – NDB wil dit doen door zoveel mogelijk signalen vanuit de inwoners van Beek,
de sociale, maatschappelijke en culturele instellingen die gevestigd zijn in Beek en
de bedrijven die in Beek gevestigd zijn, te verwerken in de standpunten die de groepering inneemt.
De lokale groepering BBB-NDB stelt prioriteiten als het gaat over het toekennen
van gemeenschapsgelden. Bij het stellen van deze prioriteiten is het belang van de
Beekse gemeenschap voor BBB – NDB leidend.
De lokale groepering BBB-NDB wil samenwerken met iedereen en in het bijzonder
met de raads- en commissieleden van andere Beekse partijen om te komen tot weloverwogen standpunten.
De lokale groepering BBB-NDB wil een zo breed mogelijk draagvlak hebben in de
Beekse gemeenschap. Om dit doel te bereiken streeft BBB – NDB ernaar om in alle
kernen en wijken van de gemeente Beek contactpersonen te hebben, die op regelmatige wijze communiceren met de inwoners.
Ook streeft BBB – NDB er naar om inwoners uit alle lagen van de bevolking in haar
geledingen te hebben. Op deze wijze ontstaat een groepering die voor alle inwoners
van Beek iets te bieden heeft.
De lokale groepering BBB-NDB is een sociaal bewuste groepering die ieders
mening op prijs stelt en opkomt voor de zwakkeren in de samenleving.
BBB – NDB wil op transparante wijze een vangnet zijn voor de sociaal zwakkeren in
de samenleving.
De lokale groepering BBB-NDB is een democratische groepering die graag ziet dat
de gemeente zich beperkt tot haar kerntaken en deze zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoert. Taken die niet per se door de gemeente hoeven te worden uitgevoerd
dienen aan de markt overgelaten te worden. BBB – NDB verwacht dat de markt een
betere service en een effectievere uitvoering kan bieden dan de gemeente.
De lokale groepering BBB-NDB steunt het particuliere initiatief. Dit betekent dat de
inwoners van Beek kunnen rekenen op onze steun als zij een redelijk beroep doen
op de gemeente.
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De lokale groepering BBB-NDB is voor economische groei mits het milieu hierdoor
niet onevenredig belast wordt. Bij alle ontwikkelingen zal BBB – NDB steeds het
milieu als een belangrijke prioriteit laten meewegen.
De lokale groepering BBB-NDB is voor (intergemeentelijke) samenwerking, waarbij
het uitgangspunt voor samenwerking is dat deze een meerwaarde moet vormen voor
Beek en haar inwoners. Samenwerking moet (gedwongen) samenvoeging voorkomen.

1.4

Regionale samenwerking lokale partijen

Op initiatief van BBB-NDB hebben op 4 december 2009 vier grote lokale partijen uit
de Westelijke Mijnstreek een intentieverklaring ondertekend.
Deze verklaring heeft tot doel om regionale vraagstukken als lokale partijen samen te
bespreken. Op deze manier willen wij kennis uitwisselen en onze politieke krachten
in regionaal verband beter bundelen.
Door deze samenwerking over de gemeentegrenzen heen hopen de ondertekenaars
dat de vier gemeenten uit de Westelijke Mijnstreek langer zelfstandig kunnen blijven
voortbestaan.
De vier ondertekenaars van de intentieovereenkomst zijn:
• BBB-NDB uit Beek;
• De Vernieuwingsgroep uit Schinnen;
• DOS (Democratisch Onafhankelijk Stein) uit Stein;
• GOB (Geloofwaardig, Open en Betrouwbaar) uit Sittard-Geleen;
De ondertekenaars gaan ervan uit dat andere lokale partijen zich in de toekomst bij
dit initiatief zullen aansluiten.
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2
2.1

