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GroenLinks heeft bewogen jaren achter de rug, landelijk en lokaal. Met dit programma laat
GroenLinks in Echt-Susteren een nieuw geluid horen: bevlogen én praktisch, sociaal én
degelijk.
Heeft u vragen over of naar aanleiding van dit programma? Stuur een mail naar lijsttrekker
Jos Janssen (josjm61@gmail.com), voorzitter Eric Sol (eric@solide-ict.nl) of richt uw
vraag op twitter aan @GroenLinksEchtS. U kunt ons natuurlijk ook aanspreken tijdens de
campagne. Op de website http://echt-susteren.groenlinks.nl kunt u zien waar en wanneer
wij campagne voeren.
!
!
!
Het bestuur van de afdeling wenst u veel leesplezier!

1. Een actief bestuur voor actieve burgers
GroenLinks vindt het goed dat inwoners eigen verantwoordelijkheid (moeten)
laten zien. Maar omgekeerd geldt ook dat we in Echt-Susteren recht hebben op
een proactief bestuur met lef en visie.
Wat kost dat? Niets! En het levert betrokken burgers met meer ideeën op.
Elke burger mag zijn of haar leven naar eigen inzicht inrichten en dromen
waarmaken. GroenLinks Echt-Susteren staat voor een lokale overheid die hiervoor
de voorwaarden schept. De tendens is om maatschappelijke initiatieven te
realiseren in de eigen buurt of wijk. Burgers mogen daar ook de overheid op
aanspreken. De houding is helaas nog vaak afwachtend en aanbodgericht in plaats
van vraaggericht. De schaalvergroting dreigt de afstand tussen burger en gemeente
alleen nog maar te vergroten.

Actiepunten:
Cultuuromslag bij ambtenaren,
gesubsidieerde instellingen en
bestuurders;
minder verkokering en meer wijk- &
buurtgericht en thematisch werken;ken;
Een gemeentelijk webloket waarop
burgers hun initiatieven en ideeën kwijt
kunnen, zoals op www.petities.nl;
Een in wijk- & steunpunten zichtbaar
aanwezige gemeente;
Helder taalgebruik in alle communicatie.

2. Een groener landschap en milieu
Groen is geen luxe. Het is belangrijk voor ons welbevinden en voor het karakter
én de economie van onze gemeente.
Wat kost dat? Groen is een belangrijke waarde in onze gemeente. Volgens ons
mag schone lucht, schone grond en een aantrekkelijk woonklimaat best ten koste
gaan van financieel gewin op de korte termijn.
2

Verkiezingsprogramma GroenLinks Echt-Susteren 2014

De gemeente Echt-Susteren mag best trots zijn op haar landelijk karakter en op
haar variëteit in landschappen. Die kwaliteiten moeten vooral zo blijven. Wel moet
worden gewaakt voor cultivering, verstening en het verdwijnen van
natuurbestemmingen. GroenLinks vindt dat meer moet worden geïnvesteerd in
natuurbestemmingen om kans te blijven geven aan de diversiteit van flora en
fauna en de waarde van het landschap binnen de gemeente te verhogen. De
gemeente heeft daarbij een voorbeeldfunctie in verantwoord bezit en beheer van
landschap en vastgoed.

