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Hallo, ik ben Eric Geurts
Ik ben lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid Limburg bij de Provinciale
Staten verkiezingen op 18 maart 2015. De afgelopen 9 jaar heb ik met veel
plezier als wethouder voor de gemeente Brunssum gewerkt. De komende
jaren wil ik mij graag inzetten voor de hele provincie Limburg. Dat doe ik
niet alleen, maar samen met een grote groep betrokken mensen, die
samen de PvdA Limburg vormen.
Wij willen de provincie Limburg dichter bij de mensen brengen, om mét
en voor zoveel mogelijk mensen in Limburg te werken aan méér en béter
betaalde banen, betere zorg en meer veiligheid. In dit programma kunt u
lezen waar de PvdA Limburg voor staat en hoe we dat willen doen.
Met een sterke vertegenwoordiging van de PvdA in het Limburgs
Parlement, kunnen we beste randvoorwaarden scheppen
voor een sterker en socialer Limburg. Ik hoop dat
de PvdA op 18 maart op uw stem kan rekenen!
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Werken aan Limburg
De provincie Limburg is een bijzondere provincie. Als we Limburg met andere provincies vergelijken, voelen we trots.
De inwoners van Limburg voelen zich meer verbonden met elkaar. Limburg kent een sterk verenigingsleven, een rijke
cultuurhistorie en een prachtige natuur. Een geweldige basis om mensen te binden en een warme samenleving op te
bouwen. Maar we kennen ook uitdagingen. De Limburgse beroepsbevolking is gemiddeld lager opgeleid dan de rest
van Nederland, vergrijst sneller en de werkgelegenheid in Limburg is gevoeliger voor de grillen van de economie dan
elders. Geen provincie in Nederland kent zo’n lange grens met andere landen, dan Limburg. Dit biedt kansen, maar er
dienen wel de nodige drempels overwonnen te worden, voordat deze kansen optimaal verzilverd kunnen worden.
Naast de Limburgse samenleving neemt ook de provinciale overheid in Limburg een bijzondere positie in. Onze
Commissaris van de Koning noemen we Gouverneur en Provinciale Staten het Limburgs Parlement. Maar er is meer.
Dankzij onder andere de verkoop van aandelen in energiemaatschappijen heeft de provincie Limburg veel meer geld
te besteden dan andere provincies, wat ervoor heeft gezorgd dat de provincie Limburg ook kan investeren in zaken
die niet tot het standaard takenpakket van een provincie horen. Dat betekent dat Limburg meer voor mensen kan
betekenen en daardoor dichter bij haar inwoners kan staan. Niet alleen door meer te kunnen doen, maar ook door
meer mét mensen samen te doen. Want samen werken we aan Limburg!
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Een ander programma
Dit verkiezingsprogramma is anders dan u waarschijnlijk van politieke partijen gewend bent. Het is geen opsomming
van zoveel mogelijk punten en ideeën. Geschreven in de hoop dat zoveel mogelijk wensen van mensen en
belangenorganisaties terug te vinden zijn. Het is niet geschreven om te tellen hoe vaak bepaalde doelgroepen of
belangen benoemd worden. Zodat u op die manier kunt vergelijken welke politieke partij hier ogenschijnlijk de
meeste aandacht voor heeft. u vindt ook weinig beleidstaal en vakjargon terug in dit verkiezingsprogramma. Omdat
het niet is geschreven vanuit het perspectief van een politieke partij.
Het programma van de PvdA is geschreven vanuit het perspectief van gewone Limburgse mensen. Mensen die we op
straat spraken en vaak geen lid waren van een politieke partij. U leest hun dagelijkse problemen en beslommeringen.
Maar ook hun dromen en ambities voor de toekomst. Herkenbare verhalen, met herkenbare dilemma’s. Dit
programma laat zien, wat de mensen die samen de PvdA Limburg vormen drijft. En op welke manier ze van betekenis
willen zijn voor de inwoners van de provincie Limburg. Door duidelijke politieke keuzes te maken, maar ook door in de
dagelijkse praktijk samen met mensen na te denken over oplossingen en deze samen aan te pakken. Dát is wat de
PvdA Limburg drijft: Samen met u werken aan een sterkere en socialere samenleving, voor alle Limburgers.
In verband met privacy hebben we in dit programma deels fictieve namen en stockfoto’s gebruikt.
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Dit is Huub uit Kerkrade
Huub is 48 jaar en na 2 jaar werkloosheid nu weer aan de slag bij Nedcar.
