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Wij zijn Jongerenpartij Heerlen. We vechten voor een stad waarin jong en 

oud zich thuis voelt en zichzelf kan ontwikkelen. Daarom richten wij ons 

op de toekomst. Dit vraagt van ons een aanpak die transparant, eerlijk 

en positief is. Maar het vraagt ook om de hulp van de kiezer. Deze heeft 

namelijk de stem die wij willen vertegenwoordigen in de lokale politiek.  

Als Jongerenpartij Heerlen streven wij naar positieve veranderingen 

binnen de stad en binnen de politiek. Daarvoor is het belangrijk dat ook 

de inwoners van Heerlen zich betrokken voelen. Meer mensen zorgen 

namelijk voor perspectief, wat nodig is om verandering te realiseren.

MISSIE

Wij, als Jongerenpartij Heerlen, streven naar verandering in de lokale 

politiek. Ons grootste doel op dat gebied is de betrokkenheid van de kiezer 

bij de toekomst van Heerlen vergroten.

VISIE

Jongerenpartij Heerlen bestaat om het verschil te maken in de toekomst. 

Heerlen is een stad met veel potentie, maar er is een frisse wind nodig om 

het weer bruisend te krijgen.

KERNWAARDEN

Verandering. Transparantie. Toekomstgericht. Eerlijk. Positief.

Dit document is zorgvuldig opgesteld door het team van Jongerenpartij Heerlen. De rechten van 

dit document zijn dan ook voorbehouden aan Jongerenpartij Heerlen. Wij staan, zoals duidelijk 

wordt uit dit document, open om met eenieder in gesprek te gaan. 

Heeft u behoefte aan meer informatie, wilt u reageren op een van de standpunten of zou u graag 

met ons in gesprek willen gaan? Stuur ons gerust een berichtje of mail naar 

info@jongerenpartijheerlen.nl.

© 2022 Jongerenpartij Heerlen 
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01ARBEIDSMARKT- 
SOCIALE ZAKEN EN 
WERKGELEGENHEID

Jongerenpartij Heerlen wil zich inzetten voor een betere arbeidsmarkt door de wil om 

te werken te versterken. Baankansen zijn er namelijk voldoende, maar inwoners moeten 

gestimuleerd worden om actief te participeren. Wij willen dat doen door het voor jonge 

ondernemers aantrekkelijk te maken om zaken te doen in regio Parkstad en specifiek 

in Heerlen. Daarnaast gaan we voor een betere samenwerking met het UWV en met 

vakscholen in de regio. Zo hopen we dat de instroom in de bijstand (een grote kostenpost 

in de begroting) afneemt. Het aantal bijstandsgerechtigden in Heerlen bedraagt ruim 57,3 

bijstandsuitkeringen per 1000 inwoners tegenover landelijk gezien 24 per 1000 inwoners. 

Dat komt de kansen van de jeugd in Heerlen niet ten goede. 

Verder zetten we ons in voor een divers aanbod in kwalitatief goede banen die het 

besteedbaar inkomen in de regio laat stijgen. 

Arbeidsmarkt
Kansen voor starters creëren en behoud van kwalitatieve banen in de regio, (jeugd)

werkloosheid beperken om zo instroom in de bijstand te voorkomen.

Bijstand 
Bijstanduitkeringen moeten minder aantrekkelijk gemaakt worden. Meedoen moet lonen. 

Een tegenprestatie voor een uitkering mag verlangd worden. Langdurig bijstandsgerech-

tigden worden zo gestimuleerd om te participeren in de werkende samenleving.

Behoud van kennis en talent
Talentvolle technische en hoger opgeleiden behouden voor de regio door aansluiting te 

vinden en te creëren op de lokale arbeidsmarkt in samenwerking met lokale ondernemers.

Praktisch opgeleiden aan de slag
Door samen te werken met het UWV, (vak)scholen en het MKB proberen om praktisch 

opgeleiden sneller en bovendien langdurig aan het werk te krijgen. Tevens de 

praktijkopleidingen aantrekkelijker maken voor instromende studenten. We willen praktisch 

geschoolde jongeren laten zien welke mogelijkheden er zijn binnen gemeente Heerlen.

Stimulering jonge ondernemers en professionals
Door goed te luisteren naar jonge ondernemers en professionals invulling geven aan 

behoeftes, daarop inspelen en kansrijke initiatieven omarmen en ondersteunen.
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02BURGER EN BESTUUR

Jongerenpartij Heerlen ziet graag dat er een modernere, eerlijkere, transparantere en 

meer open communicatie vanuit lokale overheid is. Het moet duidelijker worden waar 

men in de raad, de commissies en als gemeente mee bezig is en hoe zij dat doen. Dit doe 

je door reken- en eigenaarschap tonen naar de burger. Centraal staat hierin verjonging 

en vernieuwing. Wij zijn van mening dat er hard gewerkt is de afgelopen jaren om een 

efficiencyslag te maken, maar die lijn zal de komende jaren doorgezet moeten worden.

Wat Jongerenpartij Heerlen ontzettend belangrijk vindt is het maken van de stad met 

elkaar. De inwoners van Heerlen en zeker de jongeren in Heerlen zullen meer betrokken 

moeten worden bij de besluiten die genomen worden. Dit het liefst op voorhand, zodat 

vanaf het eerste moment met de inwoners van de gemeente Heerlen geïnventariseerd 

kan worden waar de behoeftes liggen. Communicatie speelt hierin een zeer belangrijke 

rol en daaraan schort het nogal eens. Dit moet beter! 

Daarnaast moet de gemeente toegankelijk zijn. Niet alleen op gebied van toegang voor 

mensen met een fysieke beperking bij de overheidsgebouwen en door de gemeente 

gesubsidieerde evenementen toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers en mensen 

met een beperking zoals bijvoorbeeld visueel beperkten of slechthorenden. Maar ook 

toegankelijk in de zin van laagdrempelig, door in te zetten op de digitale ontwikkelingen 

moet de gemeente gemakkelijk online te benaderen zijn en burgerzaken te organiseren. 

Service naar de burger, zeker in een moderne Heerlense samenleving moet hoog in het 

vaandel staan.

Efficiënter werken
 Efficiënter en moderner werken moet nog meer door de gemeenteraad (en haar interne 

organisatie) omarmd worden. De interne organisatie zal aantrekkelijker gemaakt moeten 

worden voor jonge professionals. Er is vernieuwing en verjonging én een frisse wind in 

het gemeentehuis en de raadszaal nodig. Wij zien graag meer operationeel personeel en 

minder administratief noodzakelijk personeel. Dit vergt aanpassingen van bureaucratische 

werkprocessen en procedures.