Actiepunten
Verkoop van pachtgrond aan boeren en herbestemming van verpachte
landbouwgrond in natuurgrond. De opbrengst wordt geherinvesteerd in natuur- en
milieuprojecten;
Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen,
voorzover geschikt;
Faciliteren van private coöperaties die willen
investeren in zonnepanelen;
Meer investeren in zonne-energie en kleine
windmolens. Er komen geen grote windmolens;
De gemeente kijkt kritisch naar buurgemeenten
die grote windmolens willen plaatsen;
Milieuvriendelijk beheer van publieksgroen
(borders, perkjes, plantsoenen) mede mogelijk
maken door burgers actief hierbij te betrekken en
ondersteuning met materiaal en advies;
Ruimhartig meewerken aan de vestiging van een
tankstation voor auto’s op waterstof;
Promoten van E-oplaadpunten in haar gemeente
(bijv. Bosserhof) door de locaties op een kaart
kenbaar te maken;
Gemeentelijke vervoermiddelen rijden hybride,
elektrisch of op waterstof;
Een milieuvriendelijk verlichtingsplan (bijv.
armaturen met led-verlichting);
Periodieke voorlichting aan burgers en bedrijven over milieuvriendelijk (ver)bouwen en
preventief afvalbeleid;
Eén keer per jaar een afval opruimdag voor alle leerlingen van de bovenbouw. De
scholen adopteren in dat kader een plangebied binnen hun eigen omgeving;
Strengere handhaving op het illegaal storten van afval en huisvuil, en op de naleving
van de Wet Milieu Beheer;
Strengere handhaving voor het gebruik van wandel- en fietspaden in de natuur;
Verkeer in natuurgebieden dat niet is toegestaan wordt zwaar beboet;
Géén proefboringen naar schaliegas. Echt-Susteren blijft schaliegasvrij;
Blijvende ondersteuning van projecten in natuur- en milieueducatie;
Natuurontwikkeling op een aantal locaties – bijvoorbeeld de uiterwaarden van de
Grensmaas, de huisweides van Roosteren en Nieuwstadt - mag zijn eigen gang gaan;
Zo kan bijvoorbeeld een ‘dorps speelbos’ of ‘natuurspeelplaats’ ontstaan;
Veiliger schoolomgevingen door bijv. drempels, wegversmallingen,
eenrichtingsverkeer, parkeerhavens, ‘kiss & ride’ zones, zebrapaden en meer
controles door handhaving en toezicht;
De uitgifte van vergunningen voor de plezierjacht wordt gestopt;
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Overlast van hondenpoep wordt in Echt-Susteren verminderd door het plaatsen van
meer prullenbakken en zakjesdispensers. Hiervoor wordt geld van de
hondenbelasting gebruikt.

3. Sociaal en betrokken
GroenLinks vindt het prima dat gemeenten meer taken krijgen op het gebied van
zorg en welzijn. Maar we zijn bezorgd over omvang en snelheid van alle
veranderingen. Solidariteit en eerlijk delen zijn het sociale cement voor een goed
functionerende lokale gemeenschap.
Wat kost dat? Het verschuiven van taken naar de gemeenten is tegelijk een
bezuiniging. Het is dan ook zaak de beschikbare budgetten en taken slim te
combineren en geld beschikbaar te houden voor schrijnende gevallen. Op termijn
zal de solidariteit van de burgers onderling en het verlaten van de claim cultuur - ‘ik
heb daar toch recht op’ – het gat in de begroting kunnen compenseren.
De veranderingen op het gebied van zorg en welzijn zijn ingrijpend en hebben grote
invloed op kwetsbare mensen. GroenLinks zal voorstellen ontwikkelen en toetsen
op basis van de volgende kernwaarden:
eigen regie bij burgers
samen-redzaamheid; bekijk de zorgcliënt in zijn omgeving
ontschotting: één huishouden, één plan, één hulpverlener, één budget
inclusief denken; iedereen moet kunnen participeren in de samenleving
zaken organiseren op wijk- en buurtniveau
staan voor alles en iedereen dat/die kwetsbaar is
inspraak van cliënten
versterking van de rol van de professional,
rechtvaardige eigen bijdrage(n), rekening houdend met stapeling
zorgbudgetten worden niet voor andere doelen aangewend
De wijksteunpunten vormen de spil voor professionals, vrijwilligers en
mantelzorgers. Zij worden het eerste aanspreekpunt voor de gemeente en het
WMO beleid. Verkennende projecten in Echt en Susteren en de zorgcoördinator in
Koningsbosch zijn veelbelovend. De gemeente zal actief bijdragen aan uitbreiding
naar andere kernen. Indien gewenst, kunnen mensen zorg zelf organiseren met een
persoonsgebonden budget (pgb). Aanvragen voor zorg leiden binnen enkele
werkdagen tot een bezoek aan huis of een afspraak in het wijksteunpunt.
Uitgangspunt voor zorg is wat iemand zelf niet meer kan, wat de omgeving
(familie, vrienden, buurt) eventueel met hulp kan bijdragen, en welke professionele
hulp zo nodig moet worden ingeschakeld. De benadering van de gemeente is
oplossingsgericht en niet zorggericht.

