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COLLEGE – AGENDA 2022-2026 

Operationele vertaling van het coalitieakkoord dd. 20 juni 2022 Verbindend duurzaam verder bouwen.  

 
Legenda: 
 

 

Meerjarige doorlooptijd   
 

  

Start nieuw initiatief  /  extra impuls aan bestaand initiatief 

 
Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 

Actiepunten/ activiteiten 
Tijdplan 

Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

       

Bestuur We borgen de bestuurskracht en zelfstandigheid van de gemeente Simpelveld om als gemeentebestuur 
herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn voor onze lokale gemeenschap. 
 

     

 We werken intensief samen in de regio, waarbij onze primaire focus ligt in Parkstad. In lijn met de in 
2021 vastgestelde Strategische agenda Parkstad Limburg werken we in Parkstadverband samen op de 
thema’s Wonen en Herstructurering, Economie en Toerisme, Ruimte en Mobiliteit, Duurzaamheid, 
Sociaaleconomische structuurversterking en Grensoverschrijdende samenwerking.  
 

     

 We zoeken voor specifieke opgaven (complementair aan de Parkstadsamenwerking) de verbinding met 
het Middengebied en met Zuid-Limburg, waarbij we per thema en aard van de activiteit -vanuit het 
principe “coalition of the willing“- bezien wat het best passende schaalniveau is om doelstellingen én 
uitvoeringskracht te realiseren. 
 

     

 We continueren onze deelname aan het netwerk K80, de kracht van klein.      

 Vanuit de onderkenning, dat een adequate personele bezetting een voorwaarde is voor een zelfstandig 
voortbestaan van onze gemeente zetten we in op versterking van onze organisatie- en uitvoeringskracht 

door onze personele basisbezetting als ook onze personeelsreserve te verruimen. 
Tevens verruimen we de personeelsreserve om daarmee wendbaar, snel en adequaat te kunnen 
inspelen op veranderende en vaak onvoorspelbare omstandigheden, die hun impact hebben op taken, 
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Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 
Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

processen en mensen binnen onze organisatie. 

 

 Op basis van een voorafgaande verdiepende analyse en doorkijk naar toekomstige opgaven en 
verwachtingen die aan de organisatie gesteld (gaan) worden, werken we aan een meerjarige visie en 
ontwikkelplan voor een toekomstbestendige organisatie.  
     

     

 We zetten in op het versterken van de voor de informatiesamenleving noodzakelijke basisstructuur. 
 

     

 Met als basis de in de Strategische Visie (2013) benoemde kernwaarden en speerpunten stellen we voor 
de periode 2024-2030 een meerjarige Strategische agenda op. 
 

     

 Middels een ‘continu-ontwikkel-aanpak’ zetten we in op optimale dienstverlening voor onze burgers, 
daarbij het belang onderkennend, dat onze dienstverlening zodanig is ingericht dat deze aansluit bij de 
behoeften van onze inwoners en ondernemers en meegroeit met de ontwikkelingen binnen onze 
maatschappij. 
 

     

 We versterken de verbinding gemeenteraad – college – burger met behulp van het in de Nota 
Burgerparticipatie beschreven instrumentarium (formele adviesorganen, overlegplatforms, 
bijeenkomsten met burgers, ondernemers, netwerkpartners en stakeholders, informatieve 
bijeenkomsten, wijkschouwen en schriftelijke enquêtes). 
 

     

 We geven versterkte impuls aan burgerparticipatie o.a. mede in relatie tot de Omgevingswet 
  

     

 We houden regelgeving tegen het licht om onnodige regeldruk te verminderen c.q. te voorkomen      

       

Openbare 
orde en 
veiligheid 

Vanuit onze zorg voor leefbare kernen waarin mensen zich veilig voelen zetten we - in nauwe 
samenwerking (o.a. in SVBBL-verband, in Parkstad en in de Veiligheidsregio en met partners als politie, 
OM, brandweer, zorgpartijen en het RIEC)-  in op een reeks aan thema’s zoals woon- en jeugdoverlast, 
verkeersveiligheid, huiselijk geweld, drugscriminaliteit, ondermijning, witwassen, etc.  
 

