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1 Samen Vooruit ! 
 
BBB-NDB is: 
1. een betrouwbare en stabiele lokale partij met een tomeloze inzet voor de gehele 

bevolking, iedere dag opnieuw; 
2. de grootste partij van Beek, deel uitmakend van de Beekse gemeenschap, dicht bij 

de burger staand en het Beekse belang vooropstellend; 
3. een bereikbare en benaderbare partij, bestaande uit echte 

volksvertegenwoordigers, van Beek en voor Beek. 
 
BBB-NDB wil: 
1. een duidelijk stempel blijven drukken op het beleid van de gemeente Beek door 

zich nu en in de toekomst te handhaven; 
2. de grootste partij van Beek blijven, bestaande uit betrouwbare, integere en gewone 

mensen, die blijven opkomen voor de Beekse belangen zonder de samenwerking 
met anderen uit de weg te gaan. 

 
BBB-NDB gaat SAMEN Vooruit ! 

1.1 BBB-NDB maakt haar verkiezingsbeloften opnieuw waar. 

Vanaf 2006 is de lokale partij BBB-NDB de gemeenteraadsverkiezingen in gegaan 
met ambitieuze programma’s. BBB-NDB kwam steeds als grootste partij uit de bus en 
nam het initiatief in de coalitievorming. De verkiezingsprogramma’s van BBB-NDB 
vormden belangrijke bouwstenen voor de coalitieakkoorden en de college-
programma’s aan de laatste vier raadsperioden. 
 
Nu, bijna zestien jaar later kunnen we met trots constateren, dat de lokale partij BBB-
NDB haar verkiezingsbeloften vanaf 2006 voor een belangrijk deel heeft kunnen 
waarmaken. Dat is ook waar wij voor staan en waar we door u op aanspreekbaar zijn. 
Dit alles onder ons motto:  “We spreken af wat we doen en doen wat we 
afspreken”. 
 
Hieronder staat het resultaat wat wij als BBB-NDB de afgelopen raadsperiode voor de 
inwoners van de gemeente Beek hebben bereikt, weliswaar met de kanttekening dat 
door Corona er veel nieuwe zaken nog niet geheel zijn uitgewerkt. 
Deze thema’s zullen door BBB-NDB worden meegenomen en uitgevoerd in de periode 
2022-2026. 
 
BBB-NDB staat voor een financieel gezonde gemeente.  
Mede omdat BBB-NDB gedurende vier raadsperioden (16 jaar) een goed financieel 
beleid heeft  gevoerd, hebben we de voor de inwoners van Beek de afnemende rijks-
vergoedingen kunnen opvangen, de voorzieningen  kunnen verbeteren,  en voor alle 
jaren een sluitende begroting vastgesteld. 
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Beek heeft de laagste lokale woonlasten van de Westelijke Mijnstreek. De lokale 
woonlasten bestaan uit de onroerendzaakbelasting (OZB), rioolheffing en 
afvalstoffenheffing. De grootste stijging van de woonlasten wordt veroorzaakt door de 
toenemende afvalstoffenheffing. 
 
BBB-NDB staat voor een goede sociale gemeente. 
Als BBB-NDB hebben we bereikt dat veel mensen geschoold zijn en werkervaring op 
hebben gedaan en daarmee actief blijven en meedoen in de Beekse samenleving. Via 
de integrale aanpak van het nieuwe leer-werkbedrijf VIDAR heeft er ondanks de 
moeilijke economische tijden geen stijging van de werkloosheid plaatsgevonden en is 
er ook geen toename van het aantal mensen in de bijstand. We blijven investeren in 
een goed vestigingsklimaat voor startende en bestaande ondernemers. 
Voor mensen met de “kleine beurs”, hebben wij gezorgd voor een goed sociaal vang-
net via een uitgebalanceerd minimabeleid. Zowel jongeren als ouderen zijn we blijven 
ondersteunen. Ook zijn er programma’s gemaakt die de eenzaamheid bestrijden. 
Beek is doorgedrongen tot de halve finale van de meest toegankelijke gemeente van 
Nederland. Op initiatief van BBB-NDB een levensbomenbos gerealiseerd. 
Dit bleek in een grote behoefte te voorzien en is zo’n groot succes dat nu de derde 
uitbreiding wordt gerealiseerd. 
Door de adoptie van een boom kunnen mensen een speciale gebeurtenis vieren of 
gedenken. 
 