Actiepunten zorg en preventie
Een actief preventiebeleid gericht op vroegtijdige signalering,
opvoedingsondersteuning, bewustmaking van risico’s en stimulering van bewegen of
sportdeelname. Op grond van GGD-prioriteiten krijgen hierbij extra aandacht: roken,
overgewicht, diabetes, alcoholmisbruik en depressie; hiermee is immers de meeste
‘winst’ te boeken;
De gemeente volgt de ontwikkelingen op het gebied van ICT in de zorg en beziet wat
de komende jaren lokaal al toepasbaar is;
Schoolzwemmen keert terug;
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Toetsing van openbare gebouwen op toegankelijkheid en bereikbaarheid (Agenda 22)
en maatregelen indien nodig;
Investeren in een eigen wietplantage en gemeentelijke verstrekking van wiet.

Actiepunten ouderen
Eén keer per jaar wordt door WMO consulenten bij zelfstandig wonenden van boven
de tachtig jaar een huisbezoek afgelegd;
De gemeente stimuleert aanleunwoningen, nultredewoningen,
woonserviceszones, groepswonen, en
begeleid zelfstandig wonen;
Er wordt een seniorenberaad
opgericht in Echt-Susteren, waarbij
senioren (70 plussers) en bestaande
en nieuwe buurtverenigingen actiever
worden betrokken bij kennis- en
welzijn bevorderende activiteiten.

Actiepunten jongeren
Het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG) wordt onderdeel van de
wijksteunpunten; een laagdrempelig inlooppunt voor informatie en advies en voor
aanbod van opvoed- ondersteuning. Ook professionals die met kinderen/jongeren/
ouders werken, moeten bij het CJG voor advies terecht kunnen;
De betrokken professionals krijgen meer handelingsvrijheid en bureaucratie wordt
tegengegaan. Er wordt voorkomen dat er wachtlijsten voor de jeugdzorg ontstaan,
ook in de overgangsperiode van de decentralisatie.

Actiepunten inkomen, uitkering en participatie
Armoede wordt niet ontkend en rechtvaardigt een eigen beleid. Daarin worden
stapeleﬀecten, het kwijtscheldingsbeleid en de vermogensgrens bekeken;
De sociale kaart van de gemeente wordt ververst en gedetailleerd;
De gemeente werkt samen met Voedselbank en Kledingbank;
De aanbevelingen van de Kinderombudsman worden lokaal opgepakt;
Met woningcorporaties en energiebedrijven worden afspraken gemaakt om
huisuitzettingen en energieafsluitingen te voorkomen;
Bij aanbestedingen van de gemeente boven
€100.000 wordt als uitgangspunt opgenomen
dat de werkgever een sociale inspanning
levert;
Er blijven voldoende beschutte werkplekken
bestaan voor mensen voor wie dit de enige
mogelijkheid is om zinvolle arbeid te
verrichten;
Kleinschalige particuliere initiatieven worden
omarmd. Voorbeelden: kookcafé, dagopvang
voor ouderen, reparatiewerkplaats,
zorgboerderij, sociaal café.

Actiepunten cultuur
Ondersteuning van initiatieven van burgers en verenigingen om een cultuurhal in Echt
te realiseren; een multifunctionele ruimte waarin grootschalige activiteiten kunnen
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plaatsvinden. De nood is hoog bij een aantal verenigingen. Zij worden geremd in hun
creatieve en expressieve uitingen of hebben helemaal geen voorziening meer;
Blijvende subsidie aan bestaande kunst en cultuurinitiatieven.

4. Ruimtelijk beleid gericht op inbreiding en duurzaamheid
GroenLinks vindt dat we meer aan de generaties na ons moeten denken en dat
er een scherpere grens moet zijn tussen bebouwing en groen.
Wat kost dat? Investeren in duurzaamheid levert - op termijn - geld op. Inbreiding is
goedkoper omdat er minder aan infrastructuur (nutsvoorzieningen,
toegangswegen) hoeft te worden besteed. Voor herbestemming zijn nog steeds
relatief veel fondsen beschikbaar. Een blijvend groen buitengebied is aantrekkelijker voor de lokale toeristische bedrijven, een economische motor in de gemeente.
Nederland is niet vol maar ruimte wordt wel schaarser, ook in Echt-Susteren.
Tegelijk staan op veel plekken gebouwen te verkommeren en is de krimp
onafwendbaar. Volgens GroenLinks zal voorzichtiger met ruimtegebruik en
nieuwbouwplannen moeten worden omgegaan. Herbestemming van bestaande
gebouwen staat voorop. Ook moet meer werk worden gemaakt van duurzame
inrichting en duurzaam ruimtegebruik.

