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Beste vrienden en sympathisanten van de PVV,
In de afgelopen 8 jaar heeft de PVV zich ingezet voor Ons Limburg en de belangen van de Limburgers.
In die tijd heeft de PVV zich in Limburg steeds steviger verankerd en hebben wij een groot aantal
successen mogen binnenhalen. Naast aangenomen moties en amendementen van de PVV, hebben
wij ook door een groot aantal toezeggingen onze stempel op het Limburgse beleid kunnen drukken.
Een aantal voorbeelden van onze successen zijn o.a.:
✓ De invoering van het bindend referendum
✓ Het Limburgse Studiefonds
✓ Gratis OV voor mbo’ers (landelijk overgenomen)
✓ Opwaardering kwaliteitsniveau provinciale fietspaden
✓ Een kenniscentrum voor informatie over hulpmiddelen voor de WMO
✓ Een kenniscentrum voor de jeugdzorg
✓ Het Statenspel: een mogelijkheid voor leerlingen en studenten om kennis te maken met de
parlementaire democratie. Dit PVV-initiatief is zelfs door de Tweede Kamer overgenomen.
✓ Het openstellen van de regeling “Duurzaam Thuis” voor ouderen
✓ Het terughalen van de maakindustrie en extra werkgelegenheid naar Limburg
✓ De invoering van fractievolgers (vanaf 2019 burgerleden) en hierdoor meer inspraak in het
bestuur door burgers
Naast de successen kan de PVV naar eer en geweten aangeven dat wij ons aan ons programma
hebben gehouden en zijn opgekomen voor de belangen van de Limburger en Ons Limburg zoals wij
dat beloofd hebben.
Sprekende voorbeelden hiervan zijn o.a.:
✓ De inbreng tegen het onder dwang herindelen van Brunssum-Heerlen-Landgraaf
✓ De inbreng tegen het onder provinciale dwang plaatsen van windturbines bij Venlo.
✓ Tegen de vestigingen van asielzoekers in Limburg waaronder in Maastricht (Malberg)
✓ De inbreng in de sociale agenda voor een betere en toegankelijkere jeugdzorg en WMO
De PVV heeft haar belofte gehouden en keihard gevochten zonder enige concessie te doen voor de
belangen van de Limburgers, en dit zullen wij ook in de komende periode blijven doen.
Bijvoorbeeld met de energietransitie. De PVV is van mening dat de kosten hiervoor, zeker na alle
lastenverzwaringen, niet op de Limburgse burger mogen worden afgeschoven.
De PVV heeft meer invloed gekregen en vormt / heeft inmiddels een stevig fundament in Limburg.
Nu is het tijd dat wij verder bouwen en doorwerken aan ons Limburg.
Ons verkiezingsprogramma en onze besluiten zijn gebaseerd op onze joods-christelijke
humanistische basis en kernwaarden. Deze blijven voor de PVV de basis en zijn leidend voor ons
beleid.
U kunt als inwoner van Limburg de komende periode weer op de PVV rekenen, en wij rekenen voor
de komende verkiezing op uw steun.
Namens de PVV Limburg,
Robert Housmans
fractievoorzitter en lijsttrekker 2019-2023

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019 – 2023
“Wiejer wirke aan ós Limburg”

1. OPENHEID, TRANSPARANTIE & BESTUUR

De PVV heeft de afgelopen perioden actief gezorgd voor transparantie en openheid in het
gouvernement, voor duidelijkheid over besluitvorming en over de besteding van de Limburgse
belastinggelden.
Zo is er dankzij de PVV een openbaar subsidieregister. En heeft de PVV gepleit om bij alle projecten
en instellingen die de Provincie betaalt en subsidieert op de informatieborden wordt vermeld
hoeveel gemeenschapsgeld het de Limburger heeft gekost.
De PVV wil dat de Provincie zich nog duidelijker gaat verantwoorden naar de burgers. Dit betekent
een zo klein mogelijke organisatie die zo effectief en kostenbewust mogelijk werkt vóór de burgers.
✓ Een zo compact mogelijke overheid
✓ De Provincie is er voor de burgers
✓ Duidelijke en heldere afbakeningen van beleidsvelden in de portefeuilles van Gedeputeerden
en Gouverneur
✓ Heldere en toegankelijke vergaderstructuur die digitaal te volgen is.
✓ Deelname aan dienstreizen, excursies en cursussen door ambtenaren en bestuurders moeten
getoetst worden op nut en noodzaak
✓ Handhaven van het Openbaar declaratieregister voor bestuurders en ambtenaren
✓ Heldere verantwoording van totale uitgaven en kosten Provincie
✓ Betere communicatie met de burgers. Dit betekent een klantgerichte en dienstverlenende
houding bij aanvragen van bv. vergunningen en subsidies.
✓ Verdere vereenvoudiging en vermindering van provinciale regelgeving.
✓ Meer burgerparticipatie: meer gebruik lokale inspraak en (lokale) referenda
✓ Fusies van Limburgse gemeenten: niet gedwongen maar enkel van onderaf met instemming
van de burgers via een (lokaal) referendum

