Partijprogramma Ouderenpartij Kerkrade
Voorwoord
Kerkrade is een stad waar vergrijzing en bevolkingskrimp grote gevolgen hebben. Winkels
staan leeg, woningen zijn moeilijk verkoopbaar, verloedering dreigt, werkgelegenheid
verdwijnt, HAVO en VWO zijn gesloten en in de zorg ontstaan knelpunten en wachttijden. De
consequenties van de taken die gemeenten vanuit Den Haag op het bordje krijgen zijn zeer
ingrijpend.
De huidige landelijke politieke partijen zoeken naar voor de hand liggende antwoorden: zij
mikken vooral op economische dromen en schaalvergroting. Zoals wij allen weten leidt die
aanpak doorgaans tot oeverloos gekissebis of geldverslindende projecten. In de praktijk
verbetert er ondertussen weinig of niets. Voor de burger en met name voor de 50-plusser zijn
concrete, overzichtelijke voorzieningen van belang, die het leven in hun eigen omgeving een
stuk aangenamer maken. Het gaat niet om megaprojecten maar om kleinschalige
verbeteringen die mensen in staat stellen om langer zelfstandig en comfortabel te leven. Juist
hiervoor is extra aandacht en politieke druk nodig.
De Ouderenpartij Kerkrade richt zich op de 50-plusser én de generatie die 50-plus wilt worden.
Wij willen onze kennis en ervaring aanwenden om Kerkrade vooral voor ouderen prettig en
leefbaar te houden. Onze eerste prioriteit is om van Kerkrade een “Age Friendly City” maken;
een stad waar het fijn is om oud te worden. Een stad die “leeftijd bestendig” is. Kleine en
duurzame voorzieningen maken vaak al het verschil. Maar ook bij grote projecten moet het
belang van de 50-plusser krachtig meetellen. De kennis, ervaring maar vooral ook wijsheid van
een ervaren generatie moet gehoord worden. Wij willen “Vernieuwen met wijsheid” of –
anders gezegd – “Ouderwijs vernieuwen !”

Ons programma
Onze partij richt zich op het realiseren van goede voorzieningen, met name voor ouderen. Het
gaat dan vooral om voorzieningen die betrekking hebben op één of meer van de volgende 9
gebieden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

Economie en de werkgelegenheid
Zorg
Welzijn
Wonen
Veiligheid
Onderwijs
Sport en cultuur
Openbare ruimte
Milieu en duurzaamheid

Wij steunen als politieke partij in Kerkrade elk goed en verantwoord initiatief om binnen elk
van deze 9 gebieden zaken te verbeteren en dragen daar zelf zoveel mogelijk (politiek
haalbare) ideeën en plannen voor aan. Als richtsnoer gelden de volgende programmapunten:

Economie en werkgelegenheid:
-

-

-

-

-
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Wij pleiten voor een samenhangend pakket aan doeltreffende maatregelen op het
gebied van scholing, bedrijvigheid, cultuur, leefomgeving en wonen. Dit vereist
regionale en grensoverschrijdende samenwerking, waardoor de aantrekkelijkheid van
Kerkrade op velerlei gebied aanmerkelijk kan groeien. De uittocht van getalenteerde,
creatieve inwoners van onze stad dient hiermee te worden tegen gegaan. Bestuurlijke
en bureaucratische belemmeringen dienen te worden weggewerkt.
Volledige bezetting van de industrieterreinen.
Aandacht en steun aan bestaande bedrijven, ondernemers en middenstanders geven,
zodat zij in Kerkrade gevestigd willen blijven of willen vestigen.
Ondersteuning van initiatieven om tot een beter en breder winkelaanbod te komen.
Ontmoediging van de onrechtvaardige ontslaggolf van 50-plussers bij bedrijven en
instellingen en deze ontslaggolf zo mogelijk proberen om te buigen met haalbare
maatregelen. Wij zetten alles op alles om de arbeidsmarkt voor 50-plussers in stand te
houden en te verbeteren en verzetten ons krachtig tegen leeftijdsdiscriminatie van
ouderen.
Aanbieden van een op de persoon toegesneden training voor alle 50-plussers met een
WW-uitkering. In de training leren de werkzoekenden méér dan alleen hun netwerk
en de sollicitatie- c.q. presentatievaardigheden te verbeteren.
Een beloning voor bemiddelaars die er in slagen om voor een oudere werkzoekende
een dienstverband te regelen voor een jaar of langer bij een bedrijf of instelling. Deze
kan oplopen tot maximaal € 1500,-. Werkzoekende 55-plussers kunnen ook een
scholingsbijdrage van maximaal € 750,- krijgen, die de kans op een baan vergroot.
Wij willen in Kerkrade een pilotproject voor een zgn. burgerbasisinkomen starten.
Onze partij zet zich ervoor in om Kerkrade – nog meer dan nu – uit te laten groeien tot
een toeristisch trekpleister. Door haar unieke ligging in het hart van de Euregio en met
publiekstrekkers als Rolduc, de Rodaboulevard, GaiaZoo, het Cultuurcluster C-City, het
WMC en de centrumontwikkeling is Kerkrade daar uitermate geschikt voor. Dit vereist
echter gerichte en structurele investeringen in belangrijke voorzieningen die voor de
toerist van belang zijn, zoals goede en betaalbare verblijfsaccomodaties, fiets- en
wandelgebieden, nieuwe attracties en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het
stadscentrum.