BBB-NDB maakt in Beek werk van de sociaal-maatschappelijke duurzaamheid. 
BBB-NDB heeft zich ook in de afgelopen raadsperiode ingezet voor het versterken van 
de informele sociale infrastructuur. Dit blijft BBB-NDB onverminderd doen en we blijven 
samen bouwen aan onze Beekse gemeenschap. BBB-NDB doet dit vanuit haar  
natuurlijke betrokkenheid  bij onze inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen. 
Vooral in deze moeilijke Coronatijd is een goede informele sociale infrastructuur 
aangevuld met het Coronaherstelplan van grote meerwaarde  om onze betrokkenheid 
te onderstrepen. 
Door signalen en initiatieven uit de Beekse gemeenschap te faciliteren en indien nodig 
te ondersteunen (van buiten naar binnen werken) heeft BBB-NDB haar betrokkenheid 
met de Beekse inwoners kunnen vergroten. Met de verdere ontwikkeling van 
Burger!Kracht hebben we de nodige successen behaald, denk onder andere  aan de 
BMV Spaubeek, het Asta Theater, burgerinitiatief Genhout en het Repaircafé. Door de 
ondertekening van het Beekse Lokale Akkoord heeft BBB-NDB mede gezorgd voor 
een betere samenwerking  tussen de clubs en verenigingen, waarbij we extra  trots 
zijn op de samenwerkende ouderenverenigingen via Beek Samen en is het 
mantelzorgcompliment behouden. We hebben het landelijke netwerk HartslagNu een 
kwaliteitsimpuls gegeven en worden extra vrijwilligers door de Beekse EHBO-
verenigingen gratis opgeleid. Het initiatief voor een Beekse wensbus was zo succesvol 
dat de tweede wensbus een feit is en dit voor de gehele gemeente Beek. Dit blijft een 
aanvulling op het openbaar vervoer, voor iedereen toegankelijk (ook zonder indicering) 
en wordt geheel door vrijwilligers uitgevoerd. 
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De bibliotheek is omgebouwd  tot een laagdrempelige voorziening, een mogelijkheid 
als ontmoetingspunt voor allerlei doelgroepen en kent ook een verruiming van de 
openingstijden. 
 
BBB-NDB staat voor een samenhangend integraal jeugd- en jongerenbeleid.  
Via het peuterspeelzaalwerk voeren wij een programma uit waarmee taal- en 
ontwikkelingsachterstanden bij peuters worden aangepakt en weggewerkt. 
Mede door de inzet  van het Jeugd  Interventie Team (JIT) en preventief zomertoezicht 
is de ervaren overlast voor de Beekse inwoners verminderd. 
De Bieb op School heeft een ruime collectie goede kinderboeken en is bedoeld om het 
lezen en het leesplezier onder kinderen te bevorderen. Op dit moment hebben alle 
basisscholen in Beek een Bieb op School. Het sport- en cultuurstimuleringsproject 
NJOY is inmiddels een begrip geworden in Beek. Dit project brengt kinderen en 
jeugdigen in aanraking met een groot scala aan sportieve en culturele activiteiten en 
wordt daarbij geholpen door zeer actieve verenigingen uit Beek met gastlessen onder 
schooltijd en kennismakingslessen na schooltijd. Deelname is vaak gratis. NJOY werkt 
samen met de vier basisscholen om het bewegingsonderwijs goed op de kaart te 
zetten en te verbeteren. Samen met de GGD wordt op elke basisschool verregaande 
aandacht besteed aan een gezonde leefstijl en zijn we ook een JOGG Gemeente. 
(Jongeren op gezond gewicht) 
 
BBB-NDB staat voor een sportieve en culturele gemeente. 
Via de gratis sport- en cultuurpas heeft BBB-NDB  de  mogelijkheden om deel te 
nemen aan sportieve en culturele activiteiten vergroot. 
Het individuele muziekonderwijs is opnieuw aanbesteed,  hierdoor krijgt elke leerling 
tot 18 jaar, voor maximaal zes jaar een forse tegemoetkoming in de cursuskosten. 
Ook de harmonie en fanfares krijgen een budget om zelf hun muziekonderwijs uit te 
voeren. 
We blijven inzetten op cultuureducatie en cultuurparticipatie. Ook hebben we het 
subsidiebeleid en ons vrijwilligersbeleid gemoderniseerd. De gemeentelijke 
consulenten blijven alle verenigingen actief ondersteunen. Verder is de totale 
infrastructuur van Sportlandgoed ‘De Haamen’ klaar.  
Sportontwikkelingen, in het bijzonder op het gebied van gehandicapten, chronisch 
zieken en senioren worden gestimuleerd. 
Sporten in en vanuit sportlandgoed De Haamen blijft belangrijk. Ook stimuleren wij de 
ongebonden sporten in en om Beek zoals fietsen, wandelen, mountainbiken en 
hardlopen. 
 
 
BBB-NDB werkt aan een veilige gemeente. De inzet van extra toezichthouders 
hebben we ook afgelopen zomer gecontinueerd, zo wordt er enkele avonden per week 
aan preventief toezicht gedaan. Door de uitbreiding van de capaciteit door 
Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s) is de objectieve veiligheid in Beek 
toegenomen. 
Tijdens het “donkere dagen offensief” werden te voet inbraakpreventie-ronden in de 
wijk gehouden samen met onze wijkagenten en BOA’S van de gemeente. 
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Uiteraard krijgen onze basisschoolleerlingen les in verkeersveiligheid en hebben we 
ook de  “dode hoek”- lessen ingevoerd. 
We zijn blijven investeren in de verdere verbetering van de verkeersveiligheid onder 
andere door de verkeersregelinstallatie (VRI) in Neerbeek. 
De schoolroutes werden verbeterd en aangepast. 
Bij de voetgangersoversteekplaatsen in de kernen en bij de basisscholen werden de 
gele reflecterende borden geplaatst. De aangebrachte LED -verlichting op het wegdek 
zorgt voor een betere zichtbaarheid tijdens de avond en nachtelijke uren. 
Ook werd de openbare straatverlichting uitgebreid met LED -verlichting waardoor de 
zichtbaarheid verbetert. 
 
