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Verkiezingsprogramma Balans Gulpen-Wittem 2022-202
Balans, lokaal vertrouwd

Waar staat Balans voor ?
Balans is een lokale Partij en dus onafhankelijk. Dit betekent dat wij de belangen van onze inwoners
en ondernemers maximaal kunnen behartigen op basis van afwegingen die in Gulpen-Wittem
gelden. Dit zijn onze uitgangspunten:
•

Ons landschap is ons kapitaal maar ook onze leefomgeving.

•

Wonen in onze mooie gemeente moet voor jong en oud mogelijk zijn.

•

Niet iedereen is een staat zijn eigen boontjes te doppen; daarom is (financiële) hulp en
ondersteuning voor deze mensen een van de hoofdtaken van de gemeentelijk overheid.

•

Toerisme is de grote economische motor in onze gemeente.

•

Verkeer en transport is noodzakelijk maar mag de leefbaarheid niet aantasten.

•

Agrariërs beheren een groot deel van het landschap en hebben recht op een plek in dit
landschap.

•

Natuur en cultuur is een groot goed dat behouden dient te blijven.

•

Onderwijs is belangrijk voor kinderen én volwassenen. Dit dient dan ook bereikbaar en
betaalbaar te zijn voor iedereen.

•

Het verenigingsleven en de sportclubs vormen een bindende factor in onze gemeente; het is
belangrijk dit te behouden en daar waar nodig te steunen.

•

Jongeren hebben recht op een betaalbare woning in onze gemeente omdat ze noodzakelijk
zijn voor het behoud van de vitaliteit van onze gemeenschap.

•

Sociale en fysieke veiligheid is voor ons vanzelfsprekend.

•

Duurzaamheid en energietransitie zorgen ervoor dat ook een volgende generatie kan wonen,
ondernemen en genieten in onze prachtige gemeente.
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Terugblik op 2018-2022
Verkiezingsprogramma’s kijken vooruit. Balans durft het ook aan om terug te kijken voordat we
een doorkijk maken richting toekomst.
Dankzij de steun en het vertrouwen van ruim 1500 kiezers kreeg Balans in 2018 drie raadszetels en
was mede-initiatiefnemer van de coalitiebesprekingen. Samen met PRO vormden wij een coalitie en
leverden wij een wethouder (Jos Last) in het nieuwe College.
Jammer genoeg bleek de samenwerking met PRO niet sterk genoeg te zijn om de hele rit uit te
zitten. Halverwege 2020 viel de coalitie en voerde Balans gesprekken met het CDA , Fractie Franssen
en fractie van der Laan met als doel zo snel mogelijk een stabiel bestuur voor onze gemeente te
vormen.
Ook in deze nieuwe coalitie kon Balans haar standpunten inbrengen en vond het verantwoord om
samen met CDA, Fractie Franssen en fractie van der Laan verder te gaan.
Balans heeft op deze wijze vier jaar lang haar verantwoordelijkheid genomen. In vogelvlucht een
aantal voorbeelden van hetgeen we beloofd en waargemaakt hebben:
•

Geen politieke spelletjes gespeeld: Balans is altijd open en eerlijk naar andere politieke partijen
geweest. Veelal kregen we hiervoor draagvlak maar soms leidde dit ook tot tegenstellingen.

•

Wij hebben er serieus werk van gemaakt om de woningbehoefte aan te pakken. We stimuleren
het CPO project in Mechelen, steunen de nieuwbouw van seniorenwoningen (Nieuwstraat) in
Gulpen en propageren ombouw van bestaande gebouwen tot woningen.

•

Wij durfden het aan om de Pilot‘Boerderij van de Toekomst’te starten met als doel te
onderzoeken hoe jonge boeren een plek in ons landschap kunnen krijgen.

•

Wij steunen van harte de nieuwe ontwikkelingen rondom het Sophianum in Nijswiller; het
toekomstig kloppend hart voor deze kern !

•

We verbeterden de verkeersveiligheid en verkeersveiligheid door het Mobiliteitsplan vast te
stellen maar ook door het mogelijk te maken verkeerslichten in Wahlwiller te plaatsen. Het
komend jaar komt een rotonde bij Mechelen waardoor de schooljeugd veiliger kan fietsen.

