
 
 

Aan de formateur 

CC beoogde coalitiepartijen  

 

Betreft: inhoudelijke inbreng D66 Roermond in relatie tot het coalitieakkoord  

 

Roermond, 8 juni 2022 

 

Geachte formateur, beste Dirk,  

 

Op 2 juni jl. vond de openbare raadsbijeenkomst voortgang coalitieonderhandelingen plaats waarin D66 u 

als zijnde formateur én de beoogde coalitiepartijen opriep om de beoogde oppositiepartijen conform uw 

eerdere toezeggingen nauwer te betrekken in de coalitieonderhandelingen. Op 6 juni jl. ontvingen wij uw 

mail met het verzoek om thema’s aan te dragen. Wij bedanken u en de beoogde coalitiepartijen voor de 

toenadering.  

 

In deze brief beschrijft D66 enkele hoofdthema’s (kansengelijkheid, duurzaamheid, economie, onderwijs, 

kunst en cultuur en bestuur en samenleving) voorzien van een korte toelichting. Voor een volledig 

overzicht van alle standpunten incl. toelichting verwijzen wij graag naar ons verkiezingsprogramma 

(bijlage 1). D66 heeft ook een 10 punten overzicht gemaakt van onze belangrijkste thema’s. Voor meer 

informatie hierover verwijzen wij graag naar bijlage 2.    

 

1. Kansengelijkheid  

D66 gaat stevig aan de slag voor betere kansen voor alle inwoners. Want als kansen ongelijk verdeeld 

zijn, verliezen individuen de kans hun leven in eigen hand te nemen en verliest de samenleving als 

geheel. Bijvoorbeeld met betrekking tot onderwijs, wonen, zorg en werk.  

 

Enkele thema’s met nadrukkelijke aandacht:  

-  (Kinder)armoede bestrijden; 

-  Drempels wegnemen bij inburgering; 

-  Geletterdheid bevorderen; 

-  LHBTI+;   

-  Huisvesting nieuwkomers en arbeidsmigranten; 

-  Gemengde woonwijken met voldoende (natuurinclusieve) woningen voor iedereen. 

 

In hoofdstuk Een gelijke kans voor iedereen (p. 5 t/m 8) van het verkiezingsprogramma Kansenmakers. 

Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 zijn alle thema’s beschreven en nader toegelicht.  

 

2. Duurzaamheid  

Roermond kan gezonder, groener en duurzamer. Duurzaamheid is voor D66 niet alleen het terugdringen 

van CO2-uitstoot of het versterken van groen. Het streven naar duurzaamheid is een grondhouding, in 

alles wat we doen. Roermond moet een gezonde, groene, prettige omgeving bieden om te leven, te 



werken en te verblijven. Duurzaam betekent volgens D66 klimaatneutraal, klimaatbestendig, biodivers en 

circulair.  

 

Enkele thema’s met nadrukkelijke aandacht: 

- Energiebesparing woningen/bedrijven; 

- Meer bomen; 

- Afvalreductie;  

- Schone lucht;  

- Meer inzetten op (deel)fietsen en laadpalen; 

- Hoogwaterbestrijding.  

 

In hoofdstuk Op weg naar klimaatkoploper van Limburg (p. 9 t/m 13) van het verkiezingsprogramma 

Kansenmakers. Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 zijn alle thema’s beschreven en nader 

toegelicht. 

 

3. Economie  

Voor ons zijn ondernemende mensen een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben 

vertrouwen in de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. Een gunstig 

vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige 

winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en 

een mooie en groene omgeving. D66 ziet kansen voor een bruisende binnenstad én aandacht voor 

wijkeconomie. 

 

Enkele thema’s met nadrukkelijke aandacht: 

- Ruimte om te ondernemen (extra steun startende en duurzame ondernemers); 

- Gemeentelijke regeldruk verminderen en betere dienstverlening voor ondernemers; 

- Ruimere openingstijden en blurring;  

- Een activerende bijstand. 

 

In hoofdstuk Een economie die is gericht op de lange termijn en die eerlijk verdeelt (p. 17 t/m 20) van 

het verkiezingsprogramma Kansenmakers. Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 zijn alle 

thema’s beschreven en nader toegelicht. 

 

4. Onderwijs  

D66 wil doorgaan met (liefst versnellen van) de plannen voor verbetering en vernieuwing van 

schoolgebouwen. Goed onderwijs is de motor van persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing. Alle inwoners 

verdienen een goede start en de mogelijkheid om op iedere leeftijd bij- of om te scholen.  

 

Enkele thema’s met nadrukkelijke aandacht: 

- Onderwijshuisvesting; 

- Studentenstad; 

- Hoger onderwijs;  

- Onderwijs is niet alleen school.  

 

In hoofdstuk Onderwijskansen voor iedereen (p. 24 t/m 26) van het verkiezingsprogramma 

Kansenmakers. Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 zijn alle thema’s beschreven en nader 

toegelicht. 

 



 

5. Kunst en cultuur 

D66 ziet kansen om kunst en cultuur in Roermond verder uit te bouwen. Met nadruk voor de moderne 

cultuurvormen. En meer aandacht voor onze rijke historie zoals monumenten en archeologie. D66 wil 

cultuur beter toegankelijk maken voor iedereen, meer activiteiten in wijken en kernen en meer ruimte 

voor hedendaagse vormen (denk aan jongeren en urban).  

 

Enkele thema’s met nadrukkelijke aandacht: 

- Cultureel erfgoed; 

- Kunst in de openbare ruimte; 

- Modern cultuurbeleid (kansen bieden aan makers, aandacht voor nieuwe ideeën van verenigingen, 

(culturele) ondernemers en talent);   

 

In hoofdstuk Cultuur de verbindende factor voor iedereen (p. 14 t/m 16) van het verkiezingsprogramma 

Kansenmakers. Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 zijn alle thema’s beschreven en nader 

toegelicht. 

 

6. Bestuur en samenleving 

D66 wil een bestuur dat midden in de samenleving staat. Dat in gesprek gaat met mensen, organisaties, 

betrokkenen en andere belanghebbenden en met hen samenwerkt. Zonder daarbij de eigen, 

democratisch gelegitimeerde, rol uit het oog te verliezen. D66 onderkent dat dit een veeleisende ambitie 

is en dat er nog geen kant-en-klare recepten zijn. 

 

Enkele thema’s met nadrukkelijke aandacht: 

- Pilot-projecten met directe democratie en moderne vormen van inspraak en/of participatie; 

- Toepassing methodiek burgerplatform, een burgertop en/of adviesraad; 

- Communicatie zodanig opzetten dat technocratisch jargon wordt voorkomen en de informatie op een zo 

begrijpelijk mogelijke manier wordt gedeeld. 

 

In hoofdstuk Bestuur en Samenleving én Goed bestuur (p. 39 t/m 44) van het verkiezingsprogramma 

Kansenmakers. Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 zijn alle thema’s beschreven en nader 

toegelicht. 

 

D66 staat open voor een constructieve dialoog. Wij zijn benieuwd op welke wijze u onze inbreng verwerkt 

bij de totstandkoming van het coalitieakkoord.  

 

Bij vragen schroom niet contact op te nemen. Wij vernemen graag uw reactie.  

 

Hartelijke groet,  

namens steunfractie D66 Roermond  

 

 

Michael Kalthoff  

Partijleider D66 Roermond  

 

Bijlage 1: Verkiezingsprogramma Kansenmakers. Vandaag en morgen. D66 Roermond 2022-2026 

Bijlage 2: 10 punten voor Roermond in eenvoudige taal - kort en krachtig  

 