Huub werkte ruim 25 jaar in de installatiebranche, maar verloor, door de
malaise in de bouw, zijn baan. De tijd die Huub werkloos was, was niet
gemakkelijk voor Huub en zijn gezin. Lang had hij het gevoel dat hij was
afgeschreven voor de arbeidsmarkt. Toch deed Huub er alles aan om een
goed voorbeeld te zijn voor zijn schoolgaande kinderen. Naast het zoeken
van een nieuwe baan deed hij daarom veel vrijwilligerswerk. Huub hield
zich naar buiten toe sterk, maar hij en zijn vrouw hebben in die tijd menig
traantje gelaten als de kinderen niet in de buurt waren.
Gelukkig gaat het nu weer een stuk beter en heeft Huub weer trots en
toekomstperspectief. Dat gunt hij zijn lotgenoten die hij tijdens zijn
werkloosheid heeft leren kennen ook. Een aantal van hen is nog niet aan
het werk. Huub vraagt zich af of de provincie hierbij nog extra kan helpen.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
Na een enorm moeilijke tijd, durven bedrijven in een aantal branches gelukkig weer te investeren. Gemeenten en het
UWV lijken als gevolg van fikse bezuinigingen nog niet altijd bij machte om nieuwe kansen op de arbeidsmarkt te
verzilveren en mensen uit de uitkering te helpen. Ze vissen nog te vaak achter het net ten opzichte van commerciële
bureaus. Die ondernemers verleiden met goedkope flexwerkers, die weinig sociale zekerheid hebben. Of die met
buitenlandse werknemers de cao omzeilen. Vooral lager geschoolde en oudere werkzoekenden zijn hier de dupe van.
Hoe willen we dat gaan doen?
De provincie Limburg moet gemeenten helpen om regionale werkgevers-servicepunten te vormen die bij een
grondaankoop of vergunningsaanvraag werkgevers optimaal ontzorgen en direct als eerste werk maken van het
invullen van de arbeidsvraag. Daarnaast liggen er de komende jaren, door natuurlijk verloop, enorm veel kansen voor
nieuwe banen in het midden- en kleinbedrijf. Veel MKB-ers zijn nu echter nog druk bezig met overleven. De provincie
moet het MKB daarom helpen om hun kennisbehoefte voor de toekomst in beeld te krijgen en steunen bij het invullen
van praktijkgerichte scholingsprogramma’s zodat de kennis van de huidige medewerkers overgedragen kan worden.
Het omzeilen van cao’s en zo misbruik maken van buitenlandse werknemers wil de PvdA veel harder aanpakken.
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Dit is Linda uit Maastricht
Linda is chauffeur bij een leverancier van drogisterij-producten en is iedere
dag op de wegen van Limburg te vinden. Linda komt ook veel bij scholen
en kinderdagverblijven om o.a. luiers en EHBO artikelen te bezorgen. Linda
is erg begaan met de verkeersveiligheid van kinderen in het verkeer. Niet
alleen bij de scholen die ze bezoekt, maar ook op plaatsen waar jonge
kinderen provinciale wegen moeten oversteken om bij school te komen.
Linda heeft het daar te vaak maar nét goed mee zien gaan! Ook de wat
oudere kinderen, die met de fiets naar het voortgezet onderwijs fietsen
over slecht verlichte wegen in het buitengebied, houden Linda bezig.
Linda’s oma woont in een verzorgingstehuis dat afgelopen jaar ontruimd
moest worden omdat het na een flinke hoosbui blank was komen te staan.
De gebeurtenis heeft veel impact gehad op Linda’s oma. Linda is bang dat
het met het veranderende klimaat nog vaker zal gaan gebeuren.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
We willen dat de provincie mee investeert om de de verkeersveiligheid voor schoolgaande kinderen te verbeteren.
Met name bij drukke oversteekplaatsen van Provinciale wegen en bij belangrijke schoolgaande fietsroutes. Ook willen
we de waterveiligheid, bijvoorbeeld bij hoosbuien, die op veel plaatsen steeds vaker voorkomen, flink verbeteren.
Hoe willen we dat gaan doen?
De PvdA wil extra geld van de provincie vrij maken, om samen met gemeenten te investeren in de verkeersveiligheid
voor schoolgaande kinderen. Veel gebruikte oversteekplaatsen bij scholen en provinciale wegen kunnen veiliger
worden gemaakt door het plaatsen van speciaal straatmeubilair, borden en verlichting, zodat het voor automobilisten
direct duidelijk is dat hier veel jonge kinderen de weg oversteken. In buitengebieden leggen we op schoolroutes extra
fietspaden aan, die gescheiden zijn van de rijbaan en we willen zorgen dat deze en bestaande paden beter verlicht zijn.