•

Er is een beleidsplan Armoede 2021-2025 opgesteld waarin aandacht is voor een integrale
aanpak, het versterken van zelfredzaamheid, preventie en vroeg signalering, extra aandacht
voor kinderen en samen aan de slag.
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•

Balans heeft ook moties ingediend omtrent de tandartskosten en het Volwassenfonds Sport en
Cultuur om kwetsbare inwoners maximaal te ondersteunen.

•

De afgelopen vier jaar hebben we telkens een sluitende begroting kunnen presenteren en
weinig financiële tegenvallers gehad. Ook laten we geen lijken in de kast achter. We hebben
zoals afgesproken op de uitgaven gelet en dus ook rekening gehouden met uw lasten.

We hebben dus al veel gerealiseerd maar nog lang niet alles. Daarom hebben we opnieuw steun
van onze inwoners en ondernemers nodig om onze doelen te bereiken.

Wat zijn onze voornemens voor 2022-2026?

Onze houding in de gemeenteraad:
•

Nog steeds geldt: Geen politieke spelletjes. Wij plakken niet aan het pluche maar nemen
besluiten op basis van onze uitgangspunten.

•

Integriteit is een must .

•

Wij luisteren naar onze inwoners en ondernemers en ook -maar niet alleen- naar de
protesterende minderheid.

•

Wij zijn ons ervan bewust dat we niet altijd een besluit kunnen nemen waar iedereen het
mee eens is. Een besluit moet wel passen binnen onze uitgangspunten.

•

Het vertrouwen in de politiek is de laatste jaren sterk gedaald. Door onze rug recht te
houden, hopen wij dit vertrouwen te herstellen.

Burgerparticipatie
Het betrekken van u als inwoners en ondernemers bij beleid en plannen is voor ons een
vanzelfsprekend uitgangspunt. Dat dit geen gemakkelijke opgave is realiseren we ons want
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burgerparticipatie betekent niet altijd dat iedereen tevreden zal zijn met de uitkomst. Dit vraagt
begrip en inlevingsvermogen; ook dat is burgerparticipatie !

Zelfsturing
Balans is groot voorstander van initiatieven die uit de samenleving komen en ondersteunen dit
van harte. Dit kan het opknappen van een speeltuin zijn of het organiseren van een cultureel
evenement, maar ook het bevorderen van het welzijn van ouderen, aandacht voor de mentale
staat van onze opgroeiende jeugd en het betrekken van onze jongeren bij ontwikkelingen in de
kernen.

Wonen
De krapte op de woningmarkt is groot. Dit geldt voor koop- en huurwoningen. Cijfers laten zien
dat er vooral behoefte is aan gepaste woonruimte voor senioren. Door hiervoor te zorgen
ontstaat er doorstroming en komen er woningen voor gezinnen met kinderen en starters vrij.
Balans wil hier een boost aan geven door niet alleen voor senioren te bouwen maar ook op
korte termijn woningen voor starters te realiseren en wil ook meedenken over het concept Tiny
House dat kansen kan bieden, mogelijk ook als tijdelijke oplossing. Ook zal Balans projecten
welke gelijkwaardig zijn aan het concept CPO-Mechelen in andere kernen steunen.
Balans wil dit concreet maken door komende jaren ruimte te creëren voor woningbouw. Bij
voorkeur binnen de grenzen van onze kernen waar nog veel mogelijk is o.a. door de functie van
een gebouw aan te passen of grote woningen op te splitsen.
Naast woonbehoefte voor onze eigen inwoners vindt Balans ook dat mensen met een regionale,
economische of sociale binding hier moeten kunnen wonen. Hierbij moeten we dan wel zorgen
dat ook deze groep een geschikte woning kan krijgen zonder dat dit leidt tot verdringing.
Balans wil daarom onderzoeken in hoeverre regionale, economische ontwikkelingen ervoor
kunnen zorgen dat ons inwoneraantal op peil blijft, wat dit betekent voor de woonbehoefte en in
hoeverre het woonbeleid hierop moet worden aangepast.
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Leefbaarheid
•