Zorg:
-

-

-

Ook na de overheveling van de (zorg)taken naar gemeenten moeten de WMOvoorzieningen op eenzelfde peil blijven. De beschikbare financiële middelen moeten
daadwerkelijk en volledig ingezet worden voor alle mensen die hulp behoeven.
Wij maken ons sterk voor goed bereikbare medische voorzieningen, zoals een
(eerstelijns) polikliniek, een behandelcentrum voor chronisch zieken en andere
vormen van passende zorg.
Vrijwilligers verdienen méér erkenning en steun dan enkel een dagje aandacht.
Vrijwilligerswerk is immers de olie die onze maatschappij smeert.
Wij pleiten er voor dat er regelmatig voorlichting wordt gegeven over de schadelijke
gevolgen van slechte voeding en nicotine-, alcohol- en drugsgebruik.
Zorg voor herkenning en bestrijding van eenzaamheid bij ouderen. Onze partij voor
het realiseren van een meldpunt.

Welzijn:
-

-

-

-

-
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Op een zodanige manier invulling geven aan de participatiemaatschappij dat de sterke
burgers actief de zwakkere in onze samenleving kunnen helpen en ondersteunen.
Wij vragen speciale aandacht voor een betere en positievere benadering van ouderen.
Met name de communicatie vanuit de gemeente met de oudere burger (vaak digitaal
“onmondig”) kan beter en actiever, zeker wat betreft informatie en beschikbare
voorzieningen.
Wij pleiten binnen de gemeentelijke begroting voor een eigen beleidsterrein
“Ouderen” en – in het verlengde hiervan – op termijn een eigen (parttime) wethouder
Ouderenbeleid.
Hulpbehoevenden met financiële problemen dienen te worden ondersteund met
facilitaire middelen vanwege de overheid en/of met hulp van anderen, om op die
manier zo onafhankelijk mogelijk te kunnen leven.
Het verenigingsleven in de wijken is van groot belang voor de leefbaarheid daarvan.
Onze partij wil verenigingen ondersteunen en is daarom ook voor het behoud, c.q.
realiseren van gemeenschapshuizen en/of andere ontmoetingsruimten.
Wij initiëren en/of stimuleren initiatieven die verschillende culturen nader tot elkaar
brengen en die leiden tot een grotere waardering en respect voor elkaar.
Vanwege het grote belang van internet willen wij actief meewerken aan de uitrol van
een glasvezelnetwerk in de gemeente.
Wij zijn voorstander van een meer klantgericht beleid bij Regiotaxi en deeltaxi.

Wonen:
-

-

-

Onze partij is voor het ontwikkelen van woonvormen waarbij het levensloopbestendig
wonen en de wederzijdse, onderlinge steun tussen jongeren en ouderen voorop staan.
Bij bouw en verbouw dient het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van ouderen
centraal te staan.
Bewoners moeten voldoende inspraak hebben bij het gemeentelijke lokale
woonbeleid.
Wij vragen extra aandacht voor betaalbare huurwoningen, senioren- en
aanleunwoningen voor ouderen.
Wij zijn voor een evenwichtige verhouding tussen koop- en huurwoningen.
Wij willen dat de gemeente nadrukkelijker overleg gaat plegen met de eigenaren van
leegstaande kantoor- en zakenpanden, met als doel leegstand voor kortere of langere
termijn op te lossen.
Eigenaren van woningen met mijnschade dienen deze alsnog vergoed te krijgen.

Veiligheid:
-

Wij willen extra aandacht voor het vergroten van de verkeersveiligheid en verbetering
van de toegankelijkheid van openbare, multifunctionele gebouwen en ouderencentra.
De wijkagent moet zichtbaar zijn in de wijk en zich intensief bezighouden met de
leefbaarheid in de buurt.
Onze partij ondersteunt een meldpunt voor ouderenmishandeling.
Door ouderen te stimuleren om gebruik te maken van internet kan sociaal isolement
en vereenzaming worden voorkomen. Het draagt ook bij aan een grotere veiligheid.
In zijn algemeenheid willen wij dat de gemeente en de relevante veiligheidspartners
zich optimaal inzetten om de criminaliteit terug te dringen en daders te straffen in
plaats van strafbare feiten te gedogen. Wij pleiten voor een streng handhavingsbeleid.