Samenwerking in Limburg als grensprovincie

Onze provincie heeft met 351 km de langste grens met het buitenland van alle provincies in
Nederland. Dit in vergelijking met een slechts 115 km lange grens die wij hebben met de rest van
Nederland.
Door onze bijzondere ligging is het voor Limburg van levensbelang om goede relaties te hebben met
onze buurlanden.
Voor de PVV betekent dit dat er daar waar mogelijk samen wordt samengewerkt. Samenwerking die,
wat de PVV betreft, bilateraal en zo effectief mogelijk moet verlopen en vooral niet moet verzanden
in bureaucratische vergaderclubjes.
VTH-taken (Vergunning, Handhaving en Toezicht)
De PVV staat bekend als een partij van Law en Order, het spreekt dus voor zich dat de PVV garant
staat voor handhaving en strikte controle op afgegeven vergunningen door de Provincie.
Concreet betekent dit dat excessen zoals de vliegenoverlast in Brunssum, de vervuiling van gronden
en de mogelijke besmetting van ons grondwater door bv. Edel chemie in Panheel in een vroeg
stadium strikt en hard moeten worden aangepakt.
De PVV wil bijvoorbeeld dat bij particuliere afvalverwerkende bedrijven de afgegeven vergunningen
en de geldende milieuwetgeving regelmatig worden gecontroleerd i.p.v. eenmaal per jaar.
Daarnaast wil de PVV financiële garanties van risicobedrijven voor het opruimen en saneren van
eventuele verontreinigingen, zodat na een faillissement niet de Limburgse belastingbetaler maar de
vervuiler opdraait voor de kosten van een sanering.
De PVV houdt vast aan het convenant (uitwerking amendement cofinanciering opruiming
drugsafvaldumpingen) in de komende periode. Het kan niet zo zijn dat onschuldige boeren en
grondeigenaren moeten opdraaien voor de kosten van het opruimen van illegaal gedumpt
drugsafval. De PVV staat voor een structurele oplossing van dit probleem waarbij de financiering en
de opsporing hand in hand gaan, zodat de vervuilers uiteindelijk ook de rekening krijgen.

2. FINANCIËN & SUBSIDIES

De begroting
De PVV heeft altijd gepleit voor een sluitende meerjarenbegroting.
Er is aangetoond dat zelfs bij grote investeringen het mogelijk is om de reserves te laten groeien.
De PVV houdt dan ook vast aan het principe dat zelfs bij investeringen het minimumniveau van onze
reserves gehandhaafd dient te blijven.
De basis van het financieel-economisch beleid moet gestoeld zijn op een verantwoord en
generatiebewust beleid. Het doel moet zijn om de reserves (de vroegere Essent-gelden) netjes achter
te laten voor onze kinderen en kleinkinderen. Het huidige economische beleid moet worden
geoptimaliseerd. Daarom zijn drie zaken van belang:
✓ Daar waar mogelijk uitgaven beperken
✓ Extra werkgelegenheid creëren
✓ Het MKB versterken
De PVV staat daarom voor een sluitende begroting waarbij de uitgaven in balans zijn met de
inkomsten.
✓ Een sluitende begroting
✓ Handhaving van de reserves. Er moet verstandig worden omgegaan met de reserves.
✓ Provinciale investeringen moeten een revolverend en circulair karakter hebben. Dit betekent
dat het geld ook weer terugvloeit naar de Provincie

Subsidies

De PVV heeft, zoals algemeen bekend mag zijn, niets met subsidiëring van talloze elitaire kunst- en
cultuurprojecten. De PVV is van mening dat subsidies enkel beschikbaar dienen te zijn voor kunst en
cultuur die of haar oorsprong heeft in onze Limburgse identiteit of verleden, of daarmee verweven is.
Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan onze schutterijen, fanfares, Opera zuid, Philharmonie zuid en
carnavalsverenigingen.
Met een bijdrage van ca. 400 euro per inwoner betaalt Limburg jaarlijks ca. 440 miljoen euro aan de
EU. De PVV zet maximaal in op het terughalen van dit Limburgs geld uit Europa.
Voor duurzaamheidsprojecten worden nog steeds subsidies gegeven. Dit terwijl deze initiatieven, in
grote mate, op zichzelf al rendabel zijn. De PVV is van mening dat duurzaamheidsinvesteringen voor
rekening en risico van de exploitant dienen te zijn en dus niet gesubsidieerd dienen te worden.
De rendementen zijn per slot van rekening ook voor de exploitanten.
✓
✓
✓
✓