BBB-NDB zet zich in om van Beek een milieuvriendelijke en duurzame gemeente 
te maken. 
De eerste resultaten zijn bemoedigend, zo staat Beek op de eerste plaats bij het 
scheiden van afval in de Westelijke Mijnstreek.  We hebben de hoeveelheid zwerfafval 
weten te verminderen door de openingstijden van ons milieupark bij de Haamen te 
verruimen. Ook hebben we het planmatig onderhoud van de bomen verder vorm 
gegeven in het bomenbeheersplan. De derde uitbreiding van het levensbomenbos is 
een feit waardoor inmiddels meer dan 1000 bomen zijn toegevoegd ter verdere 
vergroening van onze gemeente. 
De duurzaamheidslening, die mensen in staat stelt om tegen een lage rente geld te 
lenen voor energiemaatregelen in huis hebben wij uitgebreid voor verenigingen en 
stichtingen. Het project om de gemeentelijke gebouwen van zonnepanelen te voorzien 
is uitgevoerd. 
Het Sportlandgoed de Haamen is voorzien van LED -verlichting. 
Het wagenpark van de gemeente werd geëlektriseerd. 
De beleidsplannen om te komen tot het vergroten van het aandeel duurzame energie 
in onze gemeente zijn vastgesteld. 
 
BBB-NDB blijft er een voorstander van dat Beek een zelfstandige gemeente blijft die 
samenwerkt met andere gemeenten. 
Gezien onze bestuurs-en uitvoeringskracht is dit ruim voldoende om het gemeentelijk 
beleid haalbaar en betaalbaar uit te voeren en loopt de zelfstandigheid van onze 
gemeente geen gevaar. 
Op meerdere thema’s, zoals de jeugdzorg, energietransitie, mobiliteit en het nieuwe 
leerwerkbedrijf VIDAR, werkt Beek intensief samen met de regio. 
In de toekomst zullen wij deze samenwerking, ook met andere maatschappelijke 
partners, blijven versterken.  
 
BBB-NDB blijft de bedrijvigheid en het ondernemersklimaat actief stimuleren. 
Beek blijft hierdoor een economisch sterke gemeente, onder andere door de goede 
vestigingsmogelijkheden op onze bedrijventerreinen en de interessante ligging met 
een vliegveld, een krachtig en veelzijdig centrum van Beek en het winkelcentrum 
Makado. 
Beek is een stedelijke werkgemeente met landelijke kwaliteiten en wil dat in de 
toekomst blijven. 
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Het is wel belangrijk dat de economische belangen voor de regio en de leefbaarheid 
in balans blijven. Hier zullen wij dan ook de nodige aandacht aan besteden en indien 
nodig  bijsturen. 

1.2 Iedereen blijft mee doen 

BBB-NDB hecht grote waarde aan een samenleving waarin plaats is voor alle 
generaties en culturen, voor arm en rijk, voor mensen mét en zónder beperking. 
Kortom, een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet. 
 
BBB-NDB streeft naar een samenleving waarin álle mensen zonder meer ruimte en 
toegang hebben. Specifieke maatregelen voor mensen met een beperking zijn daarin 
(vrijwel) niet meer nodig. Gewoon mee kunnen doen is standaard. Het gaat daarbij niet 
alleen om de fysieke, sociale en digitale toegankelijkheid. Het betreft ook werk, 
onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, 
sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, uitgaan, enzovoorts. Daarvoor is samenwerking 
nodig tussen de gemeente, inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- en 
welzijnsinstellingen. BBB-NDB gaat ervoor. Doet u mee? 

1.3 Gedachtengoed BBB-NDB 

De lokale partij BBB-NDB heeft tot doel het wonen, werken en recreëren in de 
gemeente Beek zo aangenaam mogelijk te maken. 
BBB-NDB wil dit doen door zoveel mogelijk signalen vanuit de inwoners van Beek, de 
sociale, maatschappelijke en culturele instellingen die gevestigd zijn in Beek en de 
bedrijven die in Beek gevestigd zijn, te verwerken in de standpunten die de partij 
inneemt.  
 
De lokale partij BBB-NDB stelt prioriteiten als het gaat over het toekennen van 
gemeenschapsgelden. Bij het stellen van deze prioriteiten is het belang van de Beekse 
gemeenschap voor BBB-NDB leidend. 
 
De lokale partij BBB-NDB wil samenwerken met iedereen en in het bijzonder met de 
raads- en commissieleden van andere Beekse partijen om te komen tot weloverwogen 
standpunten. 
 
De lokale partij BBB-NDB wil een zo breed mogelijk draagvlak hebben in de Beekse 
gemeenschap. Om dit doel te bereiken streeft BBB-NDB ernaar om in alle kernen en 
wijken van de gemeente Beek contactpersonen te hebben, die op regelmatige wijze 
communiceren met de inwoners. 
Ook streeft BBB-NDB er naar om inwoners uit alle lagen van de bevolking in haar 
geledingen te hebben. Op deze wijze ontstaat een partij die voor alle inwoners van 
Beek iets te bieden heeft. 
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De lokale partij BBB-NDB is een sociaal bewuste partij die ieders mening op prijs 
stelt en opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. 
BBB-NDB wil op transparante wijze een vangnet zijn voor de sociaal zwakkeren in de 
samenleving. 
 
De lokale partij BBB-NDB is een democratische partij die graag ziet dat de gemeente 
haar taken zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoert. Taken die niet per se door de 
gemeente hoeven te worden uitgevoerd, kunnen ook aan anderen worden 
overgelaten, waar nodig gefaciliteerd door de gemeente.  
 