Onderwijs:
-

-
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Wij zetten alles op alles om in Kerkrade weer een volledig pakket van voortgezet
onderwijs te realiseren en dat er nieuwe opleidingen naar onze stad worden gehaald.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het scheppen van gunstige en slimme
voorwaarden. Wij zien sterke kansen in een intensieve samenwerking met Aken en de
Technische Hochschule. Kerkrade moet inzetten op de mogelijke vestiging van RWTH
afgeleide instituten en innovatieve bedrijven binnen de gemeentegrenzen.
Scholen behoren veilig en goed bereikbaar te zijn, waarbij structureel onderhoud van
de gebouwen de grootste prioriteit heeft.

-

Wij pleiten ervoor dat de gemeente initiatieven ontplooit om alle leerlingen van het
basisonderwijs aan schoolzwemmen deel te laten nemen.
Concrete hulp aan (m.n. oudere) burgers bij scholing en opleiding, bij het verbeteren
van basisvaardigheden op het gebied van taal, rekenen, budgetbeheer, omgaan met
de computer en het begrijpen van digitale ontwikkelingen die het leven complexer
maken.

Sport en cultuur:
-

-

-

-

Onze partij stelt zich tot doel dat de Kerkraadse inwoners – en zeker de ouderen - zo
lang mogelijk blijven bewegen. Sportverenigingen die dat bevorderen dienen
financieel extra ondersteund te worden. Dit geldt ook voor het behoud van een
goede zwemvoorziening.
Wij pleiten voor het handhaven van gemeenschapshuizen, waar ook ruimte is voor
zowel amateur- als professionele kunstbeoefening op allerlei gebieden. Zo nodig
moet de gemeente deze activiteiten ondersteunen met subsidies en overige
faciliteiten.
Wij willen dat het Parkstadtheater Kerkrade weer betaalbaar wordt voor concerten
en andere uitvoeringen van Kerkraadse en overige Parkstadverenigingen.
Onze partij pleit voor een ruimer cultureel aanbod en een uitgebreider
kunstaankoopbeleid. Naast “Klankstad” moet Kerkrade ook weer een “Beeldenstad”
worden. Hiertoe behoort ook de herplaatsing van weggehaalde standbeelden op hun
oorspronkelijke plek in de wijken.
Wij steunen initiatieven die erop gericht zijn de traditionele Kerkraadse feesten en
evenementen te handhaven.

Openbare ruimte:
-

-

-
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Onze partij pleit ervoor om bij de stadsontwikkeling rekening te houden met de
bevolkingsafname en het toenemend aantal 50-plussers in Kerkrade.
Bestaande openbare wegen, trottoirs, fietspaden en wandelwegen moeten – met
name voor ouderen – goed begaanbaar en veilig zijn. Goed onderhoud is hiervoor
essentieel.
Ook vragen wij speciale aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte
en openbare gebouwen, met name ten behoeve van de oudere en/of mindervalide
burgers.
Wij willen meer openbare toiletten en zitbanken in het centrum.
Naast het Centrumplan dient ook de rest van het centrum te worden aangepakt.
Specifiek pleit onze partij voor een upgrading van de route Hoofdstraat-

-

Grupellostraat-Einderstraat-Markt, alsmede een logische en eenvoudige verbinding
tussen het station, c.q. de stoomtreinhalte en het centrum.
Onze partij is overigens van mening dat de openbare ruimte in de wijken net zo
belangrijk is als die in de binnenstad. Hiervoor dient de gemeente – naar verhouding
– net zoveel middelen uit te trekken.