Beëindiging van geldslurpende klimaatprojecten
Geen subsidie aan niet-Limburgse, of niet aan Limburg verbonden, kunst en cultuur
Geen subsidies aan multiculturele instellingen
Geen grensoverschrijdende subsidies zonder dat de rendementen terugkomen naar Provincie
Limburg
✓ Geen eindeloze verlenging van subsidieregelingen
De Provinciale opcenten
Een van de belangrijkste inkomstenbronnen van de Provincie zijn de provinciale opcenten die boven
op de motorrijtuigenbelasting komen voor alle Limburgse motorvoertuigbezitters.
De Provincie haalt hiermee jaarlijks ruim 106 miljoen euro op.
Dit geld wordt nu nog steeds via de algemene middelen gebruikt om allerhande zaken te bekostigen.
De PVV is van mening dat dit geld in eerste instantie uitsluitend moet worden gebruikt waarvoor het
bedoeld is: de aanleg en onderhoud van de provinciale wegen en kunstwerken.
De huidige coalitie heeft bezuinigd op het onderhoud van provinciale wegen en kunstwerken zoals
bruggen, viaducten en duikers. Het resultaat is een torenhoog miljoenentekort op het onderhoud.
De PVV wil eerst orde op zaken stellen en het achterstallig onderhoud wegwerken om daarna door
de koppeling van de opcenten met mobiliteit en onderhoud op basis van meerjarenonderhouds- en
investeringsprogramma’s de opcenten structureel te verlagen.
✓ Wegwerken achterstallig onderhoud op wegen en kunstwerken
✓ Substantiële verlaging van de opcenten
✓ Een duidelijke koppeling van de opcenten met het investerings- en onderhoudsprogramma
mobiliteit (wegen en kunstwerken) en daarmee transparantie.

3. VEILIGHEID & LEEFBAARHEID

We wonen in Limburg in de mooiste provincie van Nederland, en dat moet zo blijven!
Door de grensligging van onze provincie is Limburg een uitvalsbasis en aantrekkelijk doel voor veel
criminelen.
Oost-Europese roversbendes, straatdealers, hangjongeren, geradicaliseerde moslimjongeren en
ander tuig doen hun best om onze straten en wijken onveilig te maken.
Zonder veiligheid bestaat er geen leefbaarheid.
Wij kunnen miljoenen investeren in het opknappen van wijken.
Echter met welk nut, als er door criminelen en tuig er geen veilige leefomgeving bestaat?
De PVV waarschuwt hier al jaren voor in het gouvernement, maar alle partijen steken de kop in het
zand (Löss) en vinden nog steeds dat de Provincie hier geen taak heeft.
Ondertussen staan maar liefst zeven Limburgse gemeenten in de top 31 van meest criminele steden
in Nederland. Maastricht prijkt zelfs helemaal bovenaan als een na crimineelste stad van ons land.
De PVV is van mening dat het provinciebestuur wel degelijk een rol kan hebben om de veiligheid te
vergroten en de criminaliteit keihard aan te pakken. Elke gelegenheid en elke kans moet worden
aangegrepen zodat de Limburgers weer veilig over straat kunnen.
Wij willen het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) verder faciliteren om de bestuurlijke
samenwerking tussen Provincie, gemeenten en politie te optimaliseren. We willen daarbij intensief
veiligheidsfunctionarissen inzetten om continu het jihadisme en de criminaliteit in Limburg te
monitoren. Aan de hand van deze resultaten moet een concreet Limburgs veiligheidsbeleid
geïnitieerd worden.
✓ Verbetering van de veiligheid, zodat mensen weer veilig over straat kunnen!
✓ Zero tolerance: de Provincie zet zich actief in om gemeenten te ondersteunen bij het
handhaven van de veiligheid en het aanpakken van de criminaliteit.
✓ Een gedeputeerde die zich bezighoudt met Veiligheid en Leefbaarheid
✓ Bundeling van bestuurlijke krachten op het gebied van toezicht en handhaving bij het Limburgs
veiligheidsbeleid.

✓ Intensivering van grensoverschrijdende aanpak van criminaliteit door betere internationale
samenwerking
✓ Monitoren van jihadisme in Limburg
✓ Taskforce drugscriminaliteit die gemeenten ondersteunt bij:
een ontmoedigingsbeleid voor koffieshops;
de aanpak van straatdealers en drugsrunners;
de samenwerking met Belgische en Duitse autoriteiten

Burgernet en buurtpreventie
De PVV ziet een toegevoegde waarde in het burgernet en in buurtpreventie en wil deze dan ook
actief ondersteunen. Door actief in te zetten op beide systemen is het mogelijk om zowel bij te
dragen in de preventie van criminaliteit, te helpen bij de opsporing van criminelen en zo snel
mogelijk te alarmeren bij incidenten.

4. RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING, NATUUR, LANDBOUW, MILIEU

Leefbaarheid heeft niet alleen te maken met betaalbaarheid en veiligheid maar ook met de balans
tussen wonen, infrastructuur, natuur, recreatie en landbouw.
Voor de PVV staan de leefbaarheid en de Limburgse economie boven het belang van natuur- en
milieuorganisaties.
Limburg heeft prachtige natuur- en recreatiegebieden. Deze moeten in stand worden gehouden.
Er moet wel een einde komen aan de ongebreidelde, verdere uitbreiding van deze gebieden.
Geldverslindende natuur(herstel)projecten en absurde Europese regelgeving leiden ertoe dat veel
boeren en ondernemers het leven onmogelijk wordt gemaakt. Boeren worden zelfs van hun land
verjaagd.
De PVV is dan ook pertinent tegen de subsidiëring van militante natuur- en milieuclubs.
Zeker als deze clubs met overheidsgeld tegen de Provincie procederen.
✓ Economisch belang boven de belangen van natuur- en milieuorganisaties
✓ Geen enkele windmolen in Limburg erbij, m.u.v. buurtgedragen coöperatieve initiatieven
✓ Geen duurzaamheids- en klimaatsubsidies! Maar investeringen voor rekening en risico van de
eigenaar
✓ De Duurzaam Thuis-regeling wordt verlengd
✓ Het Limburgse Energie Fonds (LEF) wordt verlengd
✓ Stimuleren van private initiatieven in de toeristische en recreatieve sector
✓ Geen megastallen.
✓ Vitale veehouderijen met in het kader van de volksgezondheid handhaving van
emissiewaarden op basis van daadwerkelijke meetgegevens
✓ Opwaardering van oude bestaande wijken waaronder krimpgebieden
✓ Het mogelijk maken van complete woon-zorgcomplexen voor ouderen

Het aantal woningzoekende statushouders is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen.
Deze statushouders hebben binnen Limburg nog steeds voorrang bij huisvesting. En dat terwijl de
wachtlijsten voor woningzoekenden alleen maar toenemen.
De PVV wil dus:
✓ MEER betaalbare (huur)woningen voor onze eigen Limburgers,
✓ MINDER opvang voor kansloze asielzoekers
✓ GEEN voorrang voor statushouders

5. VERKEER & VERVOER

Verkeer
De Limburgse wegen worden steeds zwaarder belast terwijl Limburg voor haar inwoners, haar
werkgelegenheid en haar economie goed bereikbaar moet zijn en blijven!
In de afgelopen periode is er een groot tekort ontstaan bij niet alleen het onderhoud van de
kunstwerken zoals bruggen, viaducten en duikers maar ook in de mobiliteitsportefeuille.
De aanleg van veilige, betere en bredere wegen heeft dan ook absolute prioriteit.
De vergunningsprocedures voor infrastructurele projecten moeten verder worden vereenvoudigd en
versneld. De PVV wil extra geld inzetten voor de veiligheid, aanleg en het onderhouden van de
provinciale wegen.
✓ Blijvend inventariseren van de knelpunten van provinciale wegen voor betere doorstroom /
meer veiligheid en daar waar noodzakelijk aanpassen
✓ Betere verlichting van provinciale wegen voor het vergroten van de verkeers- en sociale
veiligheid
✓ De A2 moet volledig 3-baans worden van Maastricht tot Eindhoven
✓ De A79 van Heerlen naar Maastricht moet zo snel mogelijk worden hersteld
✓ Verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo
✓ Verbetering van de doorstroming op de A76 tussen Nuth en Kerensheide
✓ Lobby naar Den Haag voor het verhogen van de maximumsnelheid daar waar mogelijk (100 km
p/u op provinciale wegen)
✓ Vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft een duidelijke meerwaarde voor de
Limburgse economie en werkgelegenheid. Verder uitbreiding binnen de geldende normen en
regels.

Spoor

Naast goede wegen is de bereikbaarheid via het spoor voor onze provincie van essentieel belang.
Limburg heeft een groot aantal bedrijven die afhankelijk zijn van goede spooraansluitingen.
Daarnaast spelen de Limburgse logistieke hotspots in Venlo en Sittard-Geleen een belangrijke
economische rol in de logistieke keten naar onder andere Duitsland en België.
Een aansluiting van VDL op het hoofdspoornet is bijvoorbeeld voor de verbetering van haar
concurrentiepositie een belangrijke eis.
✓
✓
✓
✓
✓

Elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen,
Stoppen met prestigeprojecten zoals de tramlijn Hasselt – Maastricht
Rehabiliteren Avantislijn (Heerlen – Aken)
Aansluiting VDL Nedcar op het hoofdspoor en de hoofdspoorlijn richting Antwerpen
Beter gebruik van de Barge en Railterminals in Venlo en Born voor de aansluiting van vervoer
op het water en het spoor.
✓ Verbetering van de bereikbaarheid van de driehoek Maastricht-Aken-Luik