     

 We geven inhoud en uitvoering aan de gezamenlijk met de gemeenten Voerendaal, Brunssum, 
Beekdaelen en Landgraaf opgestelde Kadernota integrale veiligheid en aan de nadere lokale uitwerking 
hiervan in het vastgestelde Uitvoeringsplan integrale veiligheid 
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Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 
Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

  

 We zetten in op handhaving van verkeersovertredingen in (kinderrijke) buurten en in de omgeving van 
(sport)parken en dragen door het bieden van veilige routes en oversteekplaatsen bij aan zelfstandige 
mobiliteit van kinderen. 
 

     

 We starten een proef met buurtpreventieteams die moeten bijdragen aan meer veiligheid in kernen en 
buurten 
 

     

       

Mobiliteit We geven uitvoering aan het in december 2020 door de raad vastgestelde Wegenbeheerplan 2020 - 
2024  

     

 We geven uitvoering aan het in april 2022 door de raad vastgestelde Meerjaren-uitvoeringsprogramma 
van de Mobiliteitsagenda. 

     

 We treffen verkeersmaatregelen met aandacht voor rijsnelheid en zetten daarbij in op 
snelheidsverlaging van 80 km naar 60 km en van 50 km naar 30 km.  

     

 We revitaliseren het fietspad Stevensweg  
 

     

 We realiseren meer laadpunten voor auto’s en fietsen      

       

       

Toerisme en 
economie 

We zetten in op de ontwikkeling Vakantie-resort Heuvelland.      

 We geven voortzetting aan het Project uitkijkpunt Huls(veld. 
  

     

 We geven voortzetting aan het Project gebiedsontwikkeling Stationsomgeving       

 In de lijn van de raadsmotie dd. 4-11-21 onderzoeken we de mogelijkheden tot het instellen van een 
stimuleringsfonds voor startende ondernemers. 

     

 In voorwaardenscheppende zin ondersteunen en stimuleren we lokaal ondernemerschap inclusief      
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Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 
Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

toeristisch-recreatieve voorzieningen. 
 

 We onderzoeken of er animo is voor heroprichting van een Ondernemersvereniging Simpelveld. 
 

     

 We evalueren de regelgeving rond vergunningen en evenementen met het doel onnodige regelgeving in 
te trekken. 
 

     

       

Jeugd, 
jongeren & 
onderwijs 

We zetten in op kwaliteit van jeugdhulp/ jeugdzorg.      

 We zetten in op doorontwikkeling van de Gezonde basisschool van de toekomst.      

       

Cultuur/ 
sport 

We ondersteunen en stimuleren initiatieven tot behoud van ons verenigingsleven. 
 

     

 We stimuleren de samenwerking tussen verenigingen en dragen in faciliterende zin bij aan initiatieven 
van verenigingen tot samenwerking/ samengaan.   
 

     

 Binnen onze mogelijkheden dragen we zorg voor kwalitatief goede en voor eenieder toegankelijke 
basisvoorzieningen 
  

     

 We dragen zorg voor adequaat onderhoud van gemeentelijke (sport) accommodaties      

Welzijn, 
gezondheid, 
(sociale) zorg.  

Tegen de achtergrond van snel veranderende ontwikkelingen (crises, inflatie) geven we bijzondere 
aandacht aan een effectief, laagdrempelig, transparant en duidelijk minimabeleid.  
 

     

 Inzake schuldhulpverlening zetten we in op preventie.  
 

     

 We participeren in en geven uitvoering aan het regionaal gezondheidsbeleid ‘Zuid-Limburg springt 
eruit’(Trendbreuk). 

     

 We zetten in op vroege signalering, ondersteuning van (burger)initiatieven en faciliteren van      



 5 

Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 
Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

ontmoetingsplekken (o.a. De rode Beuk, Op de Boor) teneinde vereenzaming tegen te gaan.  

 Ondersteuning en facilitering van mantelzorgers brengen we tot uitdrukking via het ‘mantelzorg-
compliment’, infoavonden en lotgenotencontact.  

