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 Beste Roermondenaar: 

    "Wij doen een beroep op jou!"
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Voorwoord - Beste Roermondenaar: “Wij doe een beroep op jou!”

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. 

Het is een belangrijke verworvenheid in onze democratie dat alle Nederlanders op 21 maart 2018 een stem mogen 
uitbrengen voor hun gemeenteraad. Want door middel van deze stem wordt bepaald welke kant jouw gemeente de 
komende jaren opgaat. En dan gaat het om vragen die ons allemaal raken:

Wordt jouw Roermond rechtvaardiger? Met méér geld voor de bestrijding van armoede? 
Of laat jouw gemeente de kwetsbaren weer vier jaar lang aan hun lot over? 

Wordt jouw Roermond leefbaarder? Met een ziektekostenverzekering zónder eigen risico? 
Of laat jouw gemeente de zieken uitbuiten?

Wordt jouw Roermond inclusiever? Met daadkrachtige maatregelen tegen discriminatie?  
Of kijkt jouw gemeente toe, terwijl mensen worden uitgesloten?

De gemeenteraadsverkiezingen doen er dus toe! De gemeente is de overheid waar jij direct mee te maken hebt.  
De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken overgenomen van de landelijke overheid. Dit is daarom  
de kans om jouw leven en het leven van je dierbaren te verbeteren, door jouw gemeente, Roermond, rechtvaardiger,  
leefbaarder en inclusiever te maken!

DENK is dé politieke beweging die landelijk heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Wij staan voor rechtvaardigheid 
en gelijkwaardigheid en verzetten ons tegen de verrechtsing, verruwing en verharding. Ook in jouw Roermond is dit geluid 
keihard nodig! Daarom doe ik een beroep op alle Roermondenaren: 

Breng jouw stem uit op 21 maart 2018! Breng jouw stem uit op DENK Roermond!

Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK

Selami Coşkun 
Lijsttrekker DENK Roermond

?

?

?
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Iedereen moet mee kunnen doen in onze 
samenleving. De Gemeente Roermond heeft, als 
overheid die het dichtst bij de mensen staat, als 
kerntaak om mensen die hulp nodig hebben om 
mee te kunnen doen, te ondersteunen.

DENK Roermond staat voor een gemeente die helpt 
en ondersteunt door vooruitgang en participatie 
voorop te stellen. De tegenprestatie in de bijstand 
wordt bij DENK Roermond daarom gericht op 
het betrekken van mensen bij de arbeidsmarkt 
en ontplooiing, waarbij verdringing actief wordt 
voorkomen. Vrijwilligers die zich met hart en 
ziel inzetten kunnen rekenen op onze steun. En 
werkzoekenden in een uitkeringssituatie worden 
door
 
de gemeente actief geholpen met het zoeken van 
een baan. Verder faciliteert de gemeente de komst 
van banen naar de stad met een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat.

Werkloosheid onder kwetsbare groepen wordt door 
de gemeente bestreden.
Dat begint met onderwijs dat aansluit 
op de arbeidsmarkt. Jongeren met een 
migrantenachtergrond, ouderen en lager 
opgeleiden zonder baan worden actief geholpen. 
Hier zet DENK Roermond het aanbestedingsbeleid 
voor in (return on investment), maar ook bijscholing 
en het aantrekkelijker maken om mensen aan te 
nemen.
 
Iedereen heeft recht op een beschaafd inkomen.  
In veel gevallen is de bijstand of een uitkering te 
laag om mee te doen. DENK Roermond staat  
daarom voor meer geld voor het armoedebeleid  
en toegankelijke armoedevoorzieningen.  
Er wordt ook ingezet op preventie van schulden. 
Mensen met schulden worden door de gemeente 
niet meer uitgeleverd aan de kwalijke praktijken 
van incassobureaus. DENK Roermond maakt 
zich hard voor meer arbeidsplekken voor 
arbeidsongeschikten. 

Werk en Inkomen1
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DENK Roermond staat voor: 
• Een keiharde bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie, zodat talenten beter worden benut.  

DENK Roermond wenst dit te realiseren door met behulp van 'Mystery guests' te controleren op 
discriminatie bij werving en selectie. Bij geconstateerde discriminatie kan dan de politie  
worden ingeschakeld.   

• Meer bewegingsvrijheid voor uitkeringsgerechtigden in de samenleving. DENK Roermond wil dit 
bereiken door burgers met een bijstandsuitkering de mogelijkheid te bieden om tot €200,- bij te 
verdienen zonder een korting op de bijstandsuitkering. 

• De bestrijding van armoede wordt een topprioriteit. Wij verruimen de grens voor 
inkomensondersteuning naar 130% van het sociaal minimum. De minimaregelingen en het kindpakket 
worden voortgezet en uitgebreid met bijvoorbeeld een gratis fiets voor kinderen in armoede. Werkende 
minima worden proactief geïnformeerd over de armoedevoorzieningen. 