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer in Limburg moet voor iedereen die er gebruik van maakt goed bereikbaar en
veilig zijn.
Nog steeds bereiken ons veel te vaak berichten over slechte verbindingen, kernen die amper
bereikbaar zijn en zelfs van gewelddadige incidenten op stations en in bussen.
De PVV pleit voor een goede bereikbaarheid ook in de avonduren en in kleine (dorps)kernen.
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Gratis openbaar vervoer voor senioren en mindervaliden
Goede bereikbaarheid door heel Limburg, ook in de avonduren
Meer camerabewaking op stations
Keiharde en snelle aanpak van geweldsmisdrijven in het openbaar vervoer
De prijzen van het openbaar vervoer zijn al te veel gestegen, dus geen verdere verhogingen!
Contant betalen herinvoeren in het OV (betere toegankelijkheid)

6. ECONOMIE, ONDERWIJS EN WERKGELEGENHEID

Werkgelegenheid
Limburg moet zich verder actief blijven inzetten om aantrekkelijk te blijven voor burgers en
ondernemers.
De PVV wil daarom, met name voor jongeren, de werkgelegenheid in Limburg sterk bevorderen,
zodat jongeren na hun opleiding direct aan de slag kunnen in de eigen regio, i.p.v. in de randstad.
De PVV wil ook Limburgers die zich verder willen ontwikkelen ondersteunen door de inzet van het
Limburgs studiefonds.
Er is, niet alleen in economisch moeilijke tijden, een sterke werkgelegenheid nodig en wij willen dit in
Limburg blijven bevorderen.
Tot nu toe richt de Provincie zich vooral op prestigeprojecten. De PVV streeft echter naar een focus
op evenwichtige kansen voor zowel hoger- als ook voor midden- en lageropgeleiden, 45+’ers en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Limburg moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor zowel de kennis- als ook de
maakindustrie. Dit betekent dat de PVV naast aandacht voor de campussen ook de bestaande
bedrijventerreinen verder wil opwaarderen.
Een belangrijk onderdeel van een goed vestigingsklimaat is een zo laag mogelijke regeldruk van de
overheid en snelle en duidelijke procedures bij vergunningen of wijziging van bestemmingsplannen.
✓ Verlaging van de kosten (leges) bij het aanvragen van vergunningen.
✓ Zo kort, helder en duidelijk mogelijke vergunningsprocedures.
✓ Zo laag mogelijke gemeentelijke en provinciale belastingen voor ondernemers, bedrijven en
burgers
✓ Blijvende ondersteuning aan het midden en kleinbedrijf (het MKB), de banenmotor van
Limburg
✓ Zorgdragen voor goede bedrijventerreinen, bereikbaarheid en het onderhoud ervan
✓ Stimuleren van werkgelegenheid

Onderwijs
De PVV is voorstander om het basisonderwijs te behouden in de kernen en dorpen.
Als het basisonderwijs hier door een te gering leerlingenaantal in zijn zelfstandig bestaan wordt
bedreigd zullen alternatieven moeten worden gezocht in samenwerking c.q. fusie met een
nabijgelegen school om in ieder geval onderwijs dicht bij huis te behouden.
De PVV blijft zich hier actief voor inzetten zoals wij dat eerder in o.a. de voormalige gemeente
Onderbanken hebben gedaan.
De problemen met de rekentoets en vooral het examendebacle bij het vmbo in Maastricht heeft
laten zien dat ook in het voortgezet onderwijs nog lang niet alles op orde is met de kwaliteit.
Daarnaast staat het voortgezet en hoger onderwijs vaak nog te ver van het bedrijfsleven en de
kansen daarin af.
De PVV staat voor het dichter bij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven, zodat de kwaliteit
van de opleiding beter aansluit bij de kansen op de arbeidsmarkt en er na een opleiding meer kansen
zijn voor werk in de eigen regio.
Praktijkgericht onderwijs en onderzoek in samenwerking met het bedrijfsleven is voor de PVV een
goede ontwikkeling.
De PVV zet in op meer mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling via om- en bijscholing van de
Limburgers door met name het Limburgs studiefonds.
✓
✓
✓
✓
✓

Jongeren stimuleren en binden aan de provincie Limburg.
Studeren, werken of solliciteren. Meer smaken zijn er niet.
Meer focus op zorg- en techniekonderwijs op alle niveaus.
Faciliteren van sport- en zwemlessen op basisscholen
Stimuleren van dialect- en buurtaalonderwijs

7. ZORG, GEZONDHEID EN SPORT

Limburg, en vooral het zuidoosten van onze provincie, behoort tot de regio met de laagste
levensverwachting van Nederland. Dit heeft een veelheid aan maatschappelijke problemen tot
gevolg. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de verandering van de bevolkingssamenstelling
(vergrijzing), maar ook door de dalende deelname aan sport en een ongezonde levensstijl.
De PVV realiseert zich dat niet alle zaken kunnen worden opgepakt. Echter willen we met enkele
stimulerende maatregelen de volgende zaken inbrengen:
Gezondheid
✓ Voorlichting voor ouders op basisscholen over gezonde voeding
✓ 1x per week schoolfruit op basisscholen
✓ Voorlichting geven over de gevaren van alcohol en drugs op middelbare scholen
✓ Reanimatie- en EHBO-cursussen op middelbare scholen
Sport
✓ Topsport is een taak van de sportbonden, breedtesport is een taak van de Provincie
✓ Schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen
✓ De Limburgse sportkaart voor gratis lidmaatschap van een sportvereniging voor
basisschoolleerlingen