Transparant
De gemeente zal als bedrijf volledig transparant moeten zijn in haar functioneren en draagt 

daar ook verantwoordelijkheid voor.

Laagdrempelig
 Afhankelijk van de behoefte van onze inwoners past de gemeente zowel on- als offline haar 

diensten en serviceniveau aan. Makkelijker bereikbaar worden. Denk aan openingstijden 

buiten kantooruren en een moderne online servicedesk.

Vernieuwing
Nieuwe manier van werken omarmen, meegaan in de vernieuwende mogelijkheden van het 

digitaal werken en het aanpakken van de vergadercultuur.

Verjonging 
Meer jongeren betrekken bij het maken van het beleid en de uitvoering daarvan. Meer jonge 

professionals aantrekken en politiek dusdanig aantrekkelijk maken dat verjonging in de 

raadszaal geen uitzondering maar meer regel wordt.

Begrijpelijker 
Minder gebruik van onbegrijpelijke gemeentelijke taal, maar communiceren in de taal van 

de jonge burger op een niveau dat iedereen kan begrijpen (B1 niveau).
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Corona herstel

De Jongerenpartij gelooft dat de Gemeente Heerlen en de raad een belangrijke rol heeft 

in het herstel van de lokale samenleving en de economie. We kijken daarbij vooral naar de 

mogelijkheden. Wat kan en mag er wel en hoe kunnen we dit als Jongerenpartij ondersteunen. 

Denk daarbij aan het faciliteren en stimuleren van ondernemingen die het lastig hebben 

gehad de afgelopen periode. Ook vinden wij het essentieel om nauw betrokken te zijn bij 

de diverse jongerenorganisaties en verenigingen in de stad om ervoor te zorgen dat deze 

jongeren verantwoord uit het isolement komen en het sociale leven weer oppakken.

Aanpakken
De gemeente zal onder het motto: ‘de handen uit de mouwen steken’ minder vergaderen 

maar meer doen en aanpakken en meer in de samenleving acteren in plaats van in de 

raadszaal.

Reorganisatie gemeente
De voorgenomen reorganisatie uit het jaar 2019 ingezet door het gemeentebestuur 

heeft onvoldoende effect gehad op het moderniseren en kostenefficiënter maken van 

het gemeentelijke apparaat. Er is gebleken dat men nog met een te zware, inefficiënte 

organisatie werkt die te zwaar op de begroting drukt. Het blijkt dat men met name worstelt 

met een cultuurveranderingsproces. Jongerenpartij Heerlen gelooft dat een versnelde 

verjonging van de gemeentelijke organisatie ertoe zal leiden dat de gemeente beter in staat 

is om deze cultuurverandering gestalte te geven. Wij denken namelijk dat de energie en 

ambitie die jonge professionals meebrengen tot een gemeentelijke organisatie zal leiden 

die dichter bij de burger staat en ook een meer heldere visie op de toekomst zal hebben.

Rijksprogramma Heerlen Noord
Het uitgebreide en generatielange rijks programma Heerlen Noord dat gericht is op de 

leefgebieden leren, wonen, werken, gezondheid en veiligheid juichen wij enorm toe om de 

perspectieven voor de jonge generatie uit dit deel van de stad structureel te bevorderen. 

We vinden het enorm belangrijk dat er tastbare resultaten geboekt worden en waken ook 

voor mogelijke verschuiving van de problematiek naar andere delen van onze gemeenten. 

Daarom geloven we dat de initiatieven voortvloeiend uit het programma Heerlen Noord ook 

breder ingezet kunnen worden in de gehele gemeente. 
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03DUURZAAMHEID, 
MILIEU EN RECREATIE

Jongerenpartij Heerlen denkt dat gezien onze ligging te midden van het Limburgs 

landschap, wat een enorme aantrekkingskracht heeft op toeristen uit binnen- en 

buitenland, het belangrijk is om bewust met het milieu en de omgeving om te gaan en in 

te zetten op verduurzaming. Niet alleen zodat de toeristen blijvend kunnen genieten van 

de natuur waar we in Limburg zo trots op zijn maar vooral omdat we als burgers uit de 

gemeente Heerlen ook in de toekomst nog willen genieten van een gezonde plek om te 

wonen, werken en leven.

De gemeente zal haar verantwoordelijkheid hierin moeten nemen door voldoende 

regelingen om bedrijven en verenigingen te verduurzamen, in te zetten opwekken klimaat 

neutrale energie, en een schoon straatbeeld.

Duurzaamheidsmaatregelen gemeente
Overheidsgebouwen klimaatneutraal maken door onder andere zonnepanelen te installeren.

Ongedierte en zwerfvuil overlast
Ongediertebestrijding (o.a. rattenbestrijding) en aanpak zwerfvuil weer hoger op de agenda 

als taak van de gemeente.

Gezonde leefomgeving
Om Heerlen aantrekkelijker te maken als woonstad dienen we in te zetten op een gezonde 

leefomgeving waarbij we de nadruk leggen op vergroening van de leefomgeving.

Duurzaamheid subsidies voor MKB en burger ieuwing
Stimuleren en steunen van duurzame initiatieven met een eerlijkere verdeelsleutel tussen 

burger en MKB.

Natuurbescherming 
Beschermen van natuur en recreatiegebieden, duurzame en schone leefomgeving voor 

mens en dier.

Afvalverwerking
Vuilnisverwerking centrale inzamelpunten. Stimuleer vernieuwende initiatieven op vuil 

verwerkingsgebied (kosten afvalscheiding, etc. onder de loep nemen).

Recreatie in de regio
De gemeente Heerlen en de regio eromheen is bij uitstek geschikt voor toerisme en 

recreatie, zowel voor burgers als toeristen zetten we Heerlen op de kaart als stad om te 

winkelen, van de natuur te genieten en te verblijven.
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Jongeren en milieu
Aanmoedigen jeugd & kind initiatieven ter bewustwording van milieu en landschap. In het 

bijzonder de omgang met afval en de impact van de voetafdruk die je achterlaat en hoe je 

dit kunt verbeteren.
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04ECONOMIE

De Jongerenpartij wil (startende) ondernemers ondersteunen door ze een goede kans 

te geven in de regio. Om dit te bereiken willen we ondernemen toegankelijker maken 

en meedenken in mogelijkheden. Het MKB is de dragende kracht van onze regio. Door 

ons dienstbaar op te stellen en te luisteren naar de wensen van deze ondernemers, 

vertegenwoordigen wij hun stem. 