De lokale partij BBB-NDB steunt het particuliere initiatief. Dit betekent dat de inwo-
ners van Beek kunnen rekenen op onze steun als zij een redelijk beroep doen op de 
gemeente. 
 
De lokale partij BBB-NDB is voor economische groei mits het milieu hierdoor niet 
onevenredig wordt belast. Bij alle ontwikkelingen zal BBB-NDB steeds het milieu als 
een belangrijke prioriteit laten meewegen. 
 
De lokale partij BBB-NDB is voor (intergemeentelijke) samenwerking, waarbij het 
uitgangspunt voor samenwerking is dat deze een meerwaarde moet vormen voor Beek 
en haar inwoners. Samenwerking moet (gedwongen) samenvoeging voorkomen. 
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2 Programma 2022-2026 

2.1 Meedoen in de samenleving 

2.1.1 Investeren in mensen 

BBB-NDB wil investeren in mensen zodat iedereen kan meedoen in onze samen-
leving. Samen met u willen we daarin in de komende jaren flinke stappen zetten. 
Het jaar 2020 zal bekend blijven als het jaar van de corona-uitbraak wereldwijd, dus 
ook in Nederland en in ons Beek. 
Veel wat wij ons hadden voorgenomen is daardoor op de “plank” blijven liggen en dat 
is de hoofdreden dat BBB-NDB het ingezette sociale beleid met hernieuwde energie 
wil oppakken. In de komende jaren wil BBB-NDB verder groeien naar een inclusieve 
samenleving en een seniorvriendelijke gemeente. Uiteraard vergeet BBB-NDB de 
jeugd niet. 
 
Een inclusieve samenleving biedt alle mensen zonder meer ruimte en toegang, 
waardoor specifieke maatregelen voor mensen met een beperking (vrijwel) niet meer 
nodig zijn. Gewoon mee kunnen doen is standaard. We zullen verbindingen aangaan 
met  inwoners, bedrijven, scholen, verenigingen en zorg- en welzijnsinstellingen. Dit is 
nodig omdat inclusie veel terreinen betreft. Naast de fysieke, sociale en digitale 
toegankelijkheid betreft dit ook werk, onderwijs, wonen, goederen en diensten, verkeer 
en vervoer, zorg, ondersteuning, sport, cultuur, vrijetijdsbesteding, uitgaan, 
enzovoorts. 
 
BBB-NDB wil het seniorenbeleid intensiveren, de eenzaamheid bestrijden door de 
samenwerking van de ouderen -en seniorenverenigingen, de Zonnebloem en de Zij-
actiefs van Beek te bevorderen. 
Dit doen wij concreet door Samen Beek, Beek Samen actief te ondersteunen. 
 
De opgezette programma’s voor peuters, kleuters en schoolgaande jeugd worden 
voortgezet en, waar nodig, vernieuwd. Bijzondere aandacht blijft nodig voor het 
verkleinen van taalachterstand en voor het promoten van cultuur- en milieu-educatie. 
Steeds meer kinderen, groeien op in armoede. Dit is een landelijke trend die wij ook in 
de gemeente Beek zien. Daarom wil BBB-NDB het bestaande armoedebeleid 
uitbreiden om dit probleem effectief aan te pakken Verder wil BBB-NDB het actief lezen 
op scholen voortzetten omdat is aangetoond dat dit een positieve invloed heeft op de 
leerprestaties van kinderen. BBB-NDB blijft staan voor kwalitatief goed onderwijs in 
alle kernen van Beek. 
Ook wil BBB-NDB het vrijwilligerswerk en het verenigingsleven actief blijven onder-
steunen. 
 
BBB-NDB is voorstander van het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen, maar 
vindt tegelijkertijd dat dit in Beek niet mag leiden tot het verliezen van sociale 
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verworvenheden. Daarom blijft BBB-NDB mantelzorgers een warm hart toedragen en 
daar waar nodig en mogelijk ontlasten. BBB-NDB wil zelfredzaamheid versterken met 
als uitgangspunt: wat je zelf kunt doen doe je zelf, wat je samen kunt doen doe je 
samen en wat je moet laten doen wordt gedaan door derden.  
BBB-NDB vindt het belangrijk dat ouderen gezond en veilig langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen in hun vertrouwde omgeving waarbij de gemeente de taak heeft om de 
buurtnetwerken te versterken. Een mogelijkheid hiertoe zijn sociale 
maaltijdvoorzieningen. Ook is het belangrijk dat kwetsbare burgers financieel worden 
ondersteund door de instandhouding van ons zorgvuldig opgebouwde minimabeleid 
en een proactieve schuldhulpverlening. 
 

2.1.2 Gezond opgroeien en ontwikkelen 

BBB-NDB vindt de zorg voor onze jeugd erg belangrijk, zowel voor jeugd waar het 
goed mee gaat als voor jeugd die extra zorg nodig heeft. Voor de jeugd, waar het 
hoofdzakelijk goed mee gaat, is het belangrijk om de juiste faciliteiten aan te bieden. 
Denk hierbij aan het consultatiebureau, een GGD arts, maar ook extra zorg op peu-
terscholen, scholen in het primair en voortgezet onderwijs en verenigingen. Ouders 
met kleine opvoedvragen moeten bij de wijkteams terecht kunnen. Scholen en 
kinderopvang hebben hierin een belangrijke rol als signaalgevers en het aan de 
kinderen meegeven van waarden en normen.  
 