Ouderen- en jeugdzorg

In Nederland is het triest gesteld met de ouderenzorg: de ouderenzorg waar wij eens zo trots op
waren is teruggebracht tot een systeem waarbij mensen nagenoeg aan hun lot worden overgelaten.
(In een jaar verdwenen er 52.000 verzorgingshuisplekken).
Ouderen en gehandicapten worden de AWBZ uit gewerkt.
Hoogbejaarden kunnen nergens meer naartoe, zodat ze noodgedwongen thuis moeten blijven.
120.000 professionals in de zorg zijn hun baan kwijtgeraakt door koude bezuinigingen op de zorg
voor die mensen die ons land hebben opgebouwd.
De WMO staat nog steeds onder druk na de decentralisatie. Gemeenten korten uren en zorg om de
oplopende financiële tekorten het hoofd te bieden.
Hiermee is de afbraak van onze ouderenzorg een feit.
Ook de jeugdzorg is inmiddels na de decentralisatie een groot zorgenkind geworden.
Gemeenten kampen met miljoenentekorten.
Vrijgevestigde jeugdhulpverleners zien door de bureaucratische molens geen kans meer hulp te
bieden.
Kennis van jeugdzorg is verloren gegaan bij de decentralisatie en de wachtlijsten lopen weer hard op.
De PVV wil dat elke Limburger de zorg krijgt waar hij of zij recht op heeft! De manier waarop wij voor
onze ouderen zorgen is wat de PVV betreft een maatstaf van de mate waarin wij als maatschappij
geciviliseerd zijn.
Wat de PVV betreft mag de Provincie hierin een leidende rol hebben!
✓ Betere ouderenzorg: alle ouderen in Limburg hebben recht op goede voorzieningen en de zorg
die ze nodig hebben
✓ Stimuleren van ouderensport
✓ Blijvend monitoren van de jeugdzorg bij de gemeenten
✓ Inrichten en onderhouden van een provinciaal kenniscentrum WMO en zorgtechniek
✓ Inrichten en onderhouden van een provinciaal kenniscentrum jeugdzorg

8. CULTUUR

De Provincie dient zich te richten op een aantal kerntaken.
Dit is volgens de PVV niet het willekeurig verstrekken van onzinnige subsidies aan kunst, elitaire
festivals of 'multiculti'organisaties.
De PVV ziet het wel als taak van de Provincie om onze eigen joods-christelijke humanistische cultuur
en ons eigen culturele erfgoed te behouden.
Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken als onze: bibliotheken, provinciale (historische) musea,
carnavalsverenigingen, schutterijen, harmonieën, fanfares en muziekscholen, maar ook de kunst en
cultuurevenementen en stichtingen die voortkomen uit onze eigen Limburgse cultuur of daarmee
verweven zijn.
De PVV wil het Limburgse dialect en het gebruik ervan beter verankeren.
De PVV stimuleert het uitdragen van de Limburgse kunst en cultuur.
De PVV is geen voorstander van enkel geld spenderen aan projecten die geen bijdrage hebben aan de
Limburgse cultuur, en die ons als provincie niets opleveren.
✓ Stop op provinciale subsidies aan multiculturele instellingen en projecten alsmede andere
subsidieslurpende projecten.
✓ Stop op elitaire kunst- en cultuursubsidies.
✓ Meer aandacht voor de Limburgse kunst en cultuur, muziekscholen en bibliotheken.
✓ Stimulering van dialectonderwijs en het gebruik van het Limburgs dialect.