We verbinden de inzet van provincie, waterschappen en gemeenten op het gebied van kwaliteit en beheer van het
water en de bescherming tegen water in één brede maatschappelijke agenda. Zo kunnen de benodigde maatregelen
sneller en efficiënter genomen worden in een evenwichtige balans in de belangen van burgers, natuur en economie.
(Zie www.waternatuurlijk.nl voor meer informatie van onze zusterpartij bij de waterschapsverkiezingen 2015)
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Dit is Arno uit Valkenburg
Arno werkt al vanaf jonge leeftijd in de horeca en runt sinds 3 jaar zijn
eigen brasserie in het Zuid-Limburgse heuvelland. Het gaat ondanks de
crisis nog best goed. Arno biedt stabiel werk aan 5 medewerkers: horeca
vakmensen, maar ook ongeschoold personeel. De kracht van Arno’s
brasserie zit in zijn personeel, dat de Limburgse gastvrijheid in het bloed
heeft zitten, in combinatie met een prachtige ligging in een van de mooiste
landschappen van Nederland.
Toch maakt Arno zich zorgen. Hij ziet dat de herkomst van zijn klanten
verandert. Door de komst van low budget vluchten naar het buitenland,
vliegen bezoekers uit de Randstad tegenwoordig net zo gemakkelijk naar
verschillende steden in Europa als dat ze naar Zuid Limburg rijden. Daar
staan meer buitenlandse bezoekers tegenover die echter maar erg kort in
Limburg verblijven. Kan de provincie het toerisme versterken, vraagt Arno.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
Behalve voor onze inwoners heeft Limburg ook veel te bieden voor toeristen. Toerisme vormt met een omzet van maar
liefst 3,7 miljard euro omzet per jaar dan ook een belangrijke bedrijfstak in Limburg, waar ook veel laag opgeleide
mensen een afwisselende baan hebben. Als ergens het product Limburg krachtig kan worden uitgedragen dan is het
wel in de recreatieve en toeristische sector. De PvdA wil het toerisme in Limburg toekomstbestendig maken
Hoe willen we dat gaan doen?
De PvdA wil initiatieven die inspelen op de veranderende vraag van bezoekers gericht versterken. Denk bijvoorbeeld
aan het verbinden van winkelen en amusement. Cultuur speelt daarbij een belangrijke rol. Van muziek tot musea, van
beeldend kunstenaar tot straatvoorstellingen: een gevarieerd cultuuraanbod is belangrijk voor onze eigen inwoners én
voor de toerist. De verschillende toeristische kwaliteiten in regio’s willen we verbinden in Leisure-campussen waar in
samenwerking met het onderwijs in geïnvesteerd wordt, met extra focus op talenkennis. Het totaalaanbod van deze
regio’s, willen we met name in het buitenland als totaalaanbod vermarkten, en zo bezoekers langer aan Limburg
binden. De toeristische ontwikkeling dient hand in hand te gaan met het beschermen van de waardevolle Limburgse
natuur. Deze natuur blijft de PvdA verder ontwikkelen en beschermen.
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Dit is Malika uit Venray
Malika volgt een opleiding voor Verpleegkundige bij ROC Gilde
Opleidingen. Malika maakt zich zorgen om haar toekomst. Niet omdat ze
bang is dat er in de toekomst geen werk voor haar is. Integendeel. Malika
wil vooral verpleegkundige worden omdat het haar passie is om iets voor
mensen te betekenen. Ze heeft zich, voordat ze voor deze opleiding koos,
ook goed geïnformeerd en weet dat er al snel weer een serieus tekort aan
gediplomeerde verpleegkundigen zal zijn in Limburg. Werk zat dus!
Nee, Malika is bezorgd, omdat ze praktijkstages moet vervullen om haar
diploma te kunnen halen en dat ze ziet dat er nauwelijks werkervaringsplaatsen te bemachtigen zijn, doordat veel zorgaanbieders hierop
bezuinigen. Ze hoort veel over wat de provincie investeert in HBO en
Universitair onderwijs, maar ze vraagt zich af wat ze van de provincie kan
verwachten om het MBO onderwijs te versterken.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
We willen jonge mensen de kans bieden om via goede scholing en praktijkstages in hun toekomst te investeren. Dan
moeten er natuurlijk vooral voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn! We willen het tekort aan stageplaatsen in de
zorg zo snel mogelijk opheffen. Datzelfde geldt voor andere sectoren waar de crisis er op dit moment voor zorgt dat
werkgevers onvoldoende begeleiding van stagiaires kunnen regelen. De focus die de provincie de afgelopen jaren heeft
gehad op HBO en universitair onderwijs is zeer waardevol. Gezien het enorme belang van het middelbaar
beroepsonderwijs voor de Limburgse arbeidsmarkt, verdient ook het MBO deze aandacht van de provincie.