Duurzaam sociaal
Werk en inkomen

BBB-NDB hanteert als thema: Werk voorop, inkomen als vangnet: iedereen doet
mee.
BBB-NDB wil de werkloosheid bestrijden door:
• Mensen gericht te begeleiden naar werk.
• De jeugdwerkeloosheid krachtig aan te pakken in samenwerking met ZuidLimburgse partners.
• Het actief stimuleren van bedrijvigheid en ondernemersklimaat voor grote bedrijven op en rond de luchthaven.
• Het faciliteren van (startende) kleine ondernemingen in de kernen.
• Het versterken van het winkelaanbod in het centrum van Beek en Makado en het
behouden van gratis parkeren.
• Mogelijkheden te scheppen om economische kansen op het gebied van recreatie
en toerisme beter te benutten.
• Het bevorderen van het maatschappelijk ondernemen van bedrijven in Beek.
• Op te blijven komen voor de belangen van de WSW-medewerkers bij Vixia.
BBB-NDB wil niet-werkenden ondersteunen door:
• Een adequate inkomensondersteuning te bieden voor wie ondanks alles geen
werk kan vinden.
• Het huidige afgewogen minimabeleid voort te zetten en daarnaast de financiële
drempels voor deelname door minima aan sport en sociaal-culturele activiteiten te
verlagen.
• Sociale activering via o.a. vrijwilligerswerk.

2.2

Maatschappelijke ondersteuning

BBB-NDB hanteert als thema: Zelfredzaamheid bevorderen en zorg bieden voor
hen die zorg behoeven.
BBB-NDB wil bereiken dat mensen kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving door middel van:
• Het realiseren van levensloopbestendige (“nultreden”) woningen.
• Uitbouwen van de zorgsteunpunten in de kernen en wijken (wijkgebonden zorg).
• Het in stand houden en waar mogelijk versterken van het aanbod van voorzieningen (van winkel tot café, van brievenbus tot wijksteunpunt).
• Verbeteren van de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van voorzieningen.
• Het aanbieden van een WMO-pasje, zonder medische toets, aan 75-plussers voor
het gebruik van de Regiotaxi.
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BBB-NDB wil een impuls geven aan vrijwilligerswerk en mantelzorg door:
• Vrijwilligers te stimuleren en faciliteren, o.a. via begeleiding door verenigingsconsulenten en adequate verzekeringen.
• Mantelzorgers zodanig te ondersteunen, dat zij niet overbelast raken en hun zorgtaken kunnen blijven uitvoeren.

2.3

Jeugd en jongeren

BBB-NDB hanteert als thema: Vormen en voorkomen.
BBB-NDB streeft naar een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid door:
• Het aanbieden van activiteiten voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar én hun
ouders, gericht op het voorkomen van achterstanden, het verstandig omgaan met
geld en het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik.
• Het beter op elkaar afstemmen van school, kinderopvang, ontspanning en ontwikkeling buiten school.
• Het behouden en versterken van de brede basisschool in elk van de kerkdorpen.
• Het bewegingsonderwijs tijdens schooltijd te verbeteren en uit te breiden.
• Het nieuwe Centrum voor Jeugd en Gezin te laten fungeren als ‘spin in het web’
bij de aanpak van opvoedingsproblemen.

2.4

Sport, cultuur en recreatie

BBB-NDB hanteert als thema: Ontplooien en ontmoeten.
BBB-NDB streeft ernaar om sporten en bewegen te stimuleren door middel van:
• Het in samenspraak met de verenigingen verbeteren en uitbreiden van de sportvoorzieningen rondom de De Haamen.
• Het behouden van de sportaccommodaties in elk kerkdorp, door het stimuleren
van multifunctioneel gebruik.
• Het verbeteren van de sportmogelijkheden voor gehandicapten, chronisch zieken
en ouderen.
• Het vergroten van het sport- en bewegingsaanbod voor de niet-georganiseerde
sporter.
• Het binnenhalen en faciliteren van belangrijke sportevenementen.
• Het afstemmen van het subsidiebeleid op de doelen uit de sportnota.
BBB-NDB wil de deelname aan culturele activiteiten stimuleren door:
Het opstellen en implementeren van een integrale cultuurnota, waarin cultuureducatie en cultuurparticipatie centraal staan.
• Het versterken van het aanbod van culturele activiteiten door amateurs en professionals op het gebied van toneel, zang, muziek en dans, beeldende kunst en
volksfeesten (van het Sint Luciafeest / Paasveemarkt tot de rommelmarkt in
Spaubeek).
• Het afstemmen van het subsidiebeleid op de doelen uit de cultuurnota.
•
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3
3.1