Wij geloven dat we daarmee ondernemen in Heerlen niet alleen leuker en makkelijker 

maken, maar ook dat de werkgelegenheid en daarmee de aantrekkingskracht en 

leefbaarheid van de regio bevordert. 

17

Ondernemers stimuleren
Jongerenpartij Heerlen wil “jonge” ondernemers en vernieuwende initiatieven stimuleren 

door ze binnen onze regio een kans geven. Ook leggen we een sterke focus op het makkelijker 

maken van “ondernemen” in de regio door met de ondernemers mee te denken en te kijken 

wat er nodig is en. We moeten kijken wat er wel kan in plaats van in de onmogelijkheden 

van de ambtelijke regels te denken. Het MKB is de dragende kracht van onze regio en 

door ons dienstbaar op te stellen en te luisteren naar hun wensen willen wij hun stem 

vertegenwoordigen. Wij geloven dat wij hiermee ondernemen in Heerlen niet alleen leuker 

en makkelijker maken, maar dat ook de werkgelegenheid en daarmee de aantrekkingskracht 

van de regio bevorderen welke als motor dient voor vernieuwing in en kansen voor de stad.

De gemeente als partner in ondernemerschap
Ondernemers moet men kansen bieden, ze moeten niet weggejaagd worden. Procedures 

dienen kort te blijven met een actieve, bemiddelende en vooral resultaatgerichte rol voor 

de gemeente.

Regelgeving eenvoudig maken voor MKB
Soepele en begrijpelijke regelgeving waarbij de gemeente in nauw contact staat met de 

ondernemers om binnen de mogelijkheden van de wet de ondernemer te faciliteren.

Gratis parkeren
Zo min mogelijk zones met betaald parkeren hanteren om de middenstand in de kernen te 

stimuleren.

Lokale ondernemers bij aanbestedingen
Bij aanbestedingen zoveel mogelijk plaatselijke bedrijven mee laten dingen en waar mo-

gelijk deze gunnen. Vanzelfsprekend dient dit proces transparant.

16
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Starters en startups faciliteren 
Starters zo nodig extra faciliteren met een bijzondere focus op start ups. 

Behoud en aantrekken werkgevers in de gemeente Heerlen
Aanmoedigen jeugd & kind initiatieven ter bewustwording van milieu en landschap. In het 

bijzonder de omgang met afval en de impact van de voetafdruk die je achterlaat en hoe je 

dit kunt verbeteren.

Extra ondersteuning getroffen ondernemers als gevolg van Corona
De gemeente neemt de taak op zich om ook op lange termijn ondernemers te ondersteunen 

die het zwaar hebben gehad en geen buffer meer hebben om door te kunnen ondernemen.

Ondernemersfonds Heerlen
Via het ondernemersfonds moedigen we initiatieven van jonge en startende ondernemers 

om met behulp van de middelen en expertise van het fonds een impuls te geven aan de 

stad en de samenwerking aan te gaan met andere ondernemers uit de regio.  

191919

05FINANCIËN

De Jongerenpartij Heerlen denkt dat de gemeente Heerlen een voorbeeldrol heeft na haar 

burgers als het gaat om de financiën. Belangrijk vinden wij dat de gemeente binnen de 

begroting blijft werken en geen onverantwoorde en niet transparante risico’s neemt op 

het gebied van financiën. Tevens vindt de Jongerenpartij het belangrijk dat de middelen 

geïnvesteerd worden waar men rendement kan verwachten. Daarom zetten we in op het 

investeren in de jeugd, starters en studenten en daarmee de toekomst van Heerlen.

19
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Een sluitende begroting
De Jongerenpartij Heerlen denkt dat de gemeente Heerlen een voorbeeldrol heeft na haar 

burgers als het gaat om de financiën. Belangrijk vinden wij dat de gemeente binnen de 

begroting blijft werken en geen onverantwoorde en niet transparante risico’s neemt op 

het gebied van financiën. Tevens vindt de Jongerenpartij het belangrijk dat de middelen 

geïnvesteerd worden waar men rendement kan verwachten. Daarom zetten we in op het 

investeren in de jeugd, starters en studenten en daarmee de toekomst van Heerlen.

Lasten voor jonge werkende burgers niet verhogen
Zoveel mogelijk zoeken naar inkomsten of besparingen die de jonge werkende burger niet 

raken.

Gemeentelijke lasten
Gemeentelijke lasten voor jonge burgers en starters niet verhogen.

Jongerenbeleid meenemen in begroting
We willen dat de gemeente bovenop de door het rijk beschikbare gelden extra budget 

reserveert voor jongeren en jeugd. 

Erfenis uit het verleden
De afgelopen decennia is de schuldenlast van de Gemeente Heerlen fors toegenomen. De 

Jongerenpartij wil werken aan de afbouw van die schuldenlast en niet constant de hand 

ophouden bij de landelijke en provinciale overheid als “de slechtste leerling van de klas”.
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06INCLUSIVITEIT 
EN DISCRIMINATIE

Heerlen is een zeer diverse gemeente, met burgers uit diverse culturen en levensopvattingen 

en moet een plek zijn, waar iedereen zich, ongeacht leeftijd, gender, geaardheid, ras en 

beperking, veilig voelt. Dat is de boodschap die Jongerenpartij Heerlen uit wil dragen. Toch 

blijft discriminatie en pesten hardnekkig bestaan. Omdat we streven naar een tolerante 

samenleving, willen wij hier kritisch naar kijken en tegen optreden. 

We zullen er samen op moeten toezien dat iedereen mee kan doen en dit ook een speerpunt 

blijft van de gemeente. Vanzelfsprekend dragen wij deze waarden ook uit binnen onze 

eigen partij. Iedereen is welkom en gelijk in de ogen van de Jongerenpartij!
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Gelijkheid burgers in de gemeente Heerlen
Jongerenpartij Heerlen streeft een tolerante samenleving na waarin iedereen ongeacht 

gender, leeftijd, ras, geaardheid of beperking (enz.) zich veilig, gerespecteerd en zichzelf 

mag voelen.

Voorbeeldrol van de gemeente in gelijkheid en inclusiviteit
De gemeente dient een voorbeeldrol aan te nemen daar waar het gaat om gelijke 

behandeling voor eenieder.

Positieve initiatieven stimuleren
Initiatieven die bijdragen aan het scholen van kind en jeugd om het belang van gelijke 

behandeling zoals ook in de algemene wet gelijke behandeling is vastgelegd te bevorderen 

moedigen wij aan.

Gelijkheid en inclusiviteit binnen de Jongerenpartij Heerlen
Binnen de Jongerenpartij Heerlen maken wij geen onderscheid op basis van gender, leeftijd, 

ras, geaardheid of beperking (enz.)