Actiepunten
Geen megastallen, ook niet in de Landbouw Ontwikkelings Gebieden;
Een woningbouwstop voor alle niet vastgestelde uitbreidingsplannen. Stoppen met
verdere uitbreiding van Bocage en de ‘huisweide’ bij Huize Witham in Nieuwstadt;
De druk op de woningmarkt verlagen door nieuwbouw tegengaan. Eerst slopen;
Alleen nog energieneutrale woningen bouwen;
Actieve stimulering van duurzame herbestemming en exploitatie van waardevolle,
vaak historische, leegstaande gebouwen. Met name de voormalige katholieke Sint
Jozefschool (de Kompenie) in Susteren, de oude dakpannenfabriek De Valk en de
voormalige Huishoudschool en de Pius X kerk in Echt, en het Klooster in
Koningsbosch;
Verversen van de oude bouwvergunningvoorraad. Door intrekking van oude
vergunningen ruimte maken voor nieuwe, wel levensvatbare projecten;
Exploitatiebijdragen uit projectontwikkelingen en sloopfondsen worden besteed aan
herbestemming en vergroening van de gebouwde en ongebouwde omgeving;
Actief inspelen op de subsidiestroom van
de provincie door het instellen van een cofinancieringsfonds voor herbestemming
van waardevolle gebouwen;
Het stimuleren van isolatiemaatregelen
voor bestaande woningen, door maximaal
in te spelen op landelijk beleid,
subsidieregelingen voor particulieren,
overleg met woningcorporaties;
Voortzetten van bestaande
subsidieregelingen voor starters op de
koopwoningmarkt.
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5. Duurzaam en verantwoord ondernemen
GroenLinks geeft prioriteit aan bedrijven die maatschappelijk verantwoord
ondernemen en duurzaam produceren.
Wat kost dat? Vrijwel niets. Leegstand kost immers ook geld en elke
uitkeringsgerechtigde die bij een reguliere werkgever wordt geplaatst, al dan niet
met looncompensatie, scheelt de gemeente geld.
Initiatieven van creatieve bedrijven en starters moeten in Echt-Susteren een plek
kunnen krijgen tegen lage huurtarieven. Nieuwe bedrijvigheid vind plaats binnen
bestaande bedrijventerreinen in Echt-Susteren - mits duurzaam gebouwd en
geëxploiteerd-, en in leegstaande bedrijfsruimten die duurzaam worden
herbestemd of hergebruikt. Ondernemersinitiatieven in hergebruik van materialen
en ecologische producten dienen te worden gefaciliteerd.

Actiepunten
Voorlichting en begeleiding bij verduurzaming en voor vergroening bij het openbaar
beheer van bestaande bedrijventerreinen;
Tegen aantrekkelijke voorwaarden beschikbaar stellen van leegstaande panden aan
startende ondernemers en zzp’ ers;
Actieve participatie in Keyport2020 (voorheen GOML) mits de raad in staat wordt
gesteld inbreng uit te kunnen oefenen;
Stimuleren van duurzame bedrijvigheid door jaarlijks vanuit de gemeente een
aanmoedigingsprijs toe te kennen;
Actief inspelen op de ruileconomie door
ondernemersinitiatieven in ecologische
producten en hergebruik van materialen
te ondersteunen met beschikbaarstelling
van leegstaande gebouwen;
Steun aan initiatieven van burgers die in
of in de omgeving van toekomstige wijk
of kernsteunpunten in samenwerking met
zorg- en welzijnsinstellingen kleine
winkels en buurtsupers met service willen
uitbaten;
Actief helpen van werkzoekenden en
anderen bij het opstarten van een eigen
onderneming of bij werk als zelfstandige
zonder personeel (zzp’er);
Gemeentelijk vastgoed wordt waar mogelijk geschikt gemaakt voor startende en
creatieve bedrijfjes.

Verantwoording
Het verkiezingsprogramma is door de Ledenvergadering op 11 december 2013
vastgesteld en vervolgens onder verantwoordelijkheid van het bestuur enigszins
bekort. Foto’s zijn afkomstig van de Fotokring Echt en Shutterstock.
Teksten uitsluitend overnemen met bronvermelding: “Programma 2014 GroenLinks
Echt-Susteren”.
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