Sommige kinderen blijven een extra stukje zorg nodig hebben. Deze kinderen mogen 
niet los gelaten worden. BBB-NDB vindt dat een kind niet in de kou mag staan en wil 
bij zorgvragen en -problemen snel kunnen reageren via een wijkgerichte aanpak en 
de inzet van wijkteams. Dat laat onverlet dat BBB-NDB zich sterk blijft maken voor een 
preventieve aanpak, want voorkomen is beter dan genezen. 
 
BBB-NDB wil de positieve gezondheid stimuleren. Ons uitgangspunt is dat gezondheid 
het vermogen is om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de 
sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. Het is een invalshoek die 
verder gaat dan ‘niet-ziek zijn’, het gaat vooral om ‘gezond blijven’. Daarmee wordt 
een verbinding gelegd tussen meerdere beleidsdomeinen. Niet alleen een gezond 
lichaam, maar ook leuk werk, een zinvolle dagbesteding, een prettige woonbuurt en 
maatschappelijke participatie zijn belangrijk voor iemands welbevinden.  
 
BBB-NDB wil ook in Beek een lokale, integrale aanpak die de omgeving waarin 
kinderen opgroeien aantoonbaar gezonder maakt. 
Daarom pleit BBB-NDB voor een gezonde omgeving en een gezonde levensstijl in al 
het gemeentelijk beleid, want met een lokale domein overstijgende aanpak, zoals de 
JOGG- aanpak, kunnen onze kinderen en jongeren gezond opgroeien. 
Samen maken we gezond de gewoonste zaak. 
 
Meer en beter bewegen is belangrijk voor een gezond en vitaal leven voor jong en oud. 
BBB-NDB blijft zich daarom inzetten voor een goed beweegaanbod op de 
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sportcomplexen in de gemeente, via de verenigingen, via de scholen en via NJOY. 
Om bewegen en sporten te stimuleren vindt BBB-NDB het belangrijk dat de gratis 
gemeentelijke Sport- en Beweegpas blijft voor alle inwoners. Deze pas geeft recht op 
een aantal activiteiten om zo, hetzij individueel hetzij in groepsverband, het meer 
bewegen te ondersteunen.  
 
BBB-NDB wil investeren in een nieuwe school in de kern Beek. 
De nieuwe school het Beeks Kompas is nu gevestigd op de locaties Martinus en 
Catharina Laboure. 
BBB-NDB vindt dit een ongewenste situatie en wil zo snel als mogelijk komen tot een 
nieuwe Unilocatie (alle kinderen in een gebouw) in Beek. 
BBB-NDB ziet de Unilocatie graag (na)bij Spotlandgoed De Haamen ontstaan tussen 
de Caesar velden en het klooster. Om zo unieke en sportieve verbindingen te kunnen 
leggen tussen de gebruikers van de Unilocatie en De Haamen. 
Zo kunnen de kinderen onder schooltijd veel beter (op een sportieve en educatieve 
wijze) gebruik maken van de faciliteiten van De Haamen, daar de afstand tot het 
sportlandgoed wordt verkleind 
Vanuit praktisch oogpunt zou dit vanwege de ligging wellicht ook een groot deel van 
de huidige parkeerproblematieken kunnen oplossen en leiden tot veiligere 
schoolroutes. 
BBB-NDB wil ook onderzoeken of er verenigingen en maatschappelijke organisaties 
(zoals de bibliotheek en de muziekschool)in dit nieuwe gebouw kunnen worden 
gehuisvest, waardoor er een Brede Maatschappelijke Voorziening Beek ontstaat. 
Vergelijkbare unieke en sportieve verbindingen zijn ook mogelijk als dit nieuwe gebouw  
gebruik gaat worden door onze verenigingen en maatschappelijke gebruikers van  een 
BMV Beek. 
 
BBB-NDB waakt over de gezondheid en welzijn van haar inwoners mede door over de 
gemeentegrenzen te kijken naar de ontwikkelingen/plannen die plaatsvinden in onze 
buurgemeenten. 
 

2.1.3 Sport en Bewegen 

Binnen de gemeente Beek is het thema ‘sport en bewegen’ een belangrijk 
aandachtsgebied. BBB-NDB ziet sport en bewegen niet als een doel op zich maar als 
een middel om veel andere beleidsdoelen te bereiken. Sport en bewegen draagt 
positief bij aan onder meer: 

• de gezondheid en vitaliteit van de inwoners; 

• de maatschappelijke participatie; 

• de leerprestaties op school; en 

• de integratie van nieuwkomers en mensen met een beperking. 

Door verstandig te sporten en te bewegen zullen de alsmaar stijgende zorgkosten 
beter in de hand gehouden kunnen worden. 
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BBB-NDB zet daarom in op sportstimulering (via het uitgangspunt van iedereen kan 
sporten en het binnenhalen van sport- en beweegevenementen), de uitbreiding van de 
samenwerking van sportverenigingen, gehandicaptenorganisaties en de zorg op het 
Sportlandgoed De Haamen en als kenniscentrum voor aangepast sporten. 
    