     

 We ondersteunen en faciliteren sport- en beweegvoorzieningen voor kwetsbare burgers. Initiatieven 
vanuit de samenleving worden positief opgepakt door de gemeente. 

     

Milieu/ duur-
zaamheid/ 
klimaat 

We geven uitvoering aan het Rijksprogramma DHZ (Deltaplan Hoge Zandgronden) teneinde via 
regionale samenwerking te werken aan de  verdrogingsproblematiek (het weerbaar maken tegen 
zoetwatertekort). 

     

 We geven uitvoering aan het Rijksprogramma DPRA (Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) teneinde via 
regionale samenwerking te werken aan het klimaatbestendig en water robuust inrichten van onze 
omgeving. 

     

 Met de Parkstadgemeenten, het Waterschap Limburg en de Waterleidingmaatschappij Limburg werken 
we samen aan een regionale klimaatadaptatiestrategie, waarmee we de effecten van de klimaat-
verandering voor de regio duiden en we passend in kunnen spelen op de gevolgen van de 
klimaatverandering. 
 

     

 We optimaliseren de hemel-water-afvoer binnen de gemeente Simpelveld (hotspots) met name 
Stevensweg en andere pijnpunten binnen de gemeente 
 

     

 We realiseren een financiële reserve duurzaamheid en -naar analogie van het Zonnepanelenproject-  
omarmen en faciliteren we nieuwe -in Parkstadverband geëntameerde- initiatieven op het brede gebied 
van duurzaamheid; dit waar aan de orde in samenwerking met de Woonwijzerwinkel.  
 

     

 We vergroten de bewustwording (urgentiebesef/ vergroening/ ontstening) van onze burgers richting 
klimaat-adaptief handelen.  

     

 We vergroten -samen met onze waterpartners- de buffercapaciteit om wateroverlast zoveel mogelijk te 
voorkomen.  
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Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

Berging van water voor hergebruik in droge periodes is daarbij een punt van aandacht. 

 Samen met partners realiseren we ‘grootschalige opwekking van duurzame energie’, waarbij we 
inzetten op een evenredige verdeling van ‘lusten en lasten’ en waarbij de lusten voor het merendeel 
toekomen aan de directe omgeving. 
 

     

 We zoeken actief samenwerking met agrariërs in het belang van duurzaamheid en ter voorkoming van 
leegstaande stallen. 

     

 
 
 

We dringen zwerfafval en illegale dumpingen terug en stimuleren initiatieven in het schoonhouden van 

de buurt.   

     

Wonen en 
ruimtelijke 
kwaliteit 
 
 

In lijn met de Regionale woonvisie actualiseren we de lokale gemeentelijke Woonvisie met bijbehorend 
uitvoeringsplan waarbij we m.m. aandacht geven aan voldoende huisvesting voor met name de 
doelgroepen starters, senioren en een-gezinshuishoudens.  

     

 We ronden de uitvoering af van IDOP Bocholtz (kernplan).      

 Aansluitend aan de herinrichting van de dorpskern Bocholtz geven we uitvoering aan de overige 
programmalijnen van dit plan: versterken en verbeteren dorps wonen, behouden en versterken 
basisvoorzieningen, benutten toeristische en recreatieve potentie, behouden en versterken levendige 
netwerken.   

     

 We geven uitvoering aan herontwikkeling Schilterstraat.       

 We stimuleren/ ondersteunen particuliere initiatieven voor levensloopbestendige woningen, 
zorgwoningen en bouwconcepten voor wonen en zorg in de directe omgeving van de mantelzorger.  
 

     

 We handhaven onze beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen’ en zoeken naar 
mogelijkheden voor een actieve grondpolitiek. Waar de insteek tot dusver ‘inbreidingsplannen’ betrof 
willen we ‘uitbreidingsplannen’ aan de randen van onze kernen niet langer als onhaalbaar beschouwen.                

     



 7 

Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 
Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

 We onderzoeken mogelijkheden voor het inzetten van een verhuispremie met verhuiscoach. 
 

     

 We bevorderen bouwplannen als Plan Muyrers-Wijnen (26 appartementen), Plan Kerkeveld (12 sociale 
huurwoningen) en Plan Schoolstraat (46 levensloopbestendige appartementen). 