Werk en Inkomen 
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• Een gemeente die de ontwikkeling van alle Roermondse studenten hoog in het vaandel heeft staan. 
DENK wil dit bereiken door middel van een integraal stageplan waarin 10% van het personeelbestand 
van de gemeente beschikbaar gesteld is voor studenten zonder stageplaats. 

• Het afschaffen van het dwingende karakter van de tegenprestatie. DENK Roermond wil dit bereiken door 
de gemeente bijstandsgerechtigden te laten assisteren en te motiveren in het vinden van passend werk 
dat aansluit op specifieke behoeften door het faciliteren van leer-werktrajecten. 

• De kostendelersnorm wordt niet meer standaard toegepast. Zo vermijden we bijvoorbeeld dat 
bijstandgerechtigden noodgedwongen hun kinderen moeten uitschrijven (die dan op straat komen  
te staan), omdat ze anders worden gekort op hun uitkering. 

Werk en Inkomen1
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• Het aanstellen van een gemeentelijke vertrouwenspersoon die op basis van anonimiteit klachten van 
Roermondenaren over bewindvoering en schuldhulpverlening afhandelt. Bij gesignaleerde misstanden 
worden de juiste instanties ingeschakeld. 

• Het niet uitvoeren van discriminerende pestcontroles op buitenlands vermogen onder ouderen met 
een migratie achtergrond. Daarnaast wil DENK Roermond de beperking afschaffen op het aantal 
vakantiedagen voor ouderen in de bijstand. 

• Het benutten van de talenten van mensen met een arbeidsbeperking. DENK Roermond wil dit bereiken 
door het opzetten van specifieke re-integratie en het vergroten van kennis bij werkgevers, om zo de 
mensen weer een kans te geven om mee te doen.

Werk en Inkomen 
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DENK Roermond staat voor een samenleving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. In plaats van integratie, is 
wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht 
afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk 
kenmerk dan ook. Iedere Nederlander is voor  
DENK Roermond speciaal. 

De gemeente maakt bij DENK Roermond een 
absoluut speerpunt van het bestrijden van 
discriminatie en racisme langs vijf ketenen: 

 permanente bewustwording;
 meldingsbereidheid en aangiftebereidheid;
 controle;  
 vervolging;
 strafmaat. 

Op deze manier draagt DENK Roermond bij aan 
gelijke kansen voor iedereen.

De gemeente geeft zélf het goede voorbeeld 
door het personeelsbestand een afspiegeling 
van de inwoners van de gemeente te laten zijn. 

Het aanbestedingsbeleid wordt ingesteld op het 
belonen van bedrijven die werk maken van het 
bestrijden van discriminatie en een representatief 
personeelsbestand. 

Bedrijven die discrimineren worden door de 
gemeente geregistreerd, aan de schandpaal 
genageld en uitgesloten van opdrachten en 
samenwerking.

De gemeente bestrijdt discriminatie bij sollicitaties 
en bij uitgaansgelegenheden met kracht, zet 
in op laagdrempelige melding en effectievere 
opsporing en bestraffing. Daarnaast werkt de 
gemeente aan het bij elkaar brengen van mensen 
en het tegengaan van segregatie, om zodoende de 
leefwerelden van mensen met elkaar te verbinden. 
Dit wordt onder andere gerealiseerd door het 
Sinterklaasfeest te ontdoen van de racistische 
karikatuur, zodat het een feest is voor alle 
Roermondse kinderen.

Inclusie en Acceptatie 
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DENK Roermond staat voor:
• Een fysiek meldpunt voor de bestrijding van discriminatie. Roermond kent geen fysieke antidiscriminatie 

voorziening. Met een fysiek meldpunt krijgen wij een bruisende stad die discriminatie niet de rug 
toekeert, maar durft te benoemen en te bestrijden.  

• Een Roermond dat diversiteit als verrijking ziet in plaats van een beperking. Daarom wil DENK Roermond 
een gemeentelijke diversiteitsraad met ambtelijke ondersteuning opzetten die gevraagd en ongevraagd 
advies uitbrengt omtrent het diversiteitsbeleid van de gemeente. 

• Een wethouder voor wederzijdse acceptatie die als bruggenbouwer dient in onze bruisende samenleving 
om iedereen het gevoel van thuis te kunnen geven. 

• Een samenleving waarin eenieder geaccepteerd wordt. Het moet dus mogelijk zijn om met een 
hoofddoek in alle publieke functies te werken. Ook als agent of buitengewoon opsporingsambtenaar. 

• Meer aandacht voor ons slavernijverleden, ons koloniale verleden en ons migratieverleden. Mensen 
uit die tijd hebben keihard gewerkt voor onze welvaart. Daarom worden straatnamen in Roermond 
gedekoloniseerd en komt er een monument voor de gastarbeider.  

• Een inclusieve gemeente waarin wederzijdse acceptatie de norm is. Investeren in verbinding en in het 
leren van elkaar zal het cement zijn van onze stad. Het uitdragen van haatdragende boodschappen 
binnen de gemeente zal met alle beschikbare middelen worden tegengegaan.