Pesten en onlinepestgedrag 
De jongerenpartij maakt zich sterk om (cyber) pesten tegen te gaan, we willen dat er van-

uit de gemeente meer voorlichting komt over dit onderwerp.    

23

07INTEGRATIE EN 
INBURGERING

De Jongerenpartij Heerlen gelooft dat wanneer men een onderdeel van de Heerlense 

samenleving wilt worden dat “meedoen” de sleutel tot de snelste weg van inburgering is. 

Liefst starten kinderen van statushouders die reeds woonachtig zijn in de regio zo snel 

mogelijk met het leren kennen van de lokale cultuur, taal en gebruiken. 

Heerlen huisvest op dit moment relatief veel immigranten in vergelijk tot omliggende dorpen 

en steden. We geloven dan ook dat een meer gelijkmatige verdeling van statushouders 

over de provincie en daarbuiten zou helpen bij het inburgeringsproces.
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Integratie in Heerlen reeds woonachtige statushouders
Heerlen huisvest nu relatief veel statushouders in vergelijk met overige steden en dorpen 

in de regio. We concentreren ons op het bevorderen van de integratie van diegenen die zich 

reeds blijvend gevestigd hebben of blijvend mogen vestigen. 

Taalonderwijs voor de jeugd
Extra taalonderwijs voor kinderen van immigranten vanaf het begin van opvang moet 

gestimuleerd worden om een snelle integratie in de Nederlandse - en specifieker de 

Heerlense - samenleving beter mogelijk te maken. Daarnaast moet het lezen en schrijven 

op school in deze regio extra aandacht krijgen, zodat we zo veel mogelijk kinderen op een 

gemiddeld niveau kunnen brengen op dat gebied. Dit zal de algemene ontwikkeling van het 

kind ten goede komen en betere kansen bieden in de maatschappij.

Verdeling statushouders en immigranten over de regio
Begeleiden van asielzoekers zonder permanente huisvesting naar vestiging in gemeenten 

met relatief minder statushouders om integratie te verbeteren en een evenredige verdeling 

van statushouders te bevorderen.

Integratie en arbeid
Arbeidsparticipatie van statushouders sterk stimuleren om integratie en zelfredzaamheid 

te versnellen. Sociaal maatschappelijke problemen snel te signaleren en daarop acteren of 

zelfs voorkomen.

De Limburgse cultuur meenemen bij de inburgering
Speciale aandacht voor de Limburgse cultuur, het dialect en het lokale verenigingsleven 

met als doel de Limburgse cultuur ook voor de volgende generaties te behouden.

Ontwikkeling Europese arbeidsmigranten
We houden rekening met een eventuele toestroom arbeidsmigranten uit EU-landen van-

wege de overspannen arbeidsmarkt en waken voor krapte op de woningmarkt hierdoor.
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08JONGERENBELEID

De Jongerenpartij Heerlen heeft als missie dé stem te zijn voor jongeren, studenten en 

jongvolwassenen van Heerlen. De betrokkenheid van de jongeren in de gemeentepolitiek 

is zeer laag. Door naar deze doelgroep te luisteren, hun visie te vertalen naar reële 

doelstellingen en deze zo goed mogelijk proberen te realiseren wil Jongerenpartij Heerlen 

de daad bij het woord voegen. 

Door voor de belangen van jonge gezinnen, kinderen en jeugdigen op te komen denken wij 

een stem die in het verleden niet of weinig gehoord werd te kunnen laten horen.  

Een mooie bijkomstigheid is dat we indirect hiermee ook de belangen van alle vaders en 

moeders en opa’s en oma’s dienen. Namelijk hun kinderen en kleinkinderen meehelpen 

hun thuis Heerlen zo vorm te geven dat ze er trots op zijn en er graag blijven.

27

Wethouder jongerenbeleid
Jongerenpartij Heerlen wil inzetten op het toevoegen van een wethouder jongerenbeleid 

die belangen van kind en jeugd behartigt op alle gebieden.

Heerlen Noord project uitbreiden
Project Heerlen-Noord breder trekken naar alle kansarme jongeren in de gemeente Heerlen 

ook in de wijken die niet tot Heerlen-Noord behoren, tevens willen we ook ervoor waken 

dat de middelen die beschikbaar worden voor het project ook daadwerkelijk bij de jeugd 

terecht komen en er aantoonbare resultaten geboekt worden door gedurende de looptijd 

van het project de vorderingen te toetsen.

Activiteiten voor jongeren en studenten na en tijdens Corona
Activiteiten gericht op studenten en opgroeiende jongeren in de stad organiseren om deze 

uit hun corona- isolement te halen.

Hangjongeren
Speciale aandacht voor sociale problematiek bij opgroeiende jeugd en zorgen voor een 

veilige plek om samen te komen zonder overlast voor de burger.

Kinderopvang en buitenschoolse opvang
Kinderopvang en buitenschoolse opvang voor werkende ouders stimuleren (door bijv. 

verlengde schooldag of meer IKC’s).

Jongeren en gemeentepolitiek
Jongere studenten en jongvolwassenen informeren over de werking en toegevoegde 

waarde van de politiek om betrokkenheid te vergroten en opkomst bij de verkiezingen te 

verhogen.
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Evenementen en cultuur
Inzetten op muziek en cultuur evenementen die de jeugd en jongvolwassenen daadwerkelijk 

aanspreekt, denk hierbij aan dance, pop en hip hop muziek en dansfeesten.
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09LEEFBAARHEID

De Jongerenpartij vindt dat Heerlen meer leefbaar kan en moet worden. Door alle wijken 

en stadsdelen te blijven voorzien van in ieder geval de nodige basisvoorzieningen. Door 

niet alleen aan het stadscentrum te denken maar ook aan de wijken. Door verloedering 

tegen te gaan en burgerinitiatieven voor verbetering van de leefbaarheid te ondersteunen.
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Heerlen is veel meer dan alleen de binnenstad
Meer oog hebben voor de wensen van de burgers in de stadsdelen en wijken buiten het 

centrum.

Aanpakken leegstand
Langdurig leegstaande winkel- en kantoorpanden omvormen naar wonen of slopen.

Watermanagement
Het (regen)watermanagement en riolering in de gehele stad verbeteren om overstromingen 

en overlast te voorkomen.

Ondersteunen buurt en gemeenschapshuizen
De buurt- en gemeenschapshuizen meer ondersteunen.

Subsidieregeling voor burger- en wijkinitiatieven
De gemeente ondersteunt de burger- en wijkinitiatieven.