 

2.1.4 Burgerkracht 

BBB-NDB staat achter het versterken van de initiatieven van de inwoners voor het 
verbeteren van de eigen woon- en leefomgeving.  
BBB-NDB ondersteunt het wijkgericht werken met een wijkbudget voor nieuwe initia-
tieven vanuit de straat of buurt of wijk en kern. BBB-NDB wil dat vooral bereiken door 
het netwerk rondom mensen in de buurten en wijken te versterken en door slim met 
elkaar te verbinden, gericht op het bereiken van resultaten. Daarbij hoort ook het 
opzetten van een stelsel van beloningen voor samenwerking op het gebied van 
groenonderhoud, gladheidbestrijding, duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid en zorg 
in de wijk. 
 

2.1.5 Arbeidsmarkt 

BBB-NDB vindt dat werk belangrijk is voor de structuur en de inkomsten in het leven 
van mensen. Werk zorgt dat je meetelt en meedoet. Werk draagt bij aan je 
eigenwaarde en levert sociale contacten op. Mensen die geruime tijd niet meer deel 
nemen aan de arbeidsmarkt, moeten daarom met nieuwe programma’s en 
methodieken worden gemotiveerd en gestimuleerd om weer werk van zichzelf te 
maken. Dit moet gebeurenmiddels leerwerkprojecten en  een infrastructuur voor 
scholing,  met name voor diegenen die gelet op hun opleidingsniveau bij de weg naar 
arbeid ondersteuning nodig hebben.  
Deze infrastructuur moet in stand gehouden worden en uitgebreid op de terreinen voor 
mensen die nu nog langs de kant staan, om hen ook te laten meedoen. 
 
BBB-NDB ziet een belangrijke rol weggelegd voor VIDAR, het nieuwe 
Participatiebedrijf in de Westelijke Mijnstreek VIDAR. Bij VIDAR worden ervaring en 
kennis van de diverse organisaties gebundeld en gedeeld en vindt de dienstverlening 
aan uitkeringsgerechtigden, wsw-werknemers en werkgevers plaats vanuit één 
uitvoeringsorganisatie. 
 
BBB-NDB wil een goed inzicht in de groep werkzoekenden. 
Er is nog steeds een groep mensen die de weg naar werk (ondanks een groot aantal 
vacatures) niet heeft gevonden. Ook in Beek is deze groep aanwezig binnen de 
bijstandsgerechtigden. Via onze partner VIDAR, maar ook via contacten en activiteiten 
in de regio, moet verder gewerkt worden aan het ontsluiten van deze groep en het 
kunnen inzetten van hun arbeidsmarktpotentieel. 
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BBB-NDB wil dat de gemeente als één geheel naar buiten treedt (sociaal domein en 
economische zaken), zodat de relatie tussen ondernemers wordt versterkt en er meer 
ruimte komt om het sociale beleid naar een hoger niveau te tillen. 
Ondernemers moeten nog steeds ondersteund en uitgenodigd worden om hun 
vacatures en werkzaamheden te ontsluiten/beschikbaar te maken voor alle 
doelgroepen binnen het arbeidspotentieel (dus ook de doelgroep met een afstand tot 
de arbeidsmarkt) 
BBB-NDB wil dat de gemeente, samen met haar partners, hierin een belangrijke 
bijdrage levert. 
 
 
 

2.1.6 Economie 

BBB-NDB zal voor de komende beleidsperiode wederom inzetten op een hoog 
ambitieniveau om de bedrijvigheid, het ondernemersklimaat en daarmee de lokale en 
regionale economie actief te stimuleren. 
BBB-NDB wil de werkgelegenheid in Beek behouden en waar mogelijk versterken. 
 
De gemeente Beek is een sterke economische gemeente waar het goed werken, 
wonen en vertoeven is. 
Dit biedt kansen om Beek te profileren als kennisgebied op het gebied van 
duurzaamheid, biobased en circulaire economie. 
BBB-NDB wil dat (startende) MKB’ers en ondernemers, die zorg dragen voor 
kleinschalige bedrijvigheid, worden gefaciliteerd om zich op een passende manier te 
vestigen in de kernen. 
 
BBB-NDB ondersteunt de toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma voor het 
centrum van Beek, waarbij het centrum ons kloppend hart blijft, waar het goed wonen, 
werken, ondernemen en recreëren is. 
De vastgestelde toeristische visie: Licht op Beek, waarbij  we vooral gebruik maken 
van de kansen die deze visie ons biedt.  
Het aansluiten op de toeristische (autovrije) fietsroutes en dat we plannen maken zodat 
de ongebruikte pareltjes (openluchttheater, Hubertuskunstenaarskerk, en de 
trouwzaal) die het veelzijdig profiel van Beek onderstrepen, zich kunnen versterken. 
Daarbij wil BBB-NDB dat de informatie wordt gedigitaliseerd en laagdrempelig 
beschikbaar komt voor onze inwoners en bezoekers. 
 
In de nabije toekomst zijn er voor de gemeente Beek voldoende uitdagingen. Zowel 
op lokaal niveau waar niet alleen winkels en ambachtelijke bedrijvigheid, maar ook 
ondernemers in de maatschappelijke zorg of ander soortige voorzieningen zorg dragen 
voor het vergroten van de leefbaarheid in de kernen, zeker ook op regionaal en 
provinciaal niveau. De economie houdt immers niet op bij de gemeentegrens. Het is 
zaak om toegevoegde economische waarde van de bedrijvigheid binnen de gemeente 
Beek sterker te verankeren in de regio. Hierbij is het van belang dat ons eigen MKB 
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ook de aansluiting met de economische clusters zoals de Chemelot Campus en de 
Maastricht Health Campus maakt.  
 