Inclusie en Acceptatie 
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Het onderwijs is dé motor van onze samenleving. 
Alleen als wij de komende generatie alle vaar-
digheden en grondbeginselen die nodig zijn om 
in wederzijdse acceptatie met elkaar samen te 
leven bijbrengen, houden wij onze gemeente 
sterk, welvarend en verbonden. Daarnaast draagt 
het onderwijs, als duurzame bron van vooruitgang 
en ontwikkeling, bij aan het wegwerken van 
achterstanden. 

DENK Roermond zet daarom in op het aantrekken 
van de beste leraren voor onze gemeente en op 
schone, veilige en moderne schoolgebouwen voor 
onze kinderen. Zwakke scholen krijgen ruimhartige 
steun, maar bij het uitblijven van verbetering zullen 
scholen moeten sluiten. Voortijdig schoolverlaten 
en onderwijsachterstanden worden met kracht 
aangepakt, zodat iedereen werkt aan zijn of 
haar ontplooiing. Om iedereen vroegtijdig in het 
onderwijs te kunnen laten excelleren, worden 
taalachterstanden vroegtijdig weggewerkt. 

Het onderwijs moet een afspiegeling zijn van de 
samenleving. DENK Roermond staat daarom voor 
een gemeente die segregatie in het onderwijs 
bestrijdt, het lerarenbestand divers maakt, maar ook 
werk maakt van scholen die qua richting aansluiten 
bij de bewoners van de gemeente.

Dit alles kan alleen slagen als een school een 
plek is waarbij een buurt en ouders betrokken 
zijn. Onze gemeente maakt daarom werk van 
ouderbetrokkenheid bij scholen en steunt 
projecten waarbij scholen zich verbinden aan 
maatschappelijke initiatieven.

Onderwijs3
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DENK Roermond staat voor: 
• Een stagegarantie voor alle Roermondse studenten. Studenten die buiten hun eigen schuld om geen stage 

kunnen vinden, worden door de gemeente Roermond gegarandeerd doorverwezen naar een stageplaats binnen 
de gemeente of binnen het netwerk van de gemeente. 

• Een stad waar studenten niet hoeven uit te wijken naar de grotere steden om aan zelfontwikkeling te werken. 
DENK vraagt om het realiseren van stilte- en studieplekken voor studenten die buiten schooltijden hier gebruik 
van kunnen maken met daarbij behorende faciliteiten.

• Een stad waar ruimte is voor alle soorten onderwijs waar behoefte aan is. DENK Roermond is van mening dat 
de gemeente open dient te staan voor een aanvraag voor het huisvesten van bijzonder onderwijs, zoals onder 
andere islamitische onderwijs.

• Gratis zwemles voor alle scholieren in het basisonderwijs, opdat alle jongeren veilig plezier kunnen beleven aan 
onze mooie waterplassen rondom Roermond.

• Veilige scholen waar iedereen zorgeloos aan onderwijs kan deelnemen. Geweld en pesterijen op schoolpleinen 
worden serieus behandeld door een vertrouwenspersoon die zich actief opstelt en met belanghebbenden op 
zoek gaat naar oplossingen.

• Onderwijs dat verbindt. Een mengeling van leerlingen met verschillende achtergronden op scholen wordt 
aangemoedigd, zodat alle Roermondse jongeren in contact komen met elkaar en samen leren.

• We bestrijden onderadvisering in het onderwijs. Het advies voor de vervolgopleiding na de basisschool moet 
anders worden ingericht: wat het kind bewezen heeft, moet een doorslaggevende factor spelen en niet wat de 
leraar denkt dat het kind aan zou kunnen; de helft van de score bestaat uit de uitslag van de Cito-toets en de 
andere helft uit de reeds bewezen prestaties. Daarnaast moet het aan ouders bekend worden gemaakt dat ze 
de Cito-score kunnen heroverwegen: vaak weten ouders niet dat deze maatregel bestaat. Omdat een leerling 
ook vaak presteert naar de verwachting van de leraar moet elke leraar jaarlijks een biastest doen die wordt 
meegenomen in het leerlingdossier. 

• Een HBO opleiding Zorg & Innovatietechnologie in Roermond. Alle middelen moeten beschikbaar  
worden gesteld om dit te bewerkstelligen. Desnoods bouwt de Gemeente Roermond zelf een pand  
voor deze studierichting.

Onderwijs
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Veiligheid is dé kerntaak van de overheid: ook 
van de gemeente. Voor het bevorderen van de 
veiligheid is vertrouwen in de politie essentieel. 
De tevredenheid over en uitkomsten van het 
politiewerk in onze gemeente maken wij daarom 
beter meetbaar. Wij maken de politie divers, 
bestrijden etnisch profileren en zorgen ervoor dat 
de politie een speerpunt maakt van het bestrijden 
van discriminatie. 

DENK Roermond zet zich er keihard voor in dat 
iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk 
veilig is. Dat begint met meer blauw op de 
straat in wijken en gebieden waar dit nodig is. 
De wijkagent moet behouden blijven. Inwoners 
krijgen bij ons inspraak in de prioriteiten van het 
veiligheidsbeleid. Ook garandeert de gemeente 
de veiligheid van scholen en religieuze gebouwen. 
Baldadig gedrag en straatintimidatie worden met 
grote aandacht door onze gemeente bestreden. 
Daarbij kijken we niet alleen naar straf, maar 

ook naar hoe wij in samenwerking met scholen, 
ouders en andere instellingen dit gedrag kunnen 
voorkomen. 