Milieu en duurzaamheid:
-

-

6

Op het gebied van duurzaamheid heeft de gemeente Kerkrade de afgelopen periode
diverse stappen in de goede richting gezet. Maar die stappen alleen zijn niet
voldoende. Wij pleiten voor een samenleving waarin de menselijke maat leidend is.
Wij willen alle burgers, bedrijven, instellingen, organisaties en politieke stromingen
oproepen om gezamenlijk en stap-voor-stap hiernaartoe te werken via een solide
beweging.
Wij zetten ons in voor een schone(re) en duurzame leefomgeving. Prioriteit heeft
hierbij:
• De kwaliteit van de lucht
Schone, gezonde lucht is uiteraard een primaire levensbehoefte. Ofschoon de
kwaliteit van de atmosfeer in onze leefomgeving niet slecht is betekent dit niet
dat er geen verbeteringen haalbaar zijn. In samenhang met haar andere
maatregelen op milieugebied wil onze partij zich o.a. inzetten voor openbaar
vervoer met schone of uitstootvrije motoren. Ook willen wij bedrijven,
organisaties en instellingen aanmoedigen en faciliteren om hun wagenpark
eveneens om te bouwen naar soortgelijke motoren.
• De kwaliteit van het oppervlaktewater
In Kerkrade zijn op diverse plekken bermslootjes, beken, vennen en vijvers ernstig
vervuild door achterstallig onderhoud of illegale lozingen. Onze partij wil op dit
terrein eerst een degelijke inventarisatie laten maken en daarna starten met
revitalisering van onze oppervlaktewateren. Het stroomgebied van de Worm
dient Europees beschermd natuurgebied te worden en toegevoegd aan de
Natura 2000-gebieden (d.i. een Europees netwerk van natuurgebieden waarin
belangrijke flora en fauna voorkomen, met als doel deze duurzaam te
beschermen).
• Een duurzaam gebruik van grondstoffen
Wij streven ernaar om Kerkrade op termijn en zoveel mogelijk energieneutraal te
maken. Dit proberen wij te bereiken door:
a. Met behulp van wijk-energieteams op zoek te gaan naar mogelijkheden om
bij alle huishoudens energie te besparen, b.v. door informatie, tips en
adviezen aan huis. Ook pleiten wij voor stimulering van isolatiemaatregelen.

•
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b. Aansluiting te zoeken bij zoveel mogelijk natuurlijke of hernieuwbare
energiebronnen. Wij denken hierbij niet alleen aan het stimuleren van het
toepassen van zonnepanelen op daken, bedrijventerreinen en braakliggende
gebieden, maar ook aan toepassing van biobrandstoffen, aardwarmte en
vergistingsinstallaties. Overigens vinden wij gigantische windmolens in onze
dichtbevolkte omgeving geen praktische oplossing.
c. Een beter hergebruik van afvalstoffen. Ons doel is dat op termijn tenminste
70% van het huishoudelijk afval daadwerkelijk nuttig wordt hergebruikt.
Instandhouding van de natuurgebieden in Kerkrade.
a. Kwalitatief goede natuurgebieden zijn niet alleen essentieel voor het welzijn
van de bewoners, zij zijn tevens een belangrijk onderdeel van de
aantrekkingskracht van Kerkrade op bezoekers. Onze partij wil zich inzetten
voor de uitbreiding, het behoud en het onderhoud van de unieke
natuurgebieden rond de stad. Waar nodig dient upgrading plaats te vinden.
b. De natuurgebieden dienen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn. Fiets- en
wandelpaden zijn bij voorkeur gescheiden. Zij moeten goed begaanbaar zijn
en er is een duidelijke markering van de verschillende routes.
c. De aanleg, ontwikkeling en documentatie van aantrekkelijke fiets- en
wandelroutes (m.n. vanuit het stadscentrum) wordt met hernieuwd elan
opgepakt en geactualiseerd.
d. De gemeente spant zich in om particuliere natuurgebieden te verwerven.
e. Waar mogelijk meldt de gemeente Kerkrade haar natuurgebieden aan voor
landelijke en/of Europese natuurbeschermingsprogramma’s. Hierdoor krijgen
deze gebieden een grotere bekendheid en is nationale, c.q. internationale
ondersteuning mogelijk.

Tot slot
De Ouderenpartij Kerkrade is ambitieus maar ook realistisch. Niet alle doelen kunnen binnen
vier jaar worden gerealiseerd. Ook zijn wij ons ervan bewust dat de gemeente Kerkrade voor
omvangrijke bezuinigingen staat. Plannen en initiatieven die geld kosten moeten
concurreren met andere uitgaven. Toch is onze partij ervan overtuigd dat haar manier van
denken en zoeken naar oplossingen een wereld van verschil kan maken, met name voor de
oudere Kerkraadse burger. Vanuit de ervaring van en met ouderen en met wijsheid willen
wij werken aan de toekomst van onze mooie stad.
Een stem op de Ouderenpartij Kerkrade is een stap op die weg naar vernieuwen met
wijsheid.
Bedenk als u weer gaat stemmen:
-

8

Niet de vlotte babbel of het bekende gezicht staan garant voor kwaliteit, maar
kennis, kunde, creativiteit, doorzettingsvermogen en respect.
De 50-plus generatie heeft de kracht. Samen staan wij sterk.
De jonge generatie is ons lief. Onze ervaring kan voor hen een steun zijn.
Wij willen met wijsheid vernieuwen.