Hoe willen we dat gaan doen?
Door geld van de provincie te verbinden aan middelen van gemeenten, UWV en scholingsfondsen van brancheorganisaties, willen we werkgevers financieel ondersteunen om meer leer-werkplekken met een baangarantie
beschikbaar te stellen. Vanuit deze middelen kunnen 45 plussers, die op dit moment zonder werk zitten, ingezet
worden als stagebegeleiders en coach. Op die manier snijdt het mes aan drie kanten: jongeren krijgen een kans om
hun opleiding af te maken, het reguliere personeel van werkgevers wordt niet extra belast om deze jongeren te
begeleiden en werkloze 45 plussers krijgen weer een plek op de arbeidsmarkt.
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Dit is Joep uit Maasbree
Joep maakt zich zorgen over de als maar stijgende energiekosten de
afgelopen jaren. Thuis is Joep alleen aan elektriciteit al meer dan 1000
euro per jaar kwijt. Geld dat naar grote energiebedrijven in het buitenland
verdwijnt. Maar ook in het glastuinbouwbedrijf van zijn oom, waar Joep
werkt, zijn de hoge energiekosten een groot probleem.
Behalve de steeds hogere energieprijzen, staan de verkoopprijzen van hun
producten, onder de macht van de grote supermarktketens al jaren onder
druk en daar kwam in de zomer van 2014 ook nog de Russische boycot van
Europese producten bovenop. Banken geven nog nauwelijks leningen om
de broodnodige schaalvergroting en vernieuwing te financieren.

Joep wil thuis zonnepanelen op zijn dak leggen en zijn oom wil zijn kassen
graag duurzamer maken, maar beiden durven de investeringen niet aan.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
De PvdA wil duurzaamheid en werkgelegenheid meer met elkaar verbinden. Allereerst willen we meer inwoners
helpen om energie te besparen en zelf energie op te wekken. Deze investeringen leveren extra werk op in de bouw en
kan extra impulsen geven aan nieuwe groene ondernemingen. Onze ambitie is om de Limburg in 2040 volledig
energieneutraal te maken. We willen de Limburgse tuinbouwsector de komende jaren sterker en minder gevoelig
maken voor internationale economische schommelingen en daarbij transformeren tot de meest duurzame ter wereld.
Hoe willen we dat gaan doen?
We willen het Limburgs Energie Fonds voor particulieren en bedrijven uitbreiden en de voorwaarden versoepelen, o.a.
door de aflossingstermijnen te verlengen, waardoor de maandlasten dalen. Voor de glastuinbouw stellen we een
aflossingsvrije periode van 5 jaar in. Zo helpen we ondernemers in de glastuinbouw niet alleen om zelf volledig in hun
energiebehoefte te voorzien, maar daar bovenop om behalve producent van groenten, fruit of bloemen ook
energieleverancier te worden. De restwarmte die de kassen in de zomermaanden opleveren wordt opgeslagen in de
diepere lagen grondwater in de bodem, die bijna stil staan. In de koudere jaargetijden is er daardoor voldoende warm
water opgeslagen om niet alleen de kassen te verwarmen, maar ook bedrijven en woningen in de omgeving.
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Dit is Marian uit Weert
Marian is weduwe en woont al enkele jaren alleen. Ze kan zich met de
paar uur thuishulp die ze vanuit de WMO ontvangt, nog aardig redden.
Maar nu de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt voor de
zorg, is ze bang voor wat de toekomst brengt. Haar gemeente heeft het
financieel sowieso al heel moeilijk, laat staan met al die extra
bezuinigingen van het rijk op de zorg die er nog bij gaan komen.

Marian wil nog graag tot in lengte van dagen zelfstandig blijven wonen en
weet dat naarmate ze ouder wordt, ze waarschijnlijk meer zorg en
ondersteuning nodig heeft. Wat als straks het geld op is? En hoe zit het
met de vergrijzing? De partij van de wethouder die verantwoordelijk is,
roept alsmaar dat de decentralisaties een ramp gaan worden. Marian weet
niet meer wat ze moet geloven en die onzekerheid maakt haar bang. Ze
vreest dat ze straks niet meer de zorg krijgt die ze nodig heeft.
15

Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
Zorgtaken verschuiven vanuit de rijksoverheid en de provincie naar de gemeenten. In veel gemeenten werkt de PvdA
hard om de zorg weer terug te brengen van grote geldverslindende bureaucratische systemen naar kleinschalige zorg
in de buurt. De PvdA wil dat de provincie het organiseren van goede zorg ook in 2015 en verder blijft ondersteunen.