Duurzaam leefbaar
Integrale veiligheid

BBB-NDB hanteert als thema: Samen sterk, samen veilig.
BBB-NDB strijdt voor het verhogen van de brandveiligheid door:
• Het behouden van een volwaardige brandweerkazerne in Beek.
• Het versterken van de positie van de vrijwillige brandweerlieden.
• Het nemen van preventieve brandveiligheidsmaatregelen in en om woningen en
openbare gebouwen (in overleg met wooncorporaties en andere partners).
BBB-NDB streeft naar het verbeteren van de verkeersveiligheid middels:
• Het verminderen van het aantal (verkeers)borden voor een overzichtelijk en rustig
straatbeeld.
• Duidelijke en eenduidige wegmarkeringen.
• Het tegengaan van doorgaand vrachtverkeer in de woonkernen.
• Het onderzoeken van de mogelijkheden voor een fietsers- en voetgangerstunnel
bij de spoorwegovergang op de Stationstraat in Beek.
• Het nemen van maatregelen voor de waarborging van de veiligheid rond de open
Keutelbeek.
BBB-NDB wil werk maken van integrale handhaving door:
• Strenger op te treden tegen overtreders en overlastbezorgers, onder meer door
een adequaat “Lik-op-stuk” beleid en het aanpakken van notoire overtreders op
alle mogelijke fronten.
• Zwerfvuil meteen op te ruimen en overtreders direct aan te pakken.
• Het versterken van de positie van de wijkagent in de kernen.

3.2

Ruimtelijk ontwikkelen, bouwen en wonen

BBB-NDB hanteert als thema: Kwaliteit en identiteit
BBB-NDB streeft naar een passend huisvestingsprogramma door:
• Het woningprogramma (bouw en renovatie) beter af te stemmen op de veranderende woonwensen en de bevolkingskrimp.
• Meer geschikte woonruimten voor jongeren en senioren te realiseren.
• Meer vrije bouwkavels te realiseren voor mensen die zelf een woning willen bouwen.
• Nieuwbouw bij voorkeur in de woonkernen te laten plaatsvinden en het buitengebied zoveel mogelijk vrij te houden van bouwwerken.
• Duurzaam en energiezuinig bouwen te stimuleren, met als minimumeis het
energielabel B.
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BBB-NDB wil het beeldbepalend karakter van Beek behouden en de uitstraling
versterken door:
• Het behouden van het cultureel erfgoed en historisch waardevolle gebouwen die
hun functie verliezen door er nieuwe bestemmingen voor te vinden (bijvoorbeeld:
door het Carmelkooster geschikt te maken voor jongerenhuisvesting en door de
kerk van Genhout te promoten als kunstenaarskerk).
• Het instellen van een ‘sloopfonds’ om niet meer gebruikte gebouwen die het beeld
verstoren snel te kunnen slopen en het gebied te kunnen herinrichten om zodoende verloedering tegen te gaan.
• Het tegengaan van ongewenste reclame-uitingen, wildplakken en graffiti.
• Het instellen van (wijkgebonden) bewonersbudgetten, waaruit wensen van de
inwoners kunnen worden gehonoreerd om de leefbaarheid in hun eigen buurt te
bevorderen.
• Het revitaliseren van oudere bedrijventerreinen, met name Beekerhoek.