BBB-NDB wil met name inzetten op de duurzame ontwikkeling van Aviation Valley tot 
een goed bereikbaar en sterk economisch cluster. 
BBB-NDB wil in het belang van het welzijn en de welvaart van Beek, haar omgeving 
en haar inwoners en bedrijven, dat er een toekomstbestendige en duurzame door 
ontwikkeling van Maastricht Aachen Airport nodig is, waarbij economische belangen 
en leefbaarheid in balans zijn. 

2.2 Wonen en ruimte 

2.2.1 Klimaat, duurzaamheid en vergroening 

 
In de klimaatakkoorden van Parijs en Bonn zijn belangrijke wereldwijde afspraken 
gemaakt om het opwarmen van de aarde te stoppen. 
BBB-NDB onderschrijft de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, 
om zo een bijdrage te mogen leveren aan wereldwijde problemen rondom armoede, 
gezondheid, ongelijkheid, klimaatverandering, vrede en gerechtigheid.  
In Nederland zijn in het Nationale Energieakkoord aanvullende afspraken gemaakt 
over de vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Voor de gemeente 
Beek zijn de klimaatafspraken vastgelegd in het Klimaat- en energiebeleidsplan 2017-
2023: ‘de knop om!’ 
 
BBB-NDB wil ook in de volgende coalitieperiode serieus werk blijven maken van het 
klimaatbeleid in de gemeente Beek door onder meer  

• aan te sluiten bij de plannen van het Groene Net, waarmee de restwarmte van de 

industrie  wordt gebruikt voor de verwarming van woningen en bedrijven; 

• het verduurzamen van woningen en verenigingsgebouwen, 

• het plaatsen van zonnepanelen bij voorkeur op bestaande woningen en 

gebouwen. 

• het verplichten dat bij de nieuwbouw van bedrijfsgebouwen de daken worden 

voorzien van zonnepanelen. 

• de laadpaleninfrastructuur uit te breiden 

• het opzetten van isolatieprogramma’s voor woningen samen met onze partners 

• het overdekken van de parkeerplaatsen bij Makado met zonnepanelen. 

• In te zetten om een pilot met waterstof te verwezenlijken in Beek 

• de toenemende energiearmoede bij de inwoners te bestrijden 

  

Voor een daadkrachtige uitvoering van het voorgenomen klimaatbeleid wil BBB-NDB 
dat de speciale klimaat-wethouder blijft.  
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BBB-NDB wil de bezuinigingen in het groenonderhoud zoveel als mogelijk 
terugdraaien om zo Beek weer de verzorgde uitstraling te geven die het verdient. 
Ook willen we meer groene ontmoetingsplekken voor het verbinden van mensen, 
waarbij we blijven inzetten op burgerparticipatie bij planvorming en onderhoud. 
 
BBB-NDB wil in de kernen functioneel groen aanleggen ten behoeve van biodiversiteit, 
tegengaan hittestress en een bijdrage leveren aan het oplossen van wateroverlast. 
Groen moet in verbinding staan met andere  beleidsdoelen zoals recreatie, toerisme, 
gezonde leefomgeving voor mensen, en bijdragen aan de CO2 reductie/compensatie. 
 
BBB-NDB  wil dat er  een stimuleringsregeling komt voor het omvormen van 
versteende tuinen naar groene tuinen en dat bij nieuwe (grootschalige) 
bouwinitiatieven er een verplichte groennorm komt (een bepaald percentage van het 
oppervlak groen inrichten). Kan dit niet dat moet er een bijdrage komen in het fonds 
ter versterking leefomgeving voor het uitvoeren van groenprojecten. 
 

2.2.2 Veilige en Vitale kernen 

Een gemeente wordt gevormd door haar inwoners. Zij staan aan de basis en bouwen, 
samen met de lokale politiek, aan een krachtige gemeente en aan krachtige kernen. 
Als BBB-NDB hebben wij ons de afgelopen jaren ingezet op het versterken van de 
informele sociale infrastructuur (vrijwilligers ondersteund door professionals) 
Wijkteams en Burger!kracht zijn hier goede voorbeelden van. De komende 
coalitieperiode willen we deze structuren integreren, versterken en uitbreiden. Door in 
te spelen op woonmogelijkheden voor iedereen, een veilige openbare ruimte, een 
schone leefomgeving en met de voorzieningen die nodig zijn om kernen leefbaar en 
vitaal te houden.  
BBB-NDB wil via een pilot voor de komende coalitieperiode inzetten op eigen 
dorpsbudgetten, met als voorbeeld Genhout waar al door verschillende werkgroepen 
plannen voor de toekomst zijn gemaakt. 
Hiermee spelen we in op de behoefte van onze Beekse burgers en versterken we het 
sociale ondernemerschap in onze Beekse dorps kernen. 
BBB-NDB wil ook dat er een nieuw accommodatiebeleid wordt ontwikkeld samen met 
de verenigingen en organisaties om zo te zorgen voor een toekomstbestendige 
huisvesting.  
 