Hoogwaterschade
Bij iedereen in Heerlen staat de watersnood van afgelopen zomer nog helder op het netvlies. Diverse 

inwoners zijn getroffen en velen ervaren nog elke dag nadelige gevolgen van de opgelopen schade. 

De afhandeling hiervan is een kwestie van de verzekeringsmaatschappijen en het waterschap, 

echter verwachten wij van de gemeente en in het bijzonder van de burgemeester en wethouders 

dat zij een proactieve, betrokken rol aannemen en een platform creëren zodat de gedupeerden met 

ondersteuning van de gemeente een gezamenlijk en sterker front kunnen vormen.
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10ONDERWIJS

Dit Jongerenpartij vindt dat wanneer we in Heerlen economisch en sociaal de weg omhoog 

in willen zetten en de achterstand op het landelijk gemiddelde in willen halen het van 

belang is dat kinderen, studenten en jongeren in Heerlen kwalitatief goede opleidingen 

kunnen volgen die ervoor zorgen dat ze het maximale uit hun talenten kunnen halen. 

Naast de maximale mogelijke ontwikkeling van hun talenten vinden wij het belangrijk dat 

ze opgeleid worden in richtingen waar ook daadwerkelijk vraag naar is.

Verder is het van belang dat zoveel mogelijk studierichtingen op alle niveaus beschikbaar 

blijven zodat het voor studenten en jongeren uit de gehele parkstad regio niet nodig 

moet zijn om te verhuizen naar een andere regio. Hiermee binden wij meer jonge mensen 

aan onze regio en trekken we ook weer jonge getalenteerde mensen uit de omliggende 

gemeenten aan.  

Ook zien we de behoefte groeien van werkende ouders om kinderen op 1 plek onder te 

brengen voor onderwijs, spel en opvang. We zullen ons sterk maken om hier sneller meer 

mogelijkheden voor te creëren door samen te werken met de belangrijkste partners hierin.
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Breed onderwijs aanbod in Heerlen
Beschikbaar hebben en houden van een breed onderwijsaanbod op alle niveaus in de 

gemeente Heerlen.

Nieuwbouw middelbare school, in de binnenstad
Eventuele nieuwbouw van de middelbare scholen bij voorkeur in de binnenstad.

Behoud en uitbereiding studierichtingen vervolgonderwijs in Heerlen
Lobby voor behoud en eventuele uitbreidingen van studierichtingen op het MBO, HBO en de 

praktijkopleiders in de gemeente Heerlen.

Kansen zorgacademie in Heerlen
De jeugd en jongeren enthousiasmeren voor de mogelijkheden van de zorgacademie met 

goed perspectief op een baan.

Samenwerking met RWTH en andere regionale onderwijsinstellingen
Mogelijkheden verkennen tot intensievere samenwerking met regionale onderwijsinstel-

lingen zoals het RWTH in Aken en de Universiteit Maastricht.

Taalachterstand en laaggeletterdheid aanpakken
Extra investeren in lees- en taalonderwijs bij jeugd met laaggeletterdheid.

Uitbreiden meer IKC’s  (integraal kind centrum) in regio Heerlen
Er is een groeiende behoefte aan plaatsen waar onderwijs en kinderopvang op 1 plaats bij 

elkaar komen. Deze waar mogelijk uitbreiden.
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Corona achterstanden en onderwijs
De gemeente stimuleert initiatieven om leerachterstanden als gevolg van Corona en thuis 

studeren in te halen. 

De gezonde basisschool 
De gezonde basisschool waar naast leren ook bewegen en gezond eten voorop staat wordt 

gestimuleerd en ondersteund. wij willen dit graag in de gehele gemeente uitrollen voor alle 

basisscholen .

Verlengde schooldagen mogelijk maken
Het overleg aangaan met onderwijsinstellingen om bij behoefte een verlengde schooldag 

mogelijk te maken.

Samenwerking met onderwijsinstellingen 
Met onder andere de grote onderwijsinstellingen zoals Innovo, Hogeschool Zuyd en Movare  

in nauw contact blijven en samenwerken om in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen 

op onderwijsgebied en daar waar mogelijk hen ondersteunen.

Onderwijs aansluiten op de vraag van werkgevers
Vraag en aanbod beter op elkaar aansluiten door samen te werken met werkgevers, 

studenten en onderwijsinstellingen.

Studentenleven in Heerlen
Wat betreft vrije tijd naast de studie, uiteraard ook heel belangrijk, moet de binnenstad 

bloeien en het verenigingsleven in de wijken daaromheen eveneens bruisen. Door 

te luisteren naar jongeren kunnen we het perfecte studentenklimaat realiseren waar 

heel Heerlen haar vruchten van plukt op verschillende manieren. Het studentenleven 

is een periode in iemands leven die naast de nodige uurtjes studeren ook bestaat uit 

plezier maken. De studenten die Heerlen rijk is zijn over het algemeen niet in Heerlen 

te vinden. Het grootste deel gaat liever op stap in de regio, wat de lokale middenstand 

niet ten goede komt. Het is dus zaak om van Heerlen een studentenstad te maken. Het 

moet aantrekkelijk zijn om je hier als student in te schrijven, te vestigen en je leven 

hier op te pakken. Dit kan alleen als er schone, veilige en betaalbare studentenkamers 

zijn, het liefst met een centrale ligging ten opzichte van de scholen en het openbaar 

vervoer. Op het moment dat het befaamde papiertje binnen is, moet Heerlen dusdanig 

aantrekkelijk zijn dat je je hier wil blijven werken.

Studentenstad Heerlen
Door onder andere de Hogeschool naar het centrum van de stad te verplaatsen en 

mogelijk meer onderwijsinstellingen aan te trekken en daarbij fors in te zetten op de 

marketing voor Heerlen als studentenstad willen we de levendigheid en sfeer in de 

stad verbeteren. Dit geeft ook de ondernemers in de binnenstad weer een impuls.
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11OPENBARE ORDE 
EN VEILIGHEID

De Jongerenpartij Heerlen vindt veiligheid van de inwoners van Heerlen enorm belangrijk. 

Heerlen staat helaas nog altijd hoog op de lijst van onveilige steden en misdaad. Daarom 

wil de Jongerenpartij zorgen voor meer toezicht op straat in de vorm van cameratoezicht, 

handhaving en politie, met de focus op bepaalde probleemgebieden, Een bijzondere 

aandacht voor inbraakveiligheid, mobiel banditisme en drugscriminaliteit is hiervoor 

nodig.

Ook de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen heeft een hoge prioriteit gezien 

het feit dat er regelmatig ongelukken voorkomen rondom onze scholen. 