De leefbaarheid staat al langere tijd onder druk. Ons prachtige vijfsterrenlandschap en onze
mooie woonkernen worden te vaak overspoeld door bezoekers, waarbij de verkeersdruk veel
te hoog is. Balans vindt dat iedereen van onze mooie gemeente moet kunnen genieten maar
wil dat de hierbij behorende overlast sterk vermindert. Wij denken dat goed en goedkoop
openbaar vervoer in plaats van individueel vervoer een van de oplossingen kan zijn.
Daarnaast vinden wij dat niet alle wegen voor iedereen en alle gemotoriseerde voertuigen
toegankelijk moeten zijn, zodat bijv. stiltegebieden hun titel waard zijn. Balans ondersteunt
dan ook het initiatief “Verantwoord op weg’ dat samen met onze buurgemeenten Vaals
en Eijsden-Margraten wordt opgepakt en waarbij het belang van onze ondernemers ook
blijft tellen. We zijn voorstander van effectieve maatregelen maar zullen eveneens inzetten
op handhaving voor overtreders van bijvoorbeeld snelheid en geluid.

•

Leefbaarheid betekent ook dat er een bepaald voorzieningenniveau in onze kernen
aanwezig is, maar dit met inachtneming van de realiteit; niet alles kan overal behouden
blijven. Scholen, winkels en voorzieningen voor verenigingen en sportclubs zijn zeer
belangrijk. Wij kunnen niet alles zelf realiseren maar zullen zeker de voorwaarden scheppen
en daar waar mogelijk initiatieven stimuleren en ondersteunen.

•

Leefbaarheid houdt niet op bij onze gemeentegrens; zo tast bijvoorbeeld te veel vliegverkeer
ook de leefbaarheid aan. Balans is dan ook geen voorstander van uitbreiding van MaastrichtAachen Airport en volgt kritisch de ontwikkelingen in Luik ( Bierset).
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Ons sociaal gezicht
Balans is een partij met een sociaal hart en een liberaal geluid. Vanzelfsprekend vinden wij
daarom dat Gulpen-Wittem een gemeente moet zijn waar niemand buiten de boot hoeft te
vallen. In 2015 zijn tal van taken binnen het Sociaal Domein overgeheveld naar de gemeente.
Gulpen-Wittem heeft deze taken goed opgepakt en kan tot op heden haar sociaal beleid
waarmaken waarbij de kosten beheersbaar zijn gebleven.
Balans wil dit zo houden ook in een tijd waarin velen naar individualisme neigen en minder oog
hebben voor degenen die steun nodig hebben. Balans kiest voor een sociale samenleving
waarbij iedereen een faire kans krijgt en geholpen wordt waar dat nodig is. Dat kost geld maar
is ook een investering in de toekomst.
Ook binnen het Sociaal Domein lopen veel thema’s langer door dan één raadsperiode. Balans
wil voortbouwen op het fundament dat er ligt.
Punten die Balans belangrijk vindt:
•

Investeren in bewegen, gezond en lokaal eten, vitaliteit en meedoen.

•

De eerstelijns zorg optimaal blijven invullen.

•

Aandacht voor het bestrijden en verminderen van laaggeletterdheid.

•

Aandacht voor inclusie: het meedoen en erbij horen.

•

De bereikbaarheid binnen de openbare ruimte en openbare gebouwen voor mindervaliden
verbeteren en structureel oppakken bij verbouwingen en herinrichtingen.

•

Volwassenfonds Sport en Cultuur. Voor Balans Gulpen-Wittem is het van groot belang dat
sport en cultuur voor iedereen, dus ook voor volwassenen, toegankelijk is.

•

Het in balans brengen van enerzijds de hulp en ondersteuning in volume versus het
beheersbaar houden van de financiën.

•

Bespreekbaar maken, voorkomen en verminderen van eenzaamheid.

•

Inzetten voor armoedebestrijding, het voorkómen van armoede en het terugdringen van
armoede door het bevorderen van financiële zelfredzaamheid.

•

Een actieve, betrokken rol voor de Adviesraad Gulpen-Wittem bij het Sociaal Domein.

•

Het behouden van mantelzorgcompliment.

Balans vindt de sociale aspecten in onze gemeente zo belangrijk dat we er een extra notitie
over hebben geschreven; deze is terug te vinden op onze website:
https://balansgulpenwittem.nl/sociaal-domein/
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Veiligheid
•

Hulpdiensten:
Gulpen-Wittem is een gemeente met een groot oppervlak aan de rand van Nederland.
Dit betekent dat hulpdiensten zoals Politie, Brandweer en Ambulance niet altijd en
overal binnen de gewenste tijd aanwezig zijn. Balans vindt dat ook de inwoners van
Gulpen-Wittem recht hebben op hulp binnen de daarvoor in Nederland afgesproken
tijden. Wij pleiten dan ook voor een regionaal onderzoek naar optimale locaties voor
de Brandweer, versterking van de Politie en het behoud van de Ambulancepost.