We helpen inwoners van onze gemeente om 
woninginbraken terug te dringen en fietsendiefstal 
te bestrijden. Hierbij maken we gebruik van 
voorlichting, maar ook van technologische 
hulpmiddelen. Buurtwachten mogen nooit een 
vervanging zijn voor agenten. 

Tot slot kan veiligheid nooit alleen het gevolg zijn 
van repressieve maatregelen. DENK Roermond 
staat pal voor een gemeente die oog heeft voor het 
voorkomen van criminaliteit, door middel van het 
bieden van perspectief aan mensen die dreigen te 
ontsporen en goed jongerenwerk.

Veiligheid4
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DENK Roermond staat voor: 
• Een lokale politieafdeling die een afspiegeling is van Roermond. Een politiekorps dat waakzaam  

DENK wenst dit te realiseren met actief wervings- en selectiebeleid. 

• Minder coffeeshops in het hart van de stad. Een leefbare, schone en veilige binnenstad realiseren wij 
door coffeeshops zo veel mogelijk te huisvesten aan de rand van de stad en buiten woongebieden. 

• Een gemeente die de veiligheid van religieuze instellingen waarborgt. DENK eist dat de gemeente een 
proactieve houding aanneemt ten aanzien van het beveiligen van ALLE gebedsruimten. 

• Uitstekende belichting en verbetering van het zicht op donkere locaties zoals onder bruggen, in tunnels 
en op looppaden. Zo kan de burger zich tijdens donkere avonden en nachten veiliger voelen.  

• Aanpak van overlast op wijkniveau. Met behulp van een netwerk van wijkvertegenwoordigers, bewoners, 
maatschappelijk werkers en agenten, worden de problemen aangekaart en wordt er stapsgewijs gezocht 
naar duurzame oplossingen. 

• De gemeente gaat de politie aansporen om de excessen (etnische profilering en politiegeweld) tegen 
te gaan. We voeren daarom STOP-formulieren in om etnische profilering tegen te gaan. Politieagenten 
die zich schuldig maken aan etnisch profileren doen mee met een educatieve maatregel. Aan racisme 
sensitieve veiligheidsmaatregelen zoals preventief fouilleren komt een einde. De tevredenheid over 
de politie maakt een wezenlijk onderdeel uit van het veiligheidsplan. Verder komt er een taskforce om 
specifiek racisme en discriminatie aan te pakken. Onderzoek moet aantonen in hoeverre deze taak ook 
uitgevoerd kan worden door handhavers. 

Veiligheid
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Iedereen in onze gemeente moet kunnen genieten 
van cultuur, moet gebruik kunnen maken van 
toegankelijke recreatie en moet in de nabijheid 
verkeren van prachtige natuur. 

Een levendige cultuursector maakt onze 
wijken bruisend en brengt mensen bij elkaar. 
DENK Roermond ondersteunt de cultuursector, 
maar maakt in subsidieverlening een speerpunt 
van breedtecultuur: cultuur die een afspiegeling 
vormt van de diversiteit in onze gemeente, een 
maatschappelijke functie heeft en iedereen 
aanspreekt. 

Daarnaast is het van belang dat kinderen in onze 
gemeente zich vroegtijdig cultureel kunnen 
ontplooien. Zo houden wij onze gemeente bruisend 
en leefbaar. 

Onze gemeente moet meer natuur- en speel-
gebieden in de wijken realiseren. Dit doen wij  
onder andere door een gemeentelijke 
minimumnorm voor groen- en speelgebieden  
in wijken in te voeren. 

Recreëren houden wij in onze gemeente 
toegankelijk. Dit betekent dat er voorzieningen 
moeten zijn die alle inwoners aanspreken. Aan 
inwoners waarvoor een museumbezoek of een 
bezoek aan bijvoorbeeld het theater te duur is, 
bieden wij mogelijkheden om deel te nemen  
aan recreatie.

Cultuur, Recreatie en Natuur5
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DENK Roermond staat voor: 
• Een levendige, natuurlijke en gezonde binnenstad waar burgers alle seizoenen van het jaar een 

gemeenschappelijke ontmoetingsplek hebben. DENK Roermond heeft de ambitie om een groot open 
‘Central park’ te realiseren op terrein van het voormalige V&D warenhuis.

• Een waarderend en begripvol Roermond dat de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica een hart 
onder de riem steekt door het plaatsen van een Srebrenica/Bosnië monument bij de ingang van  
het Designer Outlet Center in Roermond. Roermond heeft een centrale rol gespeeld bij de opvang van 
mensen uit Bosnië. Deze mensen werden opgevangen bij de Ernst Casimir Kazerne (huidige Designer 
Outlet Center). 