9. DE LANDELIJKE LIJN

De PVV Limburg onderschrijft het landelijke partijprogramma.
Dit betekent dat we ook in de provinciale politiek oog hebben voor ons landelijke programma.
Ook in Limburg is er een oververtegenwoordiging van niet-westerse allochtonen op het gebied van
criminaliteit, homohaat, overlast, schooluitval en uitkeringsafhankelijkheid.
De opmars van de islamisering van Nederland stopt niet bij onze provinciegrenzen. In Limburg zijn er
meer dan 24 islamitische moskeeën en gebedshuizen.
In Geleen zijn er nog steeds bouwplannen voor een van de grootste moskeeën (inclusief islamitische
faciliteiten) van West-Europa.
Deze moskee, die constant in de media genoemd wordt in verband met strafrechtelijke feiten zoals
bv. witwassen, drugs, ronselen voor de jihad, ondersteuning aan terreurgroeperingen en haat
prediken, is nog steeds niet definitief gesloten. Zelfs het moskeebestuur is niet vervangen naar
aanleiding van al deze feiten. Hiermee vormt dit een directe dreiging voor onze maatschappij en
veiligheid.
En daarom ondersteunen wij ook het landelijk initiatiefwetsvoorstel van Geert Wilders en Machiel de
Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen.
Asielzoekers en statushouders
De PVV maakt zich grote zorgen over de reeds aanwezige of nog te openen asielzoekerscentra in
Limburg en de doorstroom naar permanente huisvesting.
Hierdoor komt de behoefte aan sociale huisvesting voor Limburgers in het gedrang.
We willen dan ook dat er een einde komt aan de opvang van asielzoekers in onze provincie. We
onderschrijven de landelijke lijn dat opvang in de regio van herkomst moet plaatsvinden.
Net als landelijk zet de PVV Limburg zich ook weer hard in om met name criminaliteit, veiligheid,
leefbaarheid, de opvang van asielzoekers en de islamisering aan te pakken.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2019 – 2023
PVV LIMBURG
PUNT VOOR PUNT

1. OPENHEID, TRANSPARANTIE & BESTUUR
✓ Een zo compact mogelijke overheid
✓ De Provincie is er voor de burgers
✓ Duidelijke en heldere afbakeningen van beleidsvelden in de portefeuilles van Gedeputeerden en
Gouverneur
✓ Heldere en toegankelijke vergaderstructuur die digitaal te volgen is.
✓ Deelname aan dienstreizen, excursies en cursussen door ambtenaren en bestuurders moeten
getoetst worden op nut en noodzaak
✓ Handhaven van het Openbaar declaratieregister voor bestuurders en ambtenaren
✓ Heldere verantwoording van totale uitgaven en kosten Provincie
✓ Betere communicatie met de burgers. Dit betekent een klantgerichte en dienstverlenende houding
bij aanvragen van bv. vergunningen en subsidies.
✓ Verdere vereenvoudiging en vermindering van provinciale regelgeving.
✓ Meer burgerparticipatie: meer gebruik lokale inspraak en (lokale) referenda
✓ Fusies van Limburgse gemeenten: niet gedwongen maar enkel van onderaf met instemming van de
burgers via een (lokaal) referendum
2. FINANCIËN & SUBSIDIES
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Daar waar mogelijk uitgaven beperken
Extra werkgelegenheid creëren
Het MKB versterken
Een sluitende begroting
Handhaving van de reserves. Er moet verstandig worden omgegaan met de reserves.
Provinciale investeringen moeten een revolverend en circulair karakter hebben. Dit betekent dat het
geld ook weer terugvloeit naar de Provincie.
Beëindiging van geldslurpende klimaatprojecten.
Geen subsidie aan niet-Limburgse, of niet aan Limburg verbonden, kunst en cultuur
Geen subsidies aan multiculturele instellingen
Geen grensoverschrijdende subsidies zonder dat de rendementen terugkomen naar Provincie
Limburg
Geen eindeloze verlenging van subsidieregelingen
Wegwerken achterstallig onderhoud op wegen en kunstwerken
Substantiële verlaging van de opcenten
Een duidelijke koppeling van de opcenten met het investerings- en onderhoudsprogramma mobiliteit
(wegen en kunstwerken) en daarmee transparantie.