Corona achterstanden en onderwijs
Controle en veiligheid probleemgebieden: Veiligheid verhogen in probleemgebieden door 

extra controle BOA’s.

Verkeersveiligheid rondom scholen
Verkeersveiligheid rondom basis- en middelbare scholen sterk verbeteren.

Cameratoezicht 
Meer cameratoezicht om en nabij het centrum en op plekken in stadsdelen waar veel 

overlast plaatsvindt.

Vuurwerk toestaan
Siervuurwerk toestaan tussen 22:00 uur en 1:30 uur tijdens oud op nieuw. 

Politie op straat 
Meer politiecapaciteit in de gemeente Heerlen en daarbij lokale jongeren werven.

Cyberpesten en cybercriminaliteit
Burgers beter informeren over risico’s en mogelijke gevolgen van cyberpesten en/of 

criminaliteit.  

Lik op stuk voor hard drugs problematiek
Overlast gevende (harddrugs) problematiek via lik op stuk behandelen.
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Inbraken en mobiel banditisme
In Heerlen hebben we relatief veel last van inbraken en mobiel banditisme, door extra 

controle en preventie kan dit bestreden worden.

Gladheidsbestrijding
Voldoende en tijdig strooien bij gladheid. 12SPORT EN CULTUUR

De Jongerenpartij Heerlen vindt dat sportverenigingen en culturele evenementen 

een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij en onmisbaar zijn voor de 

vorming van onze kinderen en jongeren. Onze bijzondere grote aandacht gaat uit naar 

sportverenigingen, carnavalsverenigingen muziekverenigingen en jongerenverenigingen 

die de “lijm” in onze samenleving zijn en ervoor zorgen dat men zich in Heerlen gezond 

welkom en thuis voelt. 

We geloven dat ook evenementen de levendigheid van onze stad en wijken bevordert. Wel 

denken wij dat het ondersteunen van de opstart van grootschalige evenementen altijd 

het doel moet hebben dat deze zichzelf terugverdienen en/of dat er een breed genoeg 

animo voor is. Daarom zijn wij kritisch op subsidies voor evenementen die slechts een 

klein deel van de burgers van Heerlen interesseert. 

Ook willen we een strakke verantwoording van de subsidies zodat deze gelden maximaal 

terecht komen bij het doel van de subsidie en niet bij adviseurs of individuen. Heerlen 

huisvest verder een aantal zeer goedlopende evenementen waar we als gemeente trots 

op mogen zijn en dit naar onze burgers ook wat meer onder de aandacht mogen brengen. 

Denk bijvoorbeeld aan het IBE (International breakdance event), Limburgs mooiste, Oad 

op nuuj,  De Obvion run of het Bekkerveld festival. Dit soort evenementen hebben ook een 

belangrijke marketingwaarde voor de stad Heerlen.
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Multifunctionele accommodaties voor sport en cultuur
Multifunctionele sport- en cultuuraccommodaties faciliteren, stimuleren en waar nodig 

uitbreiden. Ook willen we meer gebruik maken van multifunctionele locaties binnen ieder 

stadsdeel. Door de locaties die er zijn beter te benutten en meerdere verenigingen op één 

locatie te huisvesten creëren we meer mogelijkheden voor (sport)evenementen. Uiteraard 

willen we rekening houden met het sentiment van de vereniging zelf, en niet afdoen aan 

de individualiteit hiervan. We spreken niet over fusies, maar eerder over bijvoorbeeld een 

theater dat ook een dansschool huisvest, om zo de zichtbaarheid te vergroten en culturele 

verenigingen onderling kennis laat maken. Of een voetbalclub met daarbij ook de bridge, 

atletiek of de tennisclub.

Verenigingen belangrijk 
Het verenigingsleven als hoogste prioriteit behandelen om jong en oud samen te brengen, 

muziek te laten maken, te sporten en samen te zijn.

Skatepark, fitness en sportveldjes openbaar
Vrij toegankelijke sportgelegenheden in de wijken uitbreiden zoals skatebanen, fitness en 

sportveldjes.

Cruyff Courts
In iedere wijk inzetten op het verkrijgen van een Cruyff Court via de Cruyff foundation.

Lokale marketing en promotie evenementen
Beter promoten van bestaande sport en cultuur evenementen die succesvol zijn en veel 

publiek trekken zoals o.a. IBE en de wielerronde.

Evenementen voor jongeren
Organiseren van evenementen gericht op muziek, dans en cultuur waar Heerlense jongeren 

en studenten in geïnteresseerd zijn stimuleren.

Subsidiebeleid sport en cultuur
Jongerenpartij Heerlen kijkt kritisch naar het subsidiebeleid. Momenteel gaat een groot 

deel van de beschikbare begroting naar een klein deel van de evenementen. Wij willen dat 

graag beter verdelen en het mag niet ten koste gaan van de lokale ondernemer. Ook staan 

we achter het idee om meer gebruik te maken van multifunctionele locaties binnen elke 

stadsregio. Denk bijvoorbeeld aan een theater dat ook een dansschool huisvest, om zo 

de zichtbaarheid te vergroten en culturele verenigingen onderling kennis te laten maken. 

Daarnaast moet sport voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Fit zijn en blijven is in deze 

tijd enorm belangrijk en zal dan ook gestimuleerd moeten worden.

Betrek lokale ondernemers
Wat Jongerenpartij Heerlen belangrijk vindt is dat lokale ondernemers betrokken moeten 

worden zodat er geen oneerlijke concurrentie gecreëerd wordt. Heerlen én haar ondernemers 

heeft al veel te bieden, het is nu tijd om in te zetten op ‘voor Heerlen, door Heerlen’.

Behoud van Carnaval
Inzetten op het behoud van de carnavalscultuur in Heerlen en initiatieven om deze cultuur 

aan de jeugd mee te geven aanmoedigen.

De Nieuwe Nor
De programmering aan laten sluiten op jongeren en jeugd die vervolgens ook voor en na 
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hun bezoek de horeca in de binnenstad bezoeken. Hier ook actief de lokale ondernemers 

bij betrekken.