• Een stad waar culturele activiteiten voor alle burgers toegankelijk zijn. DENK Roermond wil organisaties 
die subsidie ontvangen voor culturele activiteiten jaarlijks een gratis theaterbezoek laten faciliteren 
voor mensen die niet de ruimte hebben om een bezoek te bekostigen.

• Een eigen ontmoetingsplek voor iedere culturele minderheidsgroep in Roermond waarin men culturele 
activiteiten kan organiseren en mensen bij elkaar kan brengen. 

• Het steunen van evenementen met een multicultureel en internationaal karakter om hiermee Roermond 
aan te prijzen bij een internationaal publiek. 

• Het inrichten van voldoende groenvoorzieningen. Gekapte bomen dienen te worden gecompenseerd 
met dubbele herplanting. We houden ons in de wijken aan het landelijk richtgetal van 75m2 groen  
per woning.

• Een Designer Outlet Centre welke een financiële bijdrage levert aan het welzijn van de stad. Doordat 
de DOC miljoenen euro’s per jaar aan winst maakt, zou dit een financieel middel kunnen zijn om 
maatschappelijke organisaties in Roermond te kunnen financiëren.

Cultuur, Recreatie en Natuur
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Iedereen moet een plek hebben in onze gemeente. 
Of je nou oud bent, of jong. Rijk bent, of arm. Een 
groot gezin hebt, of alleen woont. Starter bent, of al 
jaren in een eigen woning woont. Onze gemeente is 
toegankelijk voor iedereen. 

De gemeente heeft een belangrijke rol om te 
zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de 
behoeften van onze inwoners. DENK Roermond 
waakt daarom voor voldoende aanbod van 
sociale huurwoningen, woningen voor starters, 
woonruimtes voor studenten en woningen voor 
ouderen. Hier maakt de gemeente afspraken over 
met woningcorporaties en private partijen, maar 
de gemeente neemt ook zélf initiatief door het 
verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden. 
Bewoners moeten hierin een zwaarwegende  
stem krijgen. 

Bij het verkopen van gemeentelijke gronden 
dienen niet alleen grote projectontwikkelaars 
aan het langste eind te trekken, maar ook onze 
inwoners. Wij willen daarom een gedeelte van de 
gemeentelijke gronden reserveren voor verkoop 
aan burgers. Wij zetten ons in om de erfpacht voor 
groepen die dit niet kunnen betalen af te schaffen 
of te verlagen. Bij de OZB kijken wij nadrukkelijker 
naar draagkracht van de bewoners.

Wij zetten ons ervoor in dat gemengd wonen de 
norm wordt. Mensen met verschillende inkomens 
en achtergronden wonen in onze gemeente naast 
elkaar en met elkaar in harmonie. Onze gemeente is 
barmhartig, want we stellen voldoende woonruimte 
beschikbaar voor asielzoekers en statushouders. De 
gemeente ondersteunt ook actief het verduurzamen 
en toekomstbestendig maken van woningen in  
onze gemeente.

Wonen6
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DENK Roermond staat voor: 
• Een Roermond dat aantrekkelijk is voor starters. DENK Roermond staat voor het behoud van  

de starterssubsidie. 

• Een solidaire stad, waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. DENK Roermond pleit voor 
 een verdubbeling van WOZ-belasting voor woningen vanaf €500.000. 

• Het tegengaan van lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. Bij gemeentelijke 
nieuwbouwprojecten moet een minimaal percentage aan woningen in het sociale segment  
gerealiseerd worden. 

• Compenseren van hoge huurbedragen door duurzaam wonen. DENK Roermond wil woningcorporaties 
aansporen om woningen geleidelijk te voorzien van energiebesparende methoden zoals zonnepanelen 
en zonneboilers. Hiermee worden lagere woonlasten gerealiseerd door een verlaging van  
de energiekosten. 

• Het creëren van meer (sociale) woningen. Een middel om dit voor elkaar te krijgen is door langdurig 
leegstaande kantoorpanden te laten ombouwen naar bewoonbare eenheden.

Wonen
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De motor van de economie in onze gemeente 
bestaat vooral uit de ondernemers in het midden- 
en kleinbedrijf. De slagers, bakkers, supermarkten 
en kappers die keihard werken en onze wijken 
levendig houden: zij moeten door onze gemeente 
worden ondersteund. 

DENK Roermond wil daarom snijden in 
gemeentelijke regels en verordeningen die 
overbodig zijn, zodat ondernemers meer tijd 
hebben voor hun bedrijf. Hoge lasten voor 
onze ondernemers worden verlaagd.Ondernemers-
verenigingen worden representatief gemaakt en 
actief betrokken bij de vorming van beleid. 

Stil zitten betekent achteruitgang. De wereld om 
ons heen verandert in raptempo. Daarom moet 
onze gemeente snel inspelen op sectoren waar 
kansen liggen. DENK Roermond ziet bijvoorbeeld 
kansen in de ambachtseconomie, maar ook in de 
creatieve economie. De gemeente monitort kansen 
en faciliteert ontwikkeling. 