Hoe willen we dat gaan doen?
Goede zorg in een dorp stelt andere eisen dan goede zorg in een stad, dus het is prima dat gemeenten verschillende
keuzes kunnen maken. Maar niet alle verschillen zijn goed. Soms ontstaan verschillen omdat de ene gemeente slimme
oplossingen heeft bedacht en de ander nog niet. Of omdat gemeenten niet goed samenwerken. De provincie Limburg
moet een expertisecentrum vormen, waar kennis over succesvolle kleinschalige initiatieven verzameld wordt en van
waaruit gemeenten ondersteund worden om deze over te nemen. Het zou zorgaanbieders kunnen helpen om te
innoveren. We blijven ook investeren in een sterk maatschappelijk middenveld. De provincie moet er vanuit haar rol
in het ruimtelijk beleid strenger op toe te zien, dat grootschalige investeringen het voorzieningenniveau in kleine
kernen niet aantasten. En dat er voldoende geschikte en betaalbare woningen beschikbaar zijn in steden én op het
platteland. Woningen die geschikt zijn om mensen zo lang als ze willen zelfstandig thuis te laten wonen.
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Dit is Richard uit Sittard
Richard woont nog niet zo lang in het centrum van Sittard en staat midden
in het leven. Hij heeft een leuke vriendenkring en een goede baan als
teamleider bij een callcenter. Richard is gesteld op zijn zelfstandigheid en
trekt er graag op uit. Om niet afhankelijk te zijn van anderen maakt hij
regelmatig gebruik van de regiotaxi, maar hij zou het liefste zoveel
mogelijk met de bus en de trein reizen. Dat is op het moment heel
moeilijk. De chauffeur van de bus mag niet van zijn plek achter het stuur
en kan hem daarom niet helpen om Richard’s rolstoel veilig vast te zetten.
Op goede dagen kan Richard dat zelf, maar als hij erg veel last heeft van
zijn spierziekte lukt dat niet.
Als het ‘s-winters slecht weer is, moet Richard als hij zijn familie wil
opzoeken, in een open bushokje in de vrieskou op de bus wachten,
waardoor hij nog minder kracht in zijn spieren heeft.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
We willen de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, openbare gebouwen en evenementen in Limburg fors
verbeteren. We willen dat de provincie Agenda 22 adopteert: de leidraad van de Verenigde Naties voor gelijke kansen
voor mensen met een beperking, zodat íedere inwoner van Limburg volop kan meedoen in de samenleving.
Hoe willen we dat gaan doen?
Voorzieningen in bussen worden vereenvoudigd, zodat het makkelijker is om medepassagiers te laten assisteren bij het
veilig vastzetten van o.a. rolstoelen en scootmobielen. Als er geen assistentie van medepassagiers mogelijk is, moet
het mogelijk gemaakt worden dat de chauffeur hierbij kan helpen. Halteplaatsen worden zoveel mogelijk verplaatst
naar openbare gebouwen, waar mensen warm en gastvrij op de bus of regiotaxi kunnen wachten. In deze gebouwen
komen moderne voorzieningen, waarmee mensen tijdig geattendeerd worden op hun naderende bus.
Wanneer de provincie subsidie verleent voor de nieuw- of verbouw van openbare gebouwen en bij evenementen,
dient in de voorwaarden te worden opgenomen dat deze op het gebied van toegankelijkheid voldoen aan de criteria
van Agenda 22, zoals dit eerder onder andere is gebeurd in diverse gemeenten en bij de Floriade 2012.
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Dit is Vera uit Venlo
Vera is wethouder in Venlo. Ze is verantwoordelijk voor sociale zaken en
werkgelegenheid, maar ook voor veilige buurten. Vera werkt veel samen
met de provincie Limburg.
Sinds Vera in 2014 wethouder is geworden is het haar opgevallen hoeveel
gemeenten met de provincie Limburg moeten afstemmen. Tussen
ambtenaren van de provincie en van de gemeente wordt veel vergaderd
over regels en voorwaarden. Maar ook tussen bestuurders wordt veel
overlegd om de plannen van de provincie en de plannen van de
gemeenten beter op elkaar aan te laten sluiten.