 

     

 We onderzoeken de invoering van de blijvers lening      

 We geven voortzetting aan de starterslening.      

 We onderzoeken of een zelfbewoningsplicht bij aankoop van woningen mogelijk is om speculatie op de 
woningmarkt tegen te gaan. 

     

 We werken nauw samen met de in onze gemeente functionerende woningcorporatie(s), waarbij voor de 
komende jaren de volgende onderwerpen van belang zijn: 

•  investeren in een integrale aanpak van wijken en buurten, gericht op versterking van 
leefbaarheid en het wonen voor meerdere doelgroepen, in huur en koop. Het gaat hierbij in 
ieder geval om ontwikkeling van een gebiedsvisie voor ‘De Baan’ in Bocholtz en vertaling in een 
uitvoeringsprogramma;  

• het samen optrekken in verduurzaming van het woningbezit en gericht werken aan 
bewustwording in deze; 

• werken aan afspraken over woonruimteverdeling gezien schaarste op de sociale woningmarkt, 
waarbij we -in lijn met voorgenomen wetswijzigingen- meer ruimte willen bieden aan eigen 
inwoners bij de toewijzing van huur- en koopwoningen.  

• samenwerken aan een succesvolle transformatie van de Schilterstraat in Simpelveld gericht op 
vergroening, verduurzaming en goed wonen voor onze doelgroepen;  

• het transformeren van leegstaande gebouwen en onbebouwde locaties met de 
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volkshuisvestelijke opgave als kompas;  

• het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten voor starters op de woningmarkt, woon-
zorgcombinaties en tijdelijke huisvesting.;  

•  integratie van budgetten en fondsen bij gemeente en Krijtland Wonen, gericht op versterking 
van de leefbaarheid waarmee grotere projecten kunnen worden aangepakt en tevens de 
impact van deze synergie in een wijk of buurt kan worden vergroot;  

• samenwerken om het thema betaalbaarheid integraal en vanuit ieders rol en mogelijkheden in 
te vullen.  

 

 We koesteren ons mooie buitengebied, treffen verkeersmaatregelen met aandacht voor rijsnelheid en 
werken samen met onze agrariërs aan instandhouding van ons landschap.  

 

     

 We werken aan de gewenste uitstraling van een ‘groene gemeente’ door meer groen en bloeiende 
planten te plaatsen 
 

     

 We onderhouden de openbare ruimte adequaat met ons toegestane bestrijdingsmiddelen (trottoirs, 
bruggen, fietspaden, wegen, groenvoorzieningen, speelplekken)  

 

     

 We zetten in samenspraak met de buurt in op extra voorzieningen zoals speelplekken en beweegroutes      

 Hondeneigenaren bieden we volop mogelijkheid om hondenpoep op te ruimen en we onderzoeken of in 
beide kernen een losloopgebied mogelijk is. Tegelijkertijd handhaven onze BOA’s de regels ter 

voorkoming van overlast.  

 

     

Gemeente 
financiën 

We zetten in op meerjarig sluitende begrotingen: structurele uitgaven moeten met structurele middelen 
gedekt worden. Onverwachte ontwikkelingen daargelaten (extra kortingen op het gemeentefonds dan 
wel andere situaties die niet via een ombuiging of bezuiniging zijn op te lossen) stijgen de 

     



 9 

Programma Operationele vertaling coalitieakkoord. 
Actiepunten/ activiteiten 

Tijdplan 
Bestaande 
koers/lijn. 

2023 2024 2025 2026 

belastingtarieven met maximaal de inflatiecorrectie om daarmee onze inwoners stabiliteit in 
gemeentelijke lasten te geven. 
Nieuw beleid, waarvoor extra middelen nodig zijn, is mogelijk mits de begroting dit toelaat. Dit kan door 
oud beleid te schrappen, door middelen binnen het programma te herschikken of door externe 
financiering (subsidies) 

 

 We schaffen de hondenbelasting in 4 termijnen af.      

       

       

       

 
 
 
 
 