Geen centrumbad 
Aangezien de plannen voor het nieuwe centrumbad amper toegevoegde waarde voor 

jongeren en sport hebben en dit geplande bad ten koste gaat van de reeds bestaande 

en niet volledig volgeboekte zwembaden in de Gemeente Heerlen gaat, willen wij dit 

miljoenenproject een halt toeroepen. De geplande locatie aan de Putgraaf kan beter 

omgebouwd worden naar een woonbestemming en de forse kostenpost die voor het 

zwembad berekend is dient ingezet te worden aan de verbetering en vernieuwing van 

sportaccommodaties:

Kaldeborn project 
Al meerdere jaren worden er zonder dat er actief iets gebeurd plannen gemaakt om de 

locatie Kaldeborn te vernieuwen. De Jongerenpartij wil in overleg met omwonenden en 

gebruikers deze locatie veiliger, overzichtelijker en toegankelijker te maken voor recreanten 

en sporters. Ook zou het verloederde monumentale stadion dienst kunnen doen als een 

evenementen locatie.   
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13VERKEER EN 
VERVOER

De Jongerenpartij vindt dat Heerlen als stad met haar centrale grensligging in de Euregio 

zo goed mogelijk bereikbaar moet zijn voor de forens, de toerist en de inwoners van de 

stad. De Internationale aansluitingen via spoor, weg en de fiets en wandelpaden dragen 

bij aan economische groei. Bij voorkeur houden we rekening met het milieu en de natuur 

bij de aanleg en de verbetering van de infrastructuur. Verder vinden wij het belangrijk dat 

jong en oud zich veilig en vrij moeten kunnen verplaatsen in de stad.  
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Bereikbaarheid gemeente Heerlen
De gemeente Heerlen moet voor (internationale) studenten, toeristen, winkelend publiek 

en ondernemers goed bereikbaar zijn via trein, auto en fiets.

Vergunningen elektrische laadpalen
Om elektrisch rijden te bevorderen meer laadpalen laten plaatsen in de wijken en 

vergunningen aan particulieren voor plaatsing vergemakkelijken.

Verkeersveiligheid kinderen en fietsers
Rondom scholen en druk bereden fietspaden moet de verkeersveiligheid omhoog en de 

snelheid omlaag.

Elektrische leenfietsen/scooters/steps
Om de bereikbaarheid van de stad te bevorderen leenfietsen / scooters / steps bij onder 

andere de stations en de grotere scholen plaatsen.

Aanmoedigen milieubewust transport
De vervoerspartners van de gemeente aanmoedigen om hun wagenpark te verduurzamen.

Verbinding met de buurlanden
Gezamenlijk met de provincie en de buurlanden de mogelijkheden om trein- vlieg- en 

autoverbindingen waar mogelijk uit te breiden of te verbeteren.

Toegankelijkheid mindervaliden
De gemeente draagt eraan bij dat scholen en openbare gebouwen gemakkelijk toegankelijk 

en bereikbaar zijn voor mindervaliden.

Kiss & Ride en parkeren rondom scholen
Om de veiligheid van kinderen rondom scholen te waarborgen en tegelijkertijd de parkeer en 

verkeersoverlast voor de omwonenden te beperken dienen er rondom scholen Kiss & Ride 

plekken ingericht te worden. Tevens dient er rondom scholen voldoende parkeergelegenheid 

beschikbaar te zijn zodat ouders hun kinderen op kunnen halen zonder tot overlast van 

omwonenden te zijn.
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14WONINGMARKT EN 
RUIMTELIJKE 
ORDENING

Wat betreft wonen heeft Heerlen veel potentie, maar we hebben een schrijnend tekort 

aan geschikte woningen voor burgers die onze stad juist vooruit kunnen helpen. Wij 

streven naar genoeg betaalbare starters-,  studenten en doorstroomwoningen, om zo de 

huidige focus op zorg- en ouderenwoningen uit te balanceren. Daarmee behouden we de 

jongeren in de regio. Dit vinden wij heel belangrijk om Heerlen als stad te kunnen laten 

groeien. 

Verder geloven wij in de meerwaarde van een stad waar wonen, werken en winkelen hand 

in hand gaan. Dit zorgt ervoor dat het sfeerloze centrum weer levendig wordt. Ook is 

het broodnodig dat er nieuwe moderne woonwijken gebouwd worden die met het oog op 

klimaatneutraal ruimte bieden aan een mix van bewoners zodat jong en oud en rijk en 

arm in harmonie in dezelfde wijk kunnen wonen. Een constructieve samenwerking met 

lokale vastgoedondernemers, woningverenigingen en huurders is wat ons betreft de weg 

vooruit.
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Woonruimte voor starters en studenten
Betaalbare woningen voor starters en studenten realiseren.

Doorstroomwoningen voor gezinnen
Doorstroomwoningen wijken voor jonge gezinnen beschikbaar maken.

Hybride nieuwbouwwijken
Integrale aanpak hybride wijken waar naast woningen voor starters en doorstarters ook 

ruimte is voor seniorenwoningen en woningen uit de hogere prijsklassen.

Wonen werken en winkelen in het centrum
De binnenstad levendig maken door nog zwaarder in te zetten  op wonen winkelen en 

werken in de stad.

Samenwerking met pandeigenaren
Samenwerking met vastgoedeigenaren verbeteren en hen bewegen tot investeringen in 

nieuw en of verbouw. 

Ontmoetingsplaatsen voor jonge en oud
Jeugd en jongeren faciliteiten verbeteren en huisvesten in multidisciplinaire gebouwen.

Bereikbaarheid gemeente Heerlen
De gemeente Heerlen moet voor studenten, toeristen, winkelend publiek en voor 

ondernemers optimaal bereikbaar zijn via trein, auto en fiets. 

Huisjesmelkers en zelfbewoningsplicht
Zelfbewoningsplicht - de Jongerenpartij heeft een sterke voorkeur voor zelfbewoning, 

echter wanneer investeerder/verhuurder investeert in deugdelijke nieuwbouw of verbouw 

van panden en deze aan een betaalbaar tarief voor starters, studenten en jongeren verhuurt 

juichen wij deze investeringen toe.

Woningbouw en thuiswerken
Nieuwe woningen zullen gebouwd moeten worden met het oog op het hybride werken om 

thuiswerken mogelijk te maken.

Plannen en risico’s gemeentelijke bouwprojecten door professionals in 
kaart laten brengen
Grote renovatie- of bouwprojecten in de stad of de deelkernen dienen gedetailleerd 

voorbereid en de financiële risico’s getoetst te worden door onafhankelijke professionals 

alvorens tot handelen over te gaan.

Inspraak jongeren bij toekomstplannen Heerlen
De Jongerenpartij is de spreekbuis van de jeugd om vorm te geven aan de inrichting van 

Heerlen voor de toekomst, immers de jeugd heeft de toekomst.