Vera vraagt zich af waarom de provincie en gemeenten eerst ieder hun
eigen plannen maken en deze daarna op elkaar aan moeten passen en
waarom ze niet vanaf het begin samen goede plannen kunnen maken.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
De PvdA wil de mensen die in Limburg wonen en werken sterker en minder afhankelijk maken van banken, instituties
en grote bedrijven die worden gedreven door het winstbejag van hun aandeelhouders. De sleutel hiervoor ligt bij het
sterker maken van mensen die hiervoor willen samenwerken. Denk aan bewoners die samen een zorg-coöperatie
willen oprichten, of mensen die zelf energie willen opwekken, of eerlijke gezonde producten willen verkopen zonder
dat deze door de tussenhandel over de halve wereld zijn gesleept. Dat begint per definitie bij mensen en niet achter
een bureau in het provinciehuis.

Hoe willen we dat gaan doen?
Voordat een nieuwe coalitie straks nieuw beleid gaat maken, wil de PvdA eerst in kaart brengen, welke goede, sociale,
kleinschalige plannen er in de samenleving liggen. Dat willen we meer dan ooit samen met gemeenten doen. Door
goede ideeën van onderop te vinden en te versterken, kan de provincie veel meer bereiken dan via abstract beleid dat
op een kantoor in het provinciehuis is bedacht. Op die manier gaat de provincie mee met de beweging die gemeenten
ook maken: in plaats van bedenken wat goed is voor de mensen, naar mensen luisteren en goede initiatieven
ondersteunen. Met geld en met kennis over trends en ontwikkelingen die in de toekomst op Limburg afkomen.
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Dit is Henk uit Gennep
Henk en Annelies zijn
Gennep. Henk voetbalt
dochtertje is sinds kort
hoopt dat hun jongste
sporten.

de trotse ouders van 2 kinderen en wonen in
met zijn vrienden bij de lokale voetbalclub. Hun
bij de gymnastiekvereniging en moeder Annelies
over een paar jaar ook dicht bij huis kan gaan

Beide ouders zijn daar niet gerust op. Niet alleen omdat het aantal leden
van de verenigingen terug loopt. Er zijn ook weinig volwassen leden die
een cursus willen volgen om de kinderen op verantwoorde manier te
trainen. Het samengaan met een andere club uit de buurt is dan misschien
een oplossing. Maar het is nog maar de vraag of de gemeente er
voldoende geld voor over heeft om de accommodatie daarvoor aan te
passen. Henk is benieuwd of de Provincie Limburg hier nog iets in zou
kunnen betekenen.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
Het belang van sportverenigingen voor het sociale leven in Limburg is overduidelijk. Sporten is gezond, brengt mensen
samen en is ook gewoon een geweldig leuke vrijetijdsbesteding. Het ondersteunen van sportverenigingen is allereerst
een taak voor gemeenten. Maar helaas gaat het veel gemeenten in Limburg financieel niet zo voor de wind als de
provincie. Daarom wil de PvdA dat de provincie gemeenten helpt, om zoveel mogelijk mensen te laten sporten.
Hoe willen we dat gaan doen?
De gevolgen die de vergrijzing en het dalende aantal kinderen hebben op het verenigingsleven, worden pas sinds
enkele jaren, in een rap tempo zichtbaar. De meeste gemeenten hebben nog niet genoeg kunnen sparen om de
aanpassingen in accommodaties die dit met zich mee brengt te kunnen betalen. De PvdA wil daarom dat de benodigde
investeringen sneller worden uitgevoerd, met hulp van de provincie. Vóórdat verenigingen nog verder in de knel
komen. Via het Huis voor de Sport blijven we verenigingen stimuleren en ondersteunen om klaar te zijn voor de
toekomst en mensen zo goed en verantwoord mogelijk te laten sporten. De PvdA wil ook dat de provincie regionale
sportstimuleringsprogramma’s en de Jeugdsportfondsen nog meer ondersteunt zodat iedere Limburger kan sporten.
Via het ondersteunen van sport en gezonde voeding voor kinderen worden zorgkosten in de toekomst voorkomen.
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Dit is Susan uit Thorn
Susan besteedt veel vrije tijd aan haar favoriete hobby: muziek. Ze speelt
saxofoon bij de harmonie en daarnaast in een band in Eindhoven, waar ze
Design studeert. Susan is trots op de muzikale historie van haar dorp.
Susan ziet dat muziekverenigingen jong en oud samen brengen en talent
ontwikkelen. Heel veel mensen genieten van de concerten en optredens,
Sinterklaas en Carnaval bestaan niet zonder de muzikale bijdrage van de
harmonie. Maar de muziekvereniging wijst jonge leden ook de weg naar
de kunstopleidingen.