De kracht van diversiteit moet beter worden 
benut. De diversiteitseconomie biedt grote 
kansen voor het levendig houden van onze wijken 
en economische ontwikkeling. De gemeente 
faciliteert dit. Ook plaatst DENK Roermond de wijk 
nadrukkelijker in het centrum van de economische 
beleidsvorming, door ondersteunging van  
de wijkeconomie.

Economie en Ondernemerschap7
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DENK Roermond staat voor: 
• Een goede verbinding tussen het Designer Outlet Center en de binnenstad. Dit willen wij realiseren door 

het opzetten van een multiculturele bazaar tussen de binnenstad en het Designer Outlet Center. 
• Het opzetten van een laagdrempelig Roermonds ondernemersloket. Roermondse ondernemers moeten 

hier geholpen worden met vragen, vergunningsaanvragen en ondersteuning. 
• Het bevorderen en bemiddelen van een samenwerkingsverband tussen de retail ondernemers in de 

binnenstad en het outletcenter om zo de bezoekers van het outletcenter meer naar de binnenstad  
te trekken.

• Een gemeente die ondersteuning biedt aan startende ondernemers met aantoonbare kwaliteiten.
• Een gemeente die periodiek bijeenkomsten organiseert waarbij ondernemers van naburige landen 

worden uitgenodigd om kennis en ervaringen te delen met plaatselijke ondernemers.
• Het inrichten van een gemeentelijke kredietbank die microkredieten uitleent aan startende ondernemers 

zonder bureaucratische rompslomp. 
• Diversificatie van de lokale economie. Dit door naast het profileren van de stad als een retail shopping 

stad, ook stimulans te bieden aan andere sectoren, zoals toerisme en recreatieve bedrijvigheid nabij  
de Maasplassen.

• Steun voor ondernemers. Dit door in tijden van economische tegenspoed ondernemingen aandacht te 
schenken om ze vroegtijdig te behoeden voor verslechtering van hun marktpositie.

• Het stimuleren van de ambachtseconomie door het facilitairen van het leerling-gezel-meester 
model in het beroepsonderwijs. Hiermee wordt ingespeeld op de toenemende arbeidsvraag in de 
ambachtseconomie.''

Economie en Ondernemerschap
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Goede doorstroom van verkeer is van groot belang 
voor onze gemeentelijke economie. Onze gemeente 
mag niet dichtslibben, onze gemeente moet 
bereikbaar zijn. 

DENK Roermond kijkt in balans naar het 
mobiliteitsvraagstuk. DENK Roermond staat voor 
meer asfalt waar dit nodig is, maar ook voor minder 
asfalt waar dit kan. Geluidsoverlast, inspraak van 
bewoners en milieuvereisten zijn bij  
DENK Roermond de drie pijlers waarop de 
beslissing om wegen aan te leggen wordt 
gebaseerd. Pakken deze pijlers negatief uit,  
dan géén asfalt. 

De overgang van de auto naar duurzamere 
vervoersmiddelen wordt door DENK Roermond 
actief ondersteund, mede om de wegen in onze 
gemeente te ontzien. Dat betekent ruim baan voor 
fietsers in onze gemeente met meer fietspaden en 
veilige fietsenstallingen. 

Dat betekent ook dat het openbaar vervoer een 
overtuigender alternatief moet worden voor de 
auto. Daarom moet het openbaar vervoer veilig, 
betrouwbaar en prettig zijn. DENK Roermond zet 
zich ook in voor gratis openbaar vervoer in onze 
gemeente voor kwetsbare groepen. 

Ook verkeersveiligheid verdient grotere aandacht, 
mede om de gang naar de fiets te ondersteunen. 
Wegaanpassingen die de verkeersveiligheid ten 
goede komen ondersteunen wij en hier trekken  
wij meer geld voor uit.

DENK Roermond zet zich in voor een gastvrije 
stad. Parkeertarieven die neer komen op 
uitbuiting, worden door DENK Roermond enorm 
verlaagd. Mobiliteit is in onze moderne tijd niet 
langer beperkt tot de fysieke omgeving. Wij 
zetten ons daarom in voor gratis Wifi in publieke 
gelegenheden.

Mobiliteit8



23 Verkiezingsprogramma DENK Roermond - Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018

DENK Roermond staat voor: 
• Permanent tweerichtingsverkeer op de Roerkade voor automobilisten.  

• Gratis Openbaar vervoer voor minima en ouderen om zo het zoeken naar werk en sollicitaties te 
vergemakkelijken. 

• Een soepelere doorstroom van de wijken naar de binnenstad. DENK Roermond stelt voor om o.a. het 
kruispunt van de Bredeweg en de Nassaustraat anders in te richten zodat de doorstroom op dit cruciale 
punt wordt bevorderd. 

• Een duurzame stad met voldoende faciliteiten op publieke parkeerplaatsen voor elektrische auto’s. 

• Het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer door het bieden van kwaliteit en betere 
aansluitingen. DENK Roermond pleit voor het tot stand brengen van ‘metro-achtige’ treinverbindingen 
tussen Roermond en de nabij gelegen woonplaatsen en een uitbereiding van het NS-nachtnet. 