 

2.2.3 Woningmarkt 

 
BBB-NDB wil met name inzetten op het realiseren van een passend woningaanbod 
voor jongeren en levensloopbestendige woningen voor senioren via nieuwbouw, 
verbouw en het voorzien in tijdelijke woningen. 
Deze ontwikkelingen zijn mogelijk door aan de ene kant die woningen te bouwen op 
vrijkomende locaties waar op lange termijn behoefte aan is, maar ook aan de andere 
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kant het onttrekken van verouderde woningen uit de woningvoorraad die niet meer 
aansluiten op de woningvraag van de toekomst. 
Als er een nieuwe school gebouwd wordt bij de De Haamen kunnen de vrijkomende 
locaties (onder andere de locaties Martinus en Catharina Laboure) worden gebruikt 
voor woningbouw. 
 
 
 

2.2.4 Landelijk gebied 

 
BBB-NDB wil het karakter, de leefbaarheid en de vitaliteit van het landelijk gebied 
behouden en waar mogelijk versterken. Daarbij kan het nodig of wenselijk zijn om 
nieuwe en passende activiteiten toe te staan. Echter, er moet voldoende ruimte blijven 
voor agrarisch gebruik. Door vrijwillige kavelruil en het toestaan van kleinschalige 
nevenactiviteiten kan de exploitatie van agrarische bedrijven worden verbeterd. 
Binnen al deze ontwikkelingen zijn we natuurlijk waakzaam op het zuinig omgaan met 
vruchtbare landbouwgrond. 
In het kader van zuinig grondgebruik is BBB-NDB voorstander van het plaatsen van 
zonnepanelen op daken en gebouwen. 
Water, bodem en biodiversiteit vormen samen het fundament en een gezamenlijk doel 
voor een goed leven in Zuid-Limburg. 
Deze moeten in balans zijn. 
Samen met de provincie, waterschap en andere stakeholders maken we de agrosector 
nog meer de spons van Limburg door water enerzijds vast te houden en anderzijds 
snel te kunnen afvoeren in tijden van extreme neerslag. 
 
 
 

2.2.5 Veiligheid 

De recente cijfers laten een positiever beeld zien over de objectieve veiligheid in Beek. 
BBB-NDB is daar blij mee, maar wil er ook voor waken dat de aandacht voor de 
veiligheid gaat verslappen. Het bestaande veiligheidsbeleid moet daarom onverkort 
worden voortgezet. We willen blijven inzetten op preventie en dat we veiligheidsweken 
en- markten blijven organiseren. Ook willen we onze jeugd opleiden tot cyber cops via 
ons aangekochte programma “Hackshields”. 
BBB-NDB wil dat er in elke kern een werkgroep van betrokken burgers ontslaat met 
als thema “(verkeers)veiligheid in uw Buurt/Dorp. 
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2.3 Bestuur 

2.3.1 Communicatie en interactie 

BBB-NDB wil de inwoners en bedrijven betrekken bij de totstandkoming van het 
gemeentelijk beleid. Ook hecht BBB-NDB groot belang aan een goede communicatie 
over het beleid en de uitvoering daarvan. De gemeentelijke website is verbeterd maar 
zal continu de aandacht blijven vragen. Hoewel de bureaucratie de laatste jaren al 
sterk is teruggedrongen, mag ook hier de aandacht voor het verder terugdringen 
daarvan niet verslappen en moet de klantvriendelijkheid weer toenemen.  
 

2.3.2 Financieel beleid 

Het door BBB-NDB in gang gezette financiële langetermijnbeleid, dat in de huidige 
coalitie wordt voortgezet, heeft de gemeente Beek geen windeieren gelegd. De 
gemeente is nog steeds financieel gezond ondanks de nodige bezuinigingen en de 
voorgenomen kortingen van het  rijksbeleid, die een risico vormen voor onze financiële 
boekhouding. 
De begroting is in meerjarig perspectief sluitend en de woonlasten zijn nog steeds het 
laagst in de Westelijke Mijnstreek.  Dat laat onverlet, dat regelmatig de doelmatigheid 
en doeltreffendheid van het bestaand beleid moet worden getoetst om zodoende het 
beleid te kunnen heroverwegen. 
 
 
 

2.3.3 Samenwerking 

BBB-NDB wil dat de gemeente Beek zelfstandig blijft. De afgelopen jaren hebben we 
laten zien dat dat heel goed kan. We doen het op veel gebieden zelfs beter dan grotere 
gemeenten. Voor sommige taken is echter samenwerking nodig. BBB-NDB wil die 
samenwerking in de eerste plaats zoeken binnen de regio Westelijke Mijnstreek. Maar, 
waar nodig en zinvol, wordt ook samenwerking daarbuiten worden gezocht. 
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3 Tot slot 
 
BBB-NDB heeft gekozen voor het motto ‘Samen Vooruit!’. Dat hebben we gedaan in 
de stellige overtuiging dat BBB-NDB heeft bewezen dat een lokale partij slagvaardig 
en bestuurskrachtig is. U als kiezer heeft dit mede mogelijk gemaakt. Het beleid dat 
BBB-NDB heeft ingezet, is degelijk verankerd alle gemeenteprogramma’s. Inmiddels 
komen weer nieuwe taken en regels uit ’Den Haag’ op ons af, die vragen om vernieu-
wingen. BBB-NDB wil graag verder. Daarom vragen wij bewust ook weer uw ver-
trouwen, zodat wij samen voor Beek ook in de komende jaren dát kunnen realiseren 
wat wij samen willen. 
 
  



Verkiezingsprogramma 2022-2026 
Samen Vooruit ! 

Iedereen blijft mee doen 
 

 
 

 
 Bladzijde 18 

 