Ze is ervan overtuigd dat niet alleen muziek, maar alle kunstvormen heel
belangrijk zijn. Het vormt een essentieel onderdeel van haar leven en is dé
reden dat Susan na haar studie weer in Thorn wil wonen. Susan is zeer
bezorgd over gevolgen van de forse bezuinigingen op het muziekonderwijs
en de culturele verenigingen die in veel gemeenten dreigen.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
Cultuur levert een zeer grote bijdrage aan de zelfontplooiing en het geluksgevoel van mensen. Het zorgt voor
geestelijke gezondheid, gemeenschapszin en een wij-gevoel, een culturele identiteit dus. Culturele rijkdom maakt
Limburg aantrekkelijk, zorgt voor werkgelegenheid en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat voor mensen en
bedrijven. De PvdA wil daarom dat de provincie verantwoordelijk blijft voor de instandhouding van een complete en
hoogwaardige provinciale (dus bovenlokale) culturele infrastructuur en blijft investeren in de bereikbaarheid van
cultuur voor alle Limburgers.

Hoe willen we dat gaan doen?
We willen dat de provincie het huidige budget voor cultuur handhaaft en daarmee de instandhouding van een
provincie-dekkende basisinfrastructuur realiseert. Daardoor wordt zeker gesteld dat cultureel erfgoed bewaard blijft
en dat provinciale musea, productiehuizen en festivals een bijdrage blijven leveren aan de leefbaarheid en
aantrekkelijkheid van Limburg. Ten minst 10% van het budget dient geoormerkt te worden voor grensoverschrijdende
culturele samenwerking. Omdat Limburg onderdeel is van twee Euregio’s. Alle gesubsidieerde instellingen leveren met
hun activiteiten een bijdrage aan meedoen, talentontwikkeling een groter aantal mensen dat wordt bereikt.
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Dit is Pierre uit Heerlen
Pierre is transportondernemer. Zijn wagens zijn veel op weg in Limburg en
moeten vaak ook naar vliegvelden in België en Duitsland. Pierre heeft het
verkeer en het wegennet alleen maar zien groeien. Eigenlijk zou hij zijn
bedrijf moeten verplaatsen naar een plek aan de autoweg. Maar Pierre
investeert de schaarse middelen, die hij ondanks de moordende
concurrentie en de kleine marges over houdt, liever in energiezuinige
vrachtwagens. Die investering verdient zich niet alleen terug in lagere
brandstofkosten, maar ook in schonere lucht.
Daar is Pierre oprecht mee begaan, want in zijn schaarse vrije tijd geniet
Pierre graag van de rust en de mooie natuur in het Limburgse heuvelland.
Hij hoopt dat zijn kleinkinderen ook nog volop van natuur en het
landschap kunnen genieten. Daarom kiest Pierre voor een partij die altijd
een zorgvuldige afweging maakt tussen een sterk wegennet en de natuur.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
De PvdA zoekt een goede balans tussen economisch belang en natuurwaarden, door naast de plannen die reeds op
stapel staan, vooral te kiezen voor het verbeteren én beter benutten van de bestaande infrastructuur. Waar nodig
verbeteren of verbreden we ons wegennet, maar we zetten daarnaast vooral in op het ontlasten van het wegennet.
Met meer goederenvervoer over spoor, buiten woongebieden om, en meer containervervoer over de Maas. Wij zullen
de bestaande natuur versterken en beleid op het vlak van natuur en landschap vertalen in één provinciale natuurvisie.
Hoe willen we dat gaan doen?
We willen ons spoorwegennet beter aansluiten op internationale lijnen en we willen mee investeren in het verbinden
van goederenvervoer over het water, het spoor en het wegennet. Door het verbinden van containerhavens met
railterminals. Zo ontlasten we het wegennet én beschermen we de natuur. Met behulp van het Provinciaal
Omgevingsplan Limburg 2014, zorgen we in goede samenwerking met gemeenten voor een goede ruimtelijke
ordening: Het juiste aantal geschikte woningen, bedrijventerreinen en kantoorpanden, op de juiste plek. Dat betekent
afbouwen, ombouwen en alleen met verstand nieuw bouwen. Maar ook volop ruimte voor natuur en recreatie. De
goede afspraken, die we al gemaakt hebben over de versterking van natuur en landschap blijven we strikt bewaken.
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Dit is Geraldine uit Roermond
Geraldine is nadat ze indruk maakte op haar werkgever in het Outlet
Centrum in Roermond gepromoveerd tot shop-manager van een vestiging
in Mönchengladbach. Een mooie promotie voor Geraldine. Ze geeft nu
leiding aan 28 medewerkers in plaats van 7 en er zat ook een mooie
salarisverhoging aan vast. Geraldine hoefde ook niet lang na te denken en
zei meteen ja, toen ze het aanbod kreeg.

