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Burgers van Brunssum, collega raadsleden, college, voorzitter, 
 
Voor ons ligt de programma begroting 2023 van onze mooie 
gemeente Brunssum. 
 
Samen voor Brunssum! 
 
Zoals de inleiding ook al zegt, een nieuwe manier van samenwerken, 
op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en vertrouwen. 
Lijst Borger vindt dit ontzettend belangrijk en wij spreken ook uit dat 
wij hopen dat deze nieuwe manier van besturen en samenwerken 
ook binnen onze raad door alle raadsleden opgepakt wordt.  
 
Het goede voorbeeld wat wij dan geven zal zich nog verder 
verspreiden binnen onze ambtelijke organisatie en bij de burger van 
Brunssum. 
 
Kortom: Samen voor Brunssum! 
 
Wij willen ook alle ambtenaren bedanken voor hun betrokkenheid bij 
ons als raad, de fijne gesprekken die wij gevoerd hebben in aanloop 
naar ons coalitieakkoord en de eerlijkheid en openheid waarin dit 
plaats vond.  
Onze complimenten hiervoor, wij ervaren deze samenwerking als 
prettig en positief en hopen dit ook op deze manier voort te zetten. 
 
Voorzitter, helaas volgen de crisissen elkaar in een rap tempo op,  
we zijn nog niet af van de coronacrisis en de energiecrisis staat voor 
onze neus.  
Beide crisissen raken onze burgers, iedere inwoner of ondernemer 
van Brunssum heeft op een of andere manier last van de crisissen. 
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Of het nu gaat om dierbaren die zij verloren zijn, de 
gezondheidsproblemen die mensen nog steeds ondervinden of de 
financiële gevolgen van de coronacrisis.  
Allemaal gevolgen die iedereen raakt of waar iedereen wel een beeld 
bij heeft. 
 
Op dit moment zitten we in de energiecrisis ook weer gevolgen voor 
iedere inwoner of ondernemer in Brunssum.  
Mensen zitten in de kou, kunnen de rekening niet meer betalen, 
bedrijven moeten sluiten of gaan afschalen. 
 
Dit geld niet alleen voor onze burgers en ondernemers maar zeer 
zeker ook voor onze verenigingen en stichtingen in Brunssum.  
 
Daarom dienen wij straks ook een Amendement in om ook voor hen 
een oplossing te zoeken in deze energiecrisis. 
 
Voorzitter, Als wij gaan kijken naar de verschillende programma’s in 
deze begroting dan hebben wij als gemeenteraad genoeg te doen, 
maar kunnen we niet alles in een keer oplossen. 
 
Lijst Borger bekijkt zaken graag positief, toekomstgericht en wij kijken 
vooral naar wat wel kan in plaats van wat allemaal niet kan. 
 
Lijst Borger wilt graag op een constructieve en positieve manier 
verder gaan in deze raad in plaats van te blijven hangen in een 
negatieve manier van politiek bedrijven.  
Oude koeien laten wij liever in die sloot en het glas is niet halfleeg 
maar half vol. 
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En natuurlijk kan je het oneens zijn met elkaar, hebben wij misschien 
een andere visie als dat jullie hebben.  
Maar dat is nu eenmaal de democratie. 
 
Lijst Borger zou graag zien dat ondanks verschillende meningen en 
opvattingen er gekeken kan worden naar oplossingen en liever naar 
gezamenlijke oplossingen.  
 
Niet alleen in deze gemeenteraad maar ook op de afdelingen binnen 
deze gemeente en bij de mensen thuis, de burgers van Brunssum.  
 
Tijdens onze spreekuren, iedere woensdag middag in de brikke oave, 
weet u, de burger van Brunssum, ons goed te vinden.  
Hier horen wij natuurlijk veel pijnpunten die u ervaart in Brunssum. 
Deze pijnpunten lezen wij natuurlijk ook op social media en in de 
krant.  
 
Wat zou het fijn zijn als wij met zijn allen ook samen kunnen denken 
in oplossingen, klagen mag maar bijdragen of meedenken aan een 
oplossing is beter! 
 
Brengt me bij een punt in deze begroting “burger participatie” ook 
hier trekken wij samen in op, samen voor Brunssum.  
Hoe kunnen we dat nou beter doen als door u te laten participeren. 
In uw wijk, in uw buurt met uw buren. 
 
Lijst Borger juicht het wijkgericht werken toe en vinden we het 
ontzettend belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn, dat iedereen 
meetelt en meedoet.  
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Op het gebied van veiligheid hebben we wel wat te doen, de burgers 
van Brunssum ervaren overlast op allerlei gebieden. Maar niet 
iedereen ervaart overlast hetzelfde. Jongere mensen kunnen overlast 
anders ervaren als dat ouderen dat doen. 
Lijst Borger vindt het belangrijk om te benoemen dat iedere vorm van 
overlast onze aandacht nodig heeft en wij hier de komende periode 
ook hard aan werken.  
 