3. VEILIGHEID & LEEFBAARHEID
✓ Verbetering van de veiligheid, zodat mensen weer veilig over straat kunnen!
✓ Zero tolerance: de Provincie zet zich actief in om gemeenten te ondersteunen bij het handhaven van
de veiligheid en het aanpakken van de criminaliteit.
✓ Een gedeputeerde die zich bezighoudt met Veiligheid en Leefbaarheid.
✓ Bundeling van bestuurlijke krachten op het gebied van toezicht en handhaving bij het Limburgs
veiligheidsbeleid.
✓ Intensivering van grensoverschrijdende aanpak van criminaliteit door betere internationale
samenwerking.
✓ Monitoren van jihadisme in Limburg
✓ Taskforce drugscriminaliteit die gemeenten ondersteunt bij:
een ontmoedigingsbeleid voor koffieshops;
de aanpak van straatdealers en drugsrunners;
de samenwerking met Belgische en Duitse autoriteiten
4. RUIMTELIJKE ORDENING, VOLKSHUISVESTING, NATUUR, LANDBOUW, MILIEU
✓ Economisch belang boven de belangen van natuur- en milieuorganisaties
✓ Geen enkele windmolen in Limburg erbij, m.u.v. buurtgedragen coöperatieve initiatieven
✓ Geen duurzaamheids- en klimaatsubsidies! Maar investeringen voor rekening en risico van de
eigenaar.
✓ De Duurzaam Thuis-regeling wordt verlengd.
✓ Het Limburgse Energie Fonds (LEF) wordt verlengd Stimuleren van private initiatieven in de
toeristische en recreatieve sector.
✓ Geen megastallen.
✓ Vitale veehouderijen met in het kader van de volksgezondheid handhaving van emissiewaarden op
basis van daadwerkelijke meetgegevens.
✓ Opwaardering van oude bestaande wijken waaronder krimpgebieden.
✓ Het mogelijk maken van complete woon-zorgcomplexen voor ouderen.
✓ MEER betaalbare (huur)woningen voor onze eigen Limburgers,
✓ MINDER opvang voor kansloze asielzoekers.
✓ GEEN voorrang voor statushouders
5. VERKEER & VERVOER
✓ Blijvend inventariseren van de knelpunten van provinciale wegen voor betere doorstroom / meer
veiligheid en daar waar noodzakelijk aanpassen.
✓ Betere verlichting van provinciale wegen voor het vergroten van de verkeers- en sociale veiligheid.
✓ De A2 moet volledig 3-baans worden van Maastricht tot Eindhoven.
✓ De A79 van Heerlen naar Maastricht moet zo snel mogelijk worden hersteld.
✓ Verbreding van de A67 tussen Eindhoven en Venlo.
✓ Verbetering van de doorstroming op de A76 tussen Nuth en Kerensheide
✓ Lobby naar Den Haag voor het verhogen van de maximumsnelheid daar waar mogelijk (100 km p/u
op provinciale wegen)
✓ Vliegveld Maastricht Aachen Airport (MAA) heeft een duidelijke meerwaarde voor de Limburgse
economie en werkgelegenheid. Verder uitbreiding binnen de geldende normen en regels.
✓ Elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen
✓ Stoppen met prestigeprojecten zoals de tramlijn Hasselt – Maastricht
✓ Rehabiliteren Avantislijn (Heerlen – Aken)
✓ Aansluiting VDL Nedcar op het hoofdspoor en de hoofdspoorlijn richting Antwerpen.
✓ Beter gebruik van de Barge en Railterminals in Venlo en Born voor de aansluiting van vervoer op het
water en het spoor.
✓ Verbetering van de bereikbaarheid van de driehoek Maastricht-Aken-Luik.
✓ Gratis openbaar vervoer voor senioren en mindervaliden.
✓ Goede bereikbaarheid door heel Limburg, ook in de avonduren

✓
✓
✓
✓

Meer camerabewaking op stations
Keiharde en snelle aanpak van geweldsmisdrijven in het openbaar vervoer
De prijzen van het openbaar vervoer zijn al te veel gestegen, dus geen verdere verhogingen!
Contant betalen herinvoeren in het OV (betere toegankelijkheid)

6. ECONOMIE, ONDERWIJS EN WERKGELEGENHEID
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Verlaging van de kosten (leges) bij het aanvragen van vergunningen.
Zo kort, helder en duidelijk mogelijke vergunningsprocedures.
Zo laag mogelijke gemeentelijke en provinciale belastingen voor ondernemers, bedrijven en burgers
Blijvende ondersteuning aan het midden en kleinbedrijf (het MKB), de banenmotor van Limburg
Zorgdragen voor goede bedrijventerreinen, bereikbaarheid en het onderhoud ervan
Stimuleren van werkgelegenheid Jongeren stimuleren en binden aan de provincie Limburg.
Studeren, werken of solliciteren. Meer smaken zijn er niet.
Meer focus op zorg- en techniekonderwijs op alle niveaus.
Faciliteren van sport- en zwemlessen op basisscholen
Stimuleren van dialect- en buurtaalonderwijs

7. ZORG, GEZONDHEID EN SPORT
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Voorlichting voor ouders op basisscholen over gezonde voeding
1x per week schoolfruit op basisscholen
Voorlichting geven over de gevaren van alcohol en drugs op middelbare scholen
Reanimatie- en EHBO-cursussen op middelbare scholen Topsport is een taak van de sportbonden,
breedtesport is een taak van de Provincie
Schoolzwemmen voor alle basisschoolleerlingen
De Limburgse sportkaart voor gratis lidmaatschap van een sportvereniging voor basisschoolleerlingen
Betere ouderenzorg: alle ouderen in Limburg hebben recht op goede voorzieningen en de zorg die ze
nodig hebben
Stimuleren van ouderensport
Blijvend monitoren van de jeugdzorg bij de gemeenten
Inrichten en onderhouden van een provinciaal kenniscentrum WMO en zorgtechniek
Inrichten en onderhouden van een provinciaal kenniscentrum jeugdzorg

8. CULTUUR
✓ Stop op provinciale subsidies aan multiculturele instellingen en projecten alsmede andere
subsidieslurpende projecten.
✓ Stop op elitaire kunst- en cultuursubsidies.
✓ Meer aandacht voor de Limburgse kunst en cultuur, muziekscholen en bibliotheken.
✓ Stimulering van dialectonderwijs en het gebruik van het Limburgs dialect.