3.3

Natuur, landschap en milieu

BBB-NDB hanteert als thema: Groen en blauw als verbinding.
BBB-NDB is voor een verantwoord beheer en ontwikkeling van natuur en landschap en wil dat bereiken door:
• Het aanpakken van verwaarlozing van het buitengebied.
• Het behouden van voldoende ruimte voor agrarisch gebruik en het meer betrekken
van agrariërs bij de invulling en het onderhoud van het landschap.
• Het hand in hand laten gaan van natuurlijk bosbeheer en het toegankelijk houden
van het bos voor wandelaars.
• Het versterken van de natuur (groen en blauw) in de woonkernen.
• Het opstellen en uitvoeren van een faunabeheersplan voor in het wild levende dieren, gericht op het herstellen en behouden van het natuurlijk en ecologisch evenwicht, het bestrijden van overlast en het behoud van het dierenwelzijn.
• Het bewerkstelligen van een goede afwerking van de groeven passend in de
natuurlijke omgeving.
• Het planmatig beheren van de holle wegen.
BBB-NDB wil verder werken aan maatregelen ter bescherming van het milieu,
door:
• Een verdergaande scheiding van afval in te voeren en door samenwerking de kosten voor de inwoners van afvalinzameling en -verwijdering te beperken.
• Het stimuleren van slimme energietoepassingen in woonwijken en op bedrijventerreinen, zoals het ‘Groene Net’, waarmee bedrijven en woningen worden verwarmd met de restwarmte van Chemelot.
• Het stimuleren van energie besparende maatregelen in woningen middels subsidies en goedkope leningen.
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4
4.1

Duurzaam organiseren
Dienstverlening en bestuur

BBB-NDB hanteert als thema: Met en voor elkaar
BBB=NDB staat voor de goede dienstverlening aan inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen en wil dat bereiken door :
• De gemeente als loket voor alles (centraal overheidsloket) te laten fungeren.
• Het verminderen van bureaucratie en het verbeteren van de communicatie (denk
aan het versnellen en verkorten van procedures, het duidelijker formuleren in correspondentie, het beter informeren over de voortgang en het niet opvragen van
overbodige informatie).
• Uitvoerende taken waar mogelijk samen met andere gemeenten op te pakken en
zodoende kwaliteit en continuïteit te verbeteren en kosten te besparen.
• Het uitbreiden van de website van de gemeente en het verbeteren van de
toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de informatie op de website.
BBB-NDB wil het millenniumbeleid van de gemeente versterken door:
• Winkeliers in de gelegenheid te stellen om het Fair Trade vignet te behalen.
• Goede doelen organisaties in de gemeente te faciliteren bij hun activiteiten.
• Het maatschappelijk ondernemen te stimuleren via het aanbestedings- en inkoopbeleid.

4.2

Financiën en andere middelen

BBB-NDB hanteert als thema: Een gezonde balans
BBB-NDB wil het ingezette financieel beleid voortzetten en verder verankeren door:
• Het organisatiebreed invoeren van risicomanagement om zodoende risico’s beter
te beheersen en kosten te verminderen.
• Regelmatig en kritisch de effectiviteit en efficiëntie van het bestaande beleid
beoordelen en zo nodig beleid te heroverwegen.
• De begrotingsopzet nog verder af te stemmen op de gebruikers
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5

Tot slot

BBB-NDB heeft gekozen voor het motto “Samen voor Beek !” in de stellige overtuiging dat BBB-NDB heeft bewezen dat een lokale groepering slagvaardig en
bestuurskrachtig is. Dat heeft u als kiezer mede mogelijk gemaakt. Het beleid dat
BBB-NDB heeft ingezet, is degelijk, maar is nog niet af. BBB-NDB wil graag verder.
Daarom vragen wij bewust ook weer uw steun, zodat wij samen voor Beek ook in de
komende jaren dát kunnen bereiken wat wij samen willen.
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