•

Sociale veiligheid:
Balans vindt dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in onze gemeente. Hiervoor
is handhaving en controle nodig maar is ook gedrag een belangrijke factor. Sociaal
gedrag wordt onze jeugd op scholen bijgebracht; wij helpen graag daarbij. Daarnaast
zal ook nieuwe inwoners in onze gemeente verteld moeten worden welk gedrag hier
op prijs wordt gesteld en dat vriendelijkheid en niet agressiviteit deuren opent.

•

Klimaatverandering:
Het veranderen van het klimaat heeft grote invloed op onze veiligheid. Een recent
voorbeeld is de overvloedige neerslag in juli 2021 waardoor tientallen woningen in
onze gemeente onder water kwamen te staan. Behalve wateroverlast zullen droogte en
hitte een belangrijk item worden.
Balans wil dan ook dat onze leefomgeving klimaatbestendig wordt ingericht, hier meer
onderzoek naar wordt gedaan en samenhangende maatregelen worden genomen. Die
maatregelen zullen invloed hebben op ons landschap en wellicht ook op een aantal
economische activiteiten. We denken hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen die het
water langer vasthouden of opslag van water om droogte te overbruggen. Hierbij
zullen we onze hele leefomgeving onder de loep moeten nemen en op termijn wellicht een
soort ruilverkaveling moeten uitvoeren.
Verkiezingsprogramma Balans 2022-2026 DEFversie 3.0 d.d. 1901 22
Pagina 8 van 17

• Verkeersveiligheid:
Ons omvangrijke wegennet is relatief veilig ingericht maar het kan altijd beter! Het in 2021
vastgestelde mobiliteitsplan is hiervoor een goede leidraad.
Balans zorgt er al jarenlang voor dat bijvoorbeeld vrijliggende fietspaden worden aangelegd. Er
zijn er al veel maar er moeten er nog meer bijkomen zodat schooljeugd, recreant en werker
veilig naar hun bestemming kunnen fietsen.

Ons landschap en het beheer hiervan
Het prachtige vijf-sterren-landschap vormt het kapitaal van onze gemeente. Kapitaal met een
economische waarde vanwege de vele toeristen die ons bezoeken maar ook en zeker zo
belangrijk: de basis om hier als inwoner gezond te kunnen leven en gelukkig te zijn!
Het landschap is zo aantrekkelijk door zijn afwisseling: akkers, grasland, fruitbomen, bossen,
graften, riviertjes, dorpen en vrijstaande boerderijen. En dit alles gelegen in golvende heuvels !
Een cultuurlandschap dat afgelopen honderden jaren zijn vorm heeft gekregen en (gelukkig)
nog steeds heel waardevol is. Balans wil dit unieke landschap evenwichtig behouden en daar
waar nodig versterken zodat ook komende generaties hierin gelukkig kunnen leven, werken en
bezoekers ervan genieten.
Voor het beheer van dit landschap kan de gemeente niet alleen zorgen. Zij heeft hierbij hulp
nodig van degenen die het landschap beheren en bewerken.
• Dit zijn in eerste instantie onze boeren die ruim 60% van het landschap beheren en
bewerken. Zij hebben onze steun nodig om ook in de toekomst in dit kleinschalig landschap
rendabel te kunnen werken. Balans stimuleert dan ook duurzame innovaties zodat onze
eigen (jonge) boeren ook in de toekomst hier kunnen blijven. We realiseren ons dat dit niet
van vandaag op morgen kan gebeuren en vinden dat boeren de kans moeten krijgen een
omslag in eigen tempo te maken. Daarnaast is Balans van mening dat een boerenbedrijf in
Verkiezingsprogramma Balans 2022-2026 DEFversie 3.0 d.d. 1901 22
Pagina 9 van 17