Maar op gebieden waarin wij politie nodig hebben lopen we tegen 
het probleem aan dat de landelijke politiek heeft besloten om 17 FTE 
te bezuinigen in onze regio.  
En dat bevalt ons niet, de werkdruk is al erg hoog in ons politiekorps 
en deze hoge werkdruk zorgt voor langdurige zieken.  
Als ons politiekorps op volle sterkte zou zijn dan zouden de agenten 
ook weer de tijd krijgen om de wijken in te gaan, bewoners te leren 
kennen.  
De wijkagent kan dan ook echt veel in de wijk te vinden zijn en bij 
wijze van spreken een bakje koffie kunnen drinken in die wijk. 
Dat zijn dingen die nu gewoon niet mogelijk zijn door de 
onderbezetting. 
 
Daarom roepen wij het college nogmaals om de druk naar de 
landelijke politiek te verhogen voor meer politiecapaciteit.  
En dit dan ook samen op te pakken met de andere gemeentes in onze 
omgeving.  
 
Onze burger ervaart ook overlast op het gebied graffiti en de 
verloedering van buurten. Brunssum staat vol gekalkt met tags.  
Een doorn in ons oog, wij zouden graag zien dat er op meerdere 
plekken in Brunssum graffiti muren worden gerealiseerd.  
Bijvoorbeeld bij de nog te ontwikkelen jeugd ontmoetingsplekken.  
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Hoe mooi zou het zijn als de tags verdwijnen op de ongewenste 
plekken en er op diverse plekken van Brunssum mooie graffiti kunst 
tentoon gesteld wordt. 
Daarvoor dienen wij een motie in voor het realiseren van graffiti 
muren. 
 
Brengt me bij de jeugd, de jeugd heeft de toekomst, maar wat voor 
toekomst? 
Wat mogen en kunnen zij nog in onze gemeente, zij ervaren dat de 
goede moeten lijden onder de slechte….. 
Wij pleiten echt voor jeugd ontmoetingsplekken in de diverse wijken 
van Brunssum, een plek voor henzelf, een plek om te hangen en te 
chillen, een plek om te ontmoeten, om te kletsen met elkaar, om 
verliefd te worden, om je nieuwe fiets, scooter of auto te showen.  
 
Gewoon een plek waar ze lekker zichzelf kunnen zijn. 
 
Onze taak is om dit in goede banen te leiden en dit samen met de 
jeugd te realiseren. Wij moeten de jeugd in contact te brengen met 
de buurt, het vertrouwen naar elkaar te laten groeien, dat zorgt voor 
wederzijds respect. 
 
Verder vragen wij ons af hoe het zit met de ontwikkeling van het 
urbanpark, van en door de jeugd, zijn er al concrete plannen 
opgesteld door de jeugd in samenwerking met de gemeente? 
Kan de portefeuillehouder ons hier een antwoord op geven? 
 
Op het gebied van onderwijs zetten wij in op meer gezonde 
basisscholen van de toekomst. En natuurlijk het behoud van 
voortgezet onderwijs in Brunssum, tenslotte, zoals ik al eerder 
aangaf, heeft onze jeugd de toekomst. 
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Voorzitter, op dit moment is het beleid in onze gemeente dat er geen 
nieuwe speeltoestellen geplaatst kunnen worden, ook niet op nieuwe 
plekken. Ons bereiken verzoeken en vragen voor meer speelplaatsen 
in de wijken. Deze verzoeken zijn concreet en volgens ons ook 
legitiem. 
Wij dienen dan ook een amendement in om extra speelplekken in 
wijken te realiseren. 
 
De jeugd wordt ouder, en groter en gaat hun eigen leven leiden.  
Bij het zelfstandig worden hoort op een gegeven moment ook 
zelfstandig wonen. 
Dat zelfstandig wonen doet de jeugd op plaatsen waar zij zich thuis 
voelen, maar wat als daar geen beschikbare woningen zijn? 
 
Ook weer een punt wat Lijst Borger ontzettend belangrijk vindt! 
 
Jeugd en jonge gezinnen trekken uit Brunssum, terwijl ze dat 
helemaal niet willen, wat doen wij daaraan?  
Daar moeten wij ook op inzetten!  
Dit begint met goede en betaalbare woningen, een leefbare en 
veilige omgeving, goed onderwijs en een fijn centrum.  
 
Hoe kunnen we de balans tussen oud en jong terugkrijgen in 
Brunssum en hoe gaan we hier vaart in maken? 
 
Brunssum mag nog groener volgens Lijst Borger, maar niet groen van 
het onkruid.  
Doordat wij als gemeente het onkruid niet mogen bestrijden met 
agressieve bestrijdingsmiddelen is er in bepaalde seizoenen van het 
jaar zoveel onkruid dat hier niet tegenaan bestreden kan worden. 
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Lijst Borger vindt het een goed idee als wij inwoners, verenigingen en 
ondernemers mee laten participeren in dit onderwerp. Misschien 
moeten wij buurten belonen als zij overtollig onkruid verwijderen op 
parkeerplaatsen en stoepen.  
Als iedereen nou een stukje Brunssum adopteert, en dit onkruidvrij 
houdt, is er minder verloedering in de buurt.    
Wij zullen straks een motie indienen op dit onderwerp. 
 
Dan hebben we helaas ook te maken met Armoede, stille armoede, 
kinderarmoede…