Vestigingsklimaat
Gegeven de strategische locatie van de gemeente Heerlen op de as tussen Maastricht, 

Aken en Luik inzetten op het verbeteren van het vestigingsklimaat voor professionals en 

bedrijven die in Heerlen een uitvalsbasis zien binnen de Euregio.
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15ZORG EN WELZIJN

De zorg is en blijft  een van de belangrijkste thema’s  in de samenleving. Tijdens de corona 

crisis is de reguliere zorg behoorlijk onder druk komen te staan. Tegelijkertijd lopen de 

zorgkosten structureel op onder andere als gevolg van de toenemende vergrijzing en het 

gegeven dat we steeds ouder worden in Nederland.

De Jongerenpartij Heerlen vindt het belangrijk dat we desondanks vooral oog blijven 

houden op preventieve zorg en investeren in de gezondheid van jonge mensen.

Voorkomen is immers altijd beter en goedkoper dan genezen.

Tevens is het belangrijk dat we in de regio voldoende zorg kunnen blijven bieden aan 

diegenen die het hard nodig hebben.

Dat willen we bereiken door in onze regio voldoende gekwalificeerde (preventieve) zorg 

aan te kunnen bieden en door gebruik te maken van de kennis en kunde die er in de regio 

aanwezig is.
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Mentaal gezond
Met name sinds het afgelopen jaar lijkt iedereen het belang van niet alleen fysieke, maar ook 

mentale gezondheid stukken serieuzer te nemen. We pleiten voor intensieve begeleiding 

voor gezinnen die dit nodig hebben, om zo het probleem bij de kern aan te pakken. Het 

is belangrijk om meer in te zetten op het versterken van de ggz binnen de nulde- en 

eerstelijnszorg met o.a. gespecialiseerde verpleegkundigen, begeleiders en ondersteuners 

in de nulde lijn en psychologen, verpleegkundig specialisten en poh-ggz in de eerste lijn. 

Het versterken van de ggz in de nulde- en eerstelijnszorg zal zorgen voor de juiste zorg zo 

dichtbij mogelijk, mindere lange wachtlijsten in de reguliere, basis en specialistische ggz 

en zal tevens voor minder kosten zorgen.

Hiermee is het belangrijk dat de eerstelijnszorg en de lokale ggz meer de samenwerking 

met de gemeente opzoeken in projecten, in overleg met de zorgverzekeraars. Voor kinderen 

en jeugdigen en de gezinnen is het belangrijk om op de scholen maar ook buurtgericht 

voorlichting te geven over opvoeding, middelengebruik, mentaal welbevinden en hiermee 

drempels naar de hulpverleningsinstanties en lokale nuldelijns initiatieven verlagen.

Op middelbaar en hoger onderwijs moet meer ingezet worden op psychologische 

ondersteuning voor studenten. Recent onderzoek heeft ook uitgewezen dat jongeren 

steeds vaker met psychische problemen rondlopen. De gemeente overlegt met opleidingen 

hoe zij hierin kan ondersteunen;

Voeding en beweging
Voeding en beweging: Een gezond leven begint bij gezonde voeding en patronen. We 

willen gezonde voeding met name bij scholen en verenigingen bevorderen. In plaats van 

automaten gevuld met snoeprepen en chipszakjes streven we naar een betere balans, met 

ook genoeg verse groenten en fruit beschikbaar. Voor kinderen die uit een gezin komen 

met een laag inkomen moet sporten mogelijk gemaakt worden middels een bijdrage van de 

gemeente, naast een positief effect op de gezondheid van de kinderen levert dit ook direct 

een positief effect op qua maatschappelijke integratie voor deze kinderen.

Verslavingszorg en preventie
Verdeling ambtenaren, voldoende kennis verzorgen, ervaren zorgprofessionals op hun plek.

Jeugdzorg
Het is belangrijk om meer in te zetten op een constructieve samenwerking tussen de 

jeugdzorg en de jeugd-GGZ. Een organisatie zoals JENS zal binnen de gemeente meer 

middelen, mogelijkheden en bevoegdheden moeten krijgen om zorg op maat te bieden 

met de juiste professionals die kinderen en gezinnen kunnen ondersteunen. Meer 

specialistische jeugdhulpverlening eventueel aangevuld met de ontwikkeling van regionale 

expertisecentra. Hierbij moet JENS zoveel mogelijk gebruik maken van de reeds in de regio 

aanwezige expertise.

De bezuinigen op jeugdzorg zoals in de landelijke kabinetsplannen staat beschreven is 

geen optie, anders betalen we over een aantal jaar de rekening driedubbel terug. Er moet 

nu juist geïnvesteerd worden.

Preventieve zorg
Preventieve medische zorg en onderzoek bevorderen, beter vooraf investeren in plaats van 

achteraf de problemen oplossen. Met name in buurten waar het gemiddeld inkomen laag 

is, is de levensverwachting ook lager. Door op jonge leeftijd al voorlichting te geven over 

een gezond leefpatroon, gezonde voeding en bewegen draag je bij een positieve leefstijl 

en verminder je de zorgkosten op lange termijn.

Zuyderland ziekenhuis
Uitbreidingen in het Zuyderland ziekenhuis locatie Heerlen bevorderen en faciliteren. 

Investeer in specifieke expertises waarmee het ziekenhuis meer op de kaart kan worden 

gezet. De gemeente kan dit middels fondsen en projecten aanjagen.

We willen een intensievere samenwerking bevorderen met de Open Universiteit, Zuyd 

Hogeschool, Vista collega en Zorgacademie Parkstad. Zowel qua onderzoek, ontwikkeling 

en innovatie alsmede het interessant blijven houden van de zorgberoepen. Organiseer 

meer open dagen en maatschappelijke stages binnen Zuyderland.

Basiszorg voor de Heerlense burger 
Samenwerking met huisartsen om basiszorg in iedere wijk beschikbaar te houden.
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Persoonsgebonden budgetten
Betere controle en inzet van PGB zodat deze ook daadwerkelijk gebruikt worden waar deze 

voor bedoeld zijn.

Mantelzorg
Mantelzorg is een belangrijk goed voor mensen. Ouderen wonen steeds langer thuis. De 

jongeren zijn de toekomst. We stimuleren maatschappelijke (buurtgerichte) projecten 

waarin jongeren hun steentje kunnen bijdragen in mantelzorgtaken voor hun familie, 

bekenden of eenzame ouderen. Daarin zoeken we de samenwerking op het middelbaar 

en hoger onderwijs om dit meer vorm te geven. De gemeente kan dit soort gezamenlijke 

projecten aansporen door subsidie verstrekken en als centrale spil fungeren.

Zorgprofessionals betrekken in de besluitvorming
In de besluitvorming van punten die betrekking hebben op zorg en welzijn is het wenselijk dat 

er een expertpanel wordt geraadpleegd om de keuzes die gemaakt worden te onderzoeken 

en te toetsen binnen het betreffende werkveld.
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