het landschap thuishoort; dit is al honderden jaren zo (kijk bijv. naar de prachtige carréboerderijen) en dat moet zo blijven ook!
• Natuurorganisaties zijn een tweede belangrijke partner. Deze zorgen ervoor dat natuurlijke
elementen zoals bossen, natuurlijke hellingen en kleine elementen in stand worden
gehouden. Balans vindt het dan ook van groot belang dat de gemeente continu in contact
is met deze natuurbeheerders en deze daar waar mogelijk ondersteunt.
• Het Waterschap speelt ook een grote rol bij de inrichting van ons landschap. Riviertjes,
beken, waterbuffers en andere voorziening worden beheerd en ingericht door het
Waterschap. Naast veiligheid is uitstraling en natuur dan ook een belangrijk onderdeel van
hun beheer. Balans vindt dat de Gemeente en het Waterschap met respect voor elkaars
verantwoordelijkheden samen hierin moeten optrekken.
• Als gemeente hebben wij ook delen van het landschap in beheer en onderhouden dit. In het
oog springend zijn de wegbermen. Balans is er voorstander van dat deze natuurlijk beheerd
worden waardoor er inheemse planten op kunnen bloeien en insecten er kunnen leven.
Balans stimuleert initiatieven zoals de stichting ‘Limburg Bloeit op’ welke bloemrijke
akkerranden aanlegt.

Economie & ondernemen
Leven in een prachtig landschap is alleen mogelijk als er economische activiteiten zijn en er
inkomen gegenereerd wordt. Onze woonomgeving is prachtig gebleven doordat
industrialisering niet aanwezig is en de opbrengst van het land eeuwenlang het verdienmodel is
geweest. Ruim honderd jaar geleden kwam het toerisme op gang en dit zorgt nu voor ruim
30% van de economische activiteit in onze gemeente.
De combinatie van natuur- en cultuurlandschap levert dus geld op !
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Hoewel boeren en natuurinstanties niet direct voor grote werkgelegenheid zorgen genereren ze
wel indirect werkgelegenheid doordat hun landschapsonderhoud jaarlijks een paar miljoen
bezoekers trekt.
Horeca, hotels , campings en toeleveringsbedrijven floreren hierbij en zorgen voor
werkgelegenheid. Als de toeristische sector lokaal inkoopt, iets dat steeds vaker gebeurt, kunnen
bakkers, slagers en levensmiddelenzaken ook in onze kleine kernen blijven bestaan. Hier
profiteren tevens onze inwoners van.
Balans wil dat er een duurzame toeristische sector ontstaat waarmee onze lokale economie
blijvend kan bloeien. Wij gaan dan ook graag in gesprek met ondernemers om samen met hen,
de deskundigen op dit gebied, voorwaarden hiervoor te scheppen.

Werkgelegenheid
Een groot deel van onze inwoners werkt in onze gemeente of op korte afstand daarbuiten.
Hierbij is de toeristische sector met zijn toeleveringsbedrijven een van de grootste werkgevers.
Wij willen dit graag behouden maar zien ook dat er een tekort aan personeel is. Balans wil
samen met de ondernemers en scholen onderzoeken hoe we ook in de toekomst deze sector
van voldoende personeel kunnen voorzien.
Het (deel)thuiswerken wordt steeds meer de norm in vele sectoren. Hiervoor is het noodzakelijk
dat er goede digitale verbindingen aanwezig zijn. Balans pleit al jaren voor de aanleg van een
glasvezelnetwerk in onze gemeente maar moet helaas constateren dat dit moeizaam gaat. Toch
lijkt het er op dat via samenwerking met andere gemeenten een aanbieder glasvezel wil gaan
aanleggen; ook in de buitengebieden!
Balans zal zich er maximaal voor inspannen dat voor iedereen in Gulpen-Wittem glasvezel, en
dus snel internet, beschikbaar is. Dit draagt bij aan duurzame werkgelegenheid.
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Mobiliteit
Iedereen wil of moet zich verplaatsen; we werken niet altijd daar waar we wonen en onze
toeristen moeten zich ook kunnen verplaatsen. Helaas heeft mobiliteit ook een keerzijde. Het
zorgt voor irritatie, geeft vervuiling en levert verkeersgevaarlijke situaties op.
Om de negatieve kanten van mobiliteit te verminderen heeft Balans daarom vol ingestemd met
het Mobiliteitsplan. Dit plan gaat niet alleen over verkeer maar ook over leefbaarheid. Zo zullen
bijvoorbeeld de wegen in stiltegebieden worden afgesloten voor degenen die er niet hoeven te
zijn en hoeft de kortste route van A naar B niet altijd de voorkeursroute te zijn.
Balans steunt het Lijn-50 initiatief ‘Verantwoord op weg’ waarbij de toeristische verkeersdruk
wordt aangepakt.
Om het woon-werkverkeer met de fiets te stimuleren gaan we zorgen voor veilige fietsroutes en
degelijke stallingen voor fietsen bij bushaltes. Ook zien we de schooljeugd graag fietsend naar
school gaan en daar willen wij ruimte voor maken.
Daarbij vindt Balans een goed openbaar vervoersnet heel belangrijk om zodoende de
verkeersdruk te verminderen.
In de nabije toekomst zullen er steeds meer elektrische auto’s komen. Balans vindt dat
hiervoor een goed netwerk van oplaadpunten moet worden aangelegd.