Nu ze eenmaal aan de slag is in Duitsland, is Geraldine zich pas gaan
verdiepen in de gevolgen die haar overstap naar Duitsland heeft op onder
andere de hypotheekrenteaftrek, pensioenopbouw en netto loon. De
loonbelasting in Duitsland is namelijk hoger in Duitsland. Doordat ze ook
nog eens haar hypotheekrenteaftrek is kwijtgeraakt blijft er netto nog
maar een klein voordeel over. Tel daar de reiskosten bij en Geraldine schiet
er zelfs bij in. Kan dat nou niet anders? vraagt Geraldine zich af.
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Wat wil de PvdA voor Limburg bereiken?
De Duitse - en Belgische arbeidsmarkt bieden voor de juiste personen mooie kansen, maar voor wie geen kinderen
heeft en in een koopwoning woont kan het ook nadelig uitpakken als je je vooraf niet goed informeert. Die
informatievoorziening aan werkzoekenden en bestaande grensarbeiders moet beter en actiever, want onbekend
maakt ook onbemind. Bijna 25 jaar na de ondertekening van het Europees verdrag van Maastricht zijn er nog steeds te
veel verschillen in wetgeving, maar is er ook nog veel te winnen door te investeren in de kennis van onze inwoners.
Hoe willen we dat gaan doen?
Ons initiatief om de kennis van de Duitse en Franse taal van onze kinderen te verbeteren zetten we door naar onze
werkzoekenden. Door gericht te investeren in het bijscholen van de Duitse en Franse taal voor werkzoekenden met
perspectief in de Euregio. Ook op sociaal/cultureel gebied gaan we verder met investeren in grensoverschrijdende
samenwerking. Immers door de mensen aan de andere kant van de grens beter te leren kennen, kunnen we de
mogelijkheden over en weer ook beter leren kennen. We doorbreken fysieke barrières door grensoverschrijdende OVverbindingen sterker te maken. En samen met PvdA Eurocommissaris Frans Timmermans, zorgen we voor een proef
met het overbruggen van verschillen in wetgeving, zoals de erkenning van diploma’s en een betere sociale zekerheid.
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De PvdA staat voor goed rentmeesterschap.
De Limburgse provinciale overheid is financieel zeer gezond. Dankzij de verkoop van aandelen van energiemaatschappij Essent, enkele jaren geleden, beschikt de provincie Limburg over een stevige financiële reserve. De
jaarlijkse financiële opbrengst van deze reserve zorgt dat de provincie Limburg meer kan investeren dan andere
provincies in ons land. Dat is natuurlijk heel erg mooi en biedt prachtige kansen om vanuit de provinciale politiek van
extra toegevoegde waarde te zijn voor onze inwoners.
De PvdA wil daarbij wel met verstand omspringen met deze “Essent reserve”. De opbrengsten uit deze reserve zijn aan
het teruglopen. Dit komt omdat de reserve kleiner wordt, omdat naast de opbrengsten ook een deel van de reserve
zelf jaarlijks wordt uitgegeven. De opbrengsten uit de reserve zijn ook lager geworden, omdat het rendement door de
lage rente een stuk kleiner is dan in het verleden. De provincie Limburg moet nog rekening houden met hogere kosten
van wegenonderhoud door uitbreiding van het provinciale wegennet, maar ook met diverse risico’s in de begroting, die
nog niet zijn afgedekt. Daarom wil de PvdA van de €36 miljoen die nu jaarlijks over blijft voor nieuw beleid, 30%
reserveren om de hiervoor genoemde kosten en risico’s af te dekken. Zo houden we de financiële huishouding van de
provincie Limburg gezond en blijft er per jaar nog steeds een mooi bedrag van €25 miljoen over voor nieuw beleid.
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Het programma-team van de PvdA Limburg, bestaande uit:
Ramon Testroote
Lia Roefs
Peter van Dijk
Weike Medendorp
Hans Bosch en
Eric Geurts
wil het overweldigende aantal betrokken mensen bedanken, die op persoonlijke wijze hun ideeën, zorgen en inspiratie
voor Limburg met ons gedeeld hebben. Ook een bijzonder woord van dank voor de diverse Limburgse en landelijke
belangenorganisaties, die ons voorzien hebben van goed onderbouwde informatie en gedreven betogen. Wij hopen
dat dit programma zoveel mogelijk mensen inspireert om op 18 maart 2015 op de PvdA te stemmen zodat het de
komende 4 jaar maximaal tot zijn recht kan komen en een gids mag zijn voor onze ambities en de manier waarop wij
vanuit de provinciale politiek van betekenis willen zijn voor mensen.
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