• Een grensoverschrijdend openbaar vervoersnetwerk, om de drukte op de wegverbindingen met 
Duitsland en België te verminderen voor zowel de stadsbewoners als de stadsbezoekers.

Mobiliteit
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Een gezonde stad is een stad met toekomst. 
DENK Roermond zet daarom met grote urgentie 
in op de preventie van overgewicht, ziekten en 
aandoeningen. Hiervoor maken wij geld vrij om in 
te zetten voor het ondersteunen van initiatieven en 
kijken met aandacht naar het bereiken van moeilijk  
bereikbare groepen. 

DENK Roermond wil liefdevolle zorg voor onze 
ouderen. Wij nemen verantwoordelijkheid om 
de ouderenzorg te verbeteren en bestrijden 
oudereneenzaamheid. DENK Roermond zet zich ook 
in voor een betaalbare collectieve gemeentelijke 
ziektekostenverzekering, zonder eigen risico. 

DENK Roermond staat voor zorg die oog 
heeft voor de verschillen tussen zorggebruikers en 
maakt zich hard voor cultuur sensitieve zorg. 
Mantelzorgers en vrijwilligers die mensen 
verzorgen verdienen onze ondersteuning.  

Wij zetten ons ervoor in dat zij laagdrempeligere 
ondersteuning krijgen en meer vergoeding voor 
hun werk. In de jeugdhulp dringen wij actief 
wachtlijsten terug, wijzen één regiehouder 
per jongere aan, stimuleren samenwerking 
tussen zorgaanbieders en sturen met het 
aanbestedingsbeleid niet aan op de laagste prijs, 
maar op de hoogste kwaliteit.

Sport zien wij als middel om mensen gezonder  
te maken en mensen bij elkaar te brengen.  
DENK Roermond ondersteunt daarom 
sportprojecten, maakt geld vrij zodat kwetsbare 
jongeren kunnen sporten en pleit voor een grotere 
plek voor bewegen in het onderwijs.

Zorg, Welzijn en Sport9
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DENK Roermond staat voor: 
• Een stad waarin zorg een basisvoorziening is. DENK Roermond wil een collectieve gemeentelijke 

ziektekostenzorgverzekering inrichten zonder eigen risico.
• Een helpende hand in de mantelzorg. DENK Roermond pleit voor extra ondersteuning voor inwoners 

die vanwege mantelzorg minder of geen inkomen kunnen genieten, omdat ze de eervolle taak op zich 
hebben genomen om voor hun naasten te zorgen.

• Gezonde voeding op scholen. DENK Roermond wil dat alle middelbare scholen in Roermond gezonde 
voeding aanbieden in hun kantine. 

• Een inspirerende gemeente die jongeren enthousiasmeert. DENK Roermond maakt zich hard voor een 
doel-gerichtere benadering van hangjongeren, door hangjongeren en sportverenigingen bij elkaar te 
brengen. Hiermee tracht DENK Roermond om geen symptoombestrijding te doen, maar daadwerkelijk 
overlast te verminderen door jongeren aan te sporen tot het beoefenen van een sport of maatschappelijk 
actief te zijn bij de sportverenigingen.

• De ontwikkeling van sportpleinen met buitenfitnessapparatuur waarbij door de aanwezigheid van goede 
lichtvoorziening, de burgers ook in de avonduren na hun werk terecht kunnen om te sporten. Hiermee 
komt er ruimte voor de ongeorganiseerde individuele sporter.

• Het realiseren van een zorginstelling voor ouderen met een migratieachtergrond waarbij er zorg wordt 
aangeboden met culturele sensitiviteit.

• Het zodanig facilitairen en ondersteunen van de zaalvoetbalsport in Roermond dat er een duurzaam 
topsportklimaat ontstaat.

Zorg, Welzijn en Sport
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Een verantwoordelijke gemeente is een gemeente 
die de omgeving voor komende generaties 
veiligstelt door te verduurzamen. De gemeente 
moet de handschoen oppakken om ook op lokaal 
niveau bij te dragen aan het behalen van de 
klimaatdoelen. 

DENK Roermond wil daarom een gemeente 
die duurzaam inkoopt. Niet alleen voor 
de eigen voorraden, maar ook binnen het 
aanbestedingsbeleid. De gemeente zet zich 
verder in voor het tegengaan van verspilling. 
Horecagelegenheden en supermarkten 
worden opgeroepen om hier afspraken over 
te maken met charitatieve instellingen. 

Bij samenwerking met bedrijven krijgen bedrijven 
die duurzaam werken nadrukkelijker voorrang en de 
gemeente stimuleert de circulaire economie. Met 

het mobiliteitsbeleid draagt de gemeente actiever 
bij aan het stimuleren van het gebruik van het 
openbaar vervoer en de fiets. 

De meeste kortetermijnwinst valt te boeken 
in het verduurzamen van de woningen in onze 
stad. De gemeente gaat daarom afspraken maken 
met woningcorporaties en private verhuurders 
om hun verantwoordelijkheid te nemen in het 
energiezuiniger maken van de woningvoorraad.  
De gemeente draagt hier financieel aan bij.