Energietransitie
De energietransitie is een feit. We zullen op termijn zonder aardgas onze gebouwen gaan
verwarmen en geheel of deels zelf onze energie gaan opwekken.
Door de snelle technische ontwikkelingen wordt het bij woningen steeds gemakkelijker (en
goedkoper) om nagenoeg zelfvoorzienend te zijn door het plaatsen van zonnepanelen en een
warmtepomp. Voorwaarde hierbij is dat de woning optimaal geïsoleerd is.
Balans wil dat iedereen de mogelijkheid krijgt zijn woning aan te passen en vindt dat hiervoor
financiële ruimte moet worden gecreëerd. Liefst vanuit het rijk of provincie maar als dat niet
mogelijk is, zullen we zelf een oplossing aandragen.
Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, is Balans terughoudend met het aanleggen van
grote zonneweides of windmolenparken en staat de partij achter het raadsbesluit dit (nu) niet
toe te staan in onze gemeente. Pas als er geen ander alternatief is, willen wij hierover nadenken.
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Duurzaamheid
Duurzaamheid is een ruim begrip. Voor Balans staat voorop dat we spaarzaam moeten omgaan
met energie en grondstoffen. We zetten daarom in op minder gebruik van bijvoorbeeld
verpakkingsmateriaal, korte voedselketens en energievriendelijk (openbaar) vervoer.
Balans kan direct invloed uitoefenen op duurzame en energie-neutrale gemeentelijke gebouwen;
de komende periode zullen we hierop inzetten.
Duurzaam betekent ook weinig afval en afval scheiden. Gulpen-Wittem doet dit al goed
(brongegevens RD4). Balans stimuleert het maximale hergebruik van het (weinige) afval dat we
nog produceren en is hoopvol bij de ontwikkelingen op bijvoorbeeld Chemelot waar plastic wordt
omgezet in bruikbare grondstof.
Ons groenafval is een natuurproduct dat nu al omgezet wordt in compost. Balans wil
onderzoeken of het mogelijk is dat onze inwoners gemakkelijk zelf compost van hun groenafval
kunnen maken. Dat scheelt transport en levert bodemverbetering voor de eigen tuin op !
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Cultuur en verenigingsleven
Onze cultuur en het verenigingsleven zijn een belangrijk kenmerk van onze gemeente en onze
regio. Cultuur- en verenigingsleven vormen het cement van onze samenleving en houden
eeuwenoude tradities in stand.
Dit kan alleen blijven bestaan als er voldoende leden en vrijwilligers zijn.
Balans wil er al het mogelijke aan doen ons rijke verenigingsleven in stand te houden maar is
ook realistisch.
Balans wil dan ook samen met de verenigingen onderzoeken hoe de toekomst er uit gaat zien
en hoe we door samenwerking zo veel als mogelijk kunnen behouden.

Monumenten
Gulpen-Wittem behoort tot de top 50 van Nederlandse gemeenten met rijksmonumenten.
Hier moeten we zuinig op zijn! Naast Rijksmonumenten zijn er in onze gemeente nog talrijke
karakteristieke gebouwen aanwezig die ook het behouden waard zijn.
Balans wil graag onderzocht zien hoe we deze gebouwen voor de toekomst kunnen bewaren
en hoe we de eigenaren hierin kunnen steunen.

Jongeren
In een vergrijzende regio als de onze is het van het grootste belang dat er jongeren blijven
opgroeien en wonen en na een studie elders willen en kunnen terugkeren. We moeten
daarvoor dan wel en aantal randvoorwaarden invullen zoals:
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•

Betaalbare en beschikbare woningen voor jongeren realiseren. En dit niet alleen door
projectontwikkelaars maar ook door bijvoorbeeld het initiatief van Mechelse jongeren (CPOMechelen) te ondersteunen en te stimuleren.

•

Werkgelegenheid in eigen gemeente of regio.

•

Goede voorzieningen zoals snel internet, cultuur, recreatie en sport.

•

Balans gaat zich de komende periode ervoor inzetten die randvoorwaarden te scheppen
waardoor het voor jongeren aantrekkelijk wordt in onze gemeente te blijven wonen of
ernaar terug te keren.

Onderwijs
Onze gemeente is op dit moment goed voorzien van onderwijsmogelijkheden. Er zijn nog
voldoende en goed bereikbare lagere scholen, in Gulpen is er middelbaar onderwijs en speciaal
onderwijs. In de regio (Maastricht, Heerlen, Sittard, Aken) zijn er ruime mogelijkheden voor
vakopleidingen, HBO en Universitair onderwijs.
Balans wil deze situatie zo houden en mogelijk uitbreiden naar opleidingen voor
beroepsonderwijs; hier is grote behoefte aan.
Naast schoolgebouwen is ook de bereikbaarheid hiervan belangrijk. Balans wil dan ook dat
scholen in onze gemeente goed en veilig per fiets bereikbaar zijn en het onderwijs in de regio
goed en goedkoop met openbaar vervoer te bereiken is.

Contacten met inwoners en ondernemers
Balans is een partij uit de samenleving en met de samenleving. Ons uitgangspunt is altijd
geweest dat wij luisteren naar onze inwoners en ondernemers en daarop ons standpunt
bepalen.
Dit kan alleen als Balans met inwoners en ondernemers in gesprek gaat. De afgelopen twee jaar
is dit vanwege Corona bijna onmogelijk geweest. We hopen dat aan deze situatie snel een
einde komt en we weer volop in gesprek kunnen gaan.
Verkiezingsprogramma Balans 2022-2026 DEFversie 3.0 d.d. 1901 22
Pagina 15 van 17

Uw mening telt bij Balans!

Samenwerking in de regio
Samenwerking in de regio is van groot belang om zaken van de grond te krijgen. Balans is
groot voorstander van de samenwerking met Vaals en Eijsden-Margraten. Hierdoor kunnen we
efficiënter werken en gezamenlijke vraagstukken en problemen oppakken. Voorbeelden hiervan
zijn het opstellen van de Omgevingsvisie, het invoeren van de omgevingswet en het project
‘verantwoord op weg’
Ook vindt Balans samenwerking met andere kleine ‘groene’ gemeenten in Zuid-Limburg
belangrijk.
Wij willen om regionaal onderwerpen op te pakken en uit te voeren zowel regionaal en
euregionaal samenwerken.
Bij dit alles constateert Balans een grote bestuurlijke drukte. Dat wil zeggen dat iedereen over
alles mee wil praten en meebeslissen. Dit is tijdrovend en kost enorm veel ambtelijke inzet.
Balans durft het aan om aan anderen het vertrouwen te geven ook de belangen van GulpenWittem te behartigen. We willen daarom komende periode onderzoeken hoe we meer structuur
kunnen brengen in ‘politiek Zuid-Limburg’ en hopen dat andere gemeenten hier ons in
willen steunen,

Financiën
Een belangrijk onderwerp. Jaarlijks geeft de gemeente Gulpen-Witten ongeveer 40 miljoen euro
uit. Balans wil dat dit geld goed besteed wordt en houdt de vinger aan de pols bij begroting en
jaarrekening. Wij doen dit vanuit onze controlerende taak en vertrouwen hierbij op het oordeel
van de accountant.
Naast uitgaven zijn ook de inkomsten belangrijk. Ongeveer 10 miljoen euro van de
gemeentelijke inkomsten betalen onze inwoners en ondernemers via belastingen en heffingen.
De afgelopen vier jaar heeft Balans als coalitiepartner aangetoond dat een sluitende begroting
en draagbare lasten voor inwoners en ondernemers mogelijk zijn.
Balans gaat ervoor zorgen dat er ook de komende vier jaar een sluitende begroting is,
investeringen goed doordacht zijn en de lasten voor inwoners en ondernemers acceptabel
blijven!
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