Vervuiling en zwerfvuil gaat de gemeente actiever 
tegen door het significant verhogen van de boetes 
voor het verkeerd aanbieden van afval en vervuiling 
en hier meer op te handhaven.

Milieu en Duurzaamheid10
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DENK Roermond staat voor: 
• Een blinkend schone stad. Dit door een kleine beloning in het leven te roepen voor burgers die afval op 

een creatieve wijze scheiden. Zo motiveren we inwoners van Roermond om onze stad de schoonste van 
Nederland te maken. 

• Een schoon milieu dat bij het individu begint. DENK Roermond wil meer bewustwording omtrent het 
gevaar van zwerfafval. Samen met het stadsbestuur en de burgers van Roermond wil DENK Roermond 
een leefstijl aanmoedigen waarbij iedereen bijdraagt aan een zwerfafvalvrije stad. 

• Meer faciliteiten om afval weg te gooien. DENK Roermond wil op locaties waar structureel veel 
zwerfafval ligt meer prullenbakken plaatsen, zodat burgers deze kunnen benutten voor een  
schonere omgeving. 

• Het tegengaan van voedselverspilling. De gemeente zet zich in om de samenwerking tussen de 
voedselbank en lokale levensmiddelenbranche te bevorderen. 

• Het verbreden van de kennis over onze natuur. Door middel van het informatief labelen planten binnen 
de stad, doelen we erop om natuur meer aanzien te geven in de ogen van Roermondenaren. 

• Het onderschrijven van de ambitie om de gemeentelijke organisatie van Roermond in 2030 
klimaatneutraal te maken en Roermond als stad in 2050 klimaatneutraal te maken.

Milieu en Duurzaamheid
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Een gemeente kan alleen functioneren, als er 
draagvlak is onder de inwoners en de gemeente 
naar haar inwoners luistert. DENK Roermond staat 
daarom voor een laagdrempelig gemeentebestuur 
met voldoende inspraakmogelijkheden voor 
inwoners. 

Iedereen in onze gemeente moet vertegenwoordigd 
zijn. Initiatieven om groepen te betrekken bij de 
besluitvorming, zoals jongerenraden, worden 
daarom van harte door DENK Roermond geïnitieerd 
en ondersteund. Van het gemeentebestuur eisen 
wij, dat het een afspiegeling vormt van de inwoners 
van onze gemeente. 

Bij de opstelling van gemeentelijke plannen  
wordt inspraak van bewoners een topprioriteit.  
DENK Roermond maakt zich hard voor de inzet van 
moderne technologie om de wensen van inwoners 
mee te nemen in de besluitvorming. Inwoners 

krijgen in alle gevallen het recht om een in hun 
ogen beter voorstel voor te leggen aan de raad 
(right to challenge). 

Indien er vraag naar is en er voldoende draagvlak 
bestaat, ondersteunt DENK Roermond het 
inrichten van vertegenwoordigende organen 
op wijk- en gebiedsniveau met overtuiging, om 
zodoende gemeentelijke besluiten beter te kunnen 
afstemmen op lokale behoeften.

De burgermeester wordt bij DENK Roermond op de 
meest democratische wijze gekozen die mogelijk 
is binnen de kaders van landelijke wetgeving, bij 
voorkeur in de vorm van een door de gemeente 
uitgeschreven referendum waarvan de uitslag door 
de raad wordt overgenomen.

Bestuur en Democratie11
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DENK Roermond staat voor: 
• Het op de kaart zetten van de lokale politiek. DENK Roermond strijdt voor meer vertrouwen en interesse 

in de lokale politiek, door het instellen van een raadsjournalist die de gemeentelijke besluiten 
samengevat naar buiten brengt. 

• Het betrekken van de burger bij het bestuur. DENK Roermond vindt het belangrijk dat burgers om hun 
mening gevraagd wordt bij het nemen van besluiten door bestuurders. De gemeente dient het initiatief 
te nemen om periodiek inwoners en belangengroepen uit te nodigen in het gemeentehuis om ze in te 
lichten over relevante besluiten van het stadsbestuur. 

• Duidelijkheid en transparantie van de gemeentelijke financiën. Dit door een heldere communicatie van 
de financiële huishouding van de gemeente richting de burgers. 

• Persoonlijk contact tussen de gemeente en Roermondenaren. DENK Roermond hecht veel waarde aan 
persoonlijke dienstverlening van de gemeente in het stadskantoor. Roermondenaren die dienstverlening 
behoeven dienen op elk moment snel en goed geholpen te worden door een gemeenteambtenaar. 
Daarnaast willen wij gratis parkeren voor mensen die een afspraak met de gemeente hebben. 

• Het ontwikkelen van een digitale app waarmee Roermondenaren op een laagdrempelige wijze en met 
goede beeldkwaliteit de debatten in de Gemeenteraad kunnen volgen. 

• Het in samenwerking met RTV Roermond bewerkstelligen dat deze omroep een diverser publiek 
aanspreekt en met financiële ondersteuning van de gemeente een kwaliteitsslag maakt.

Bestuur en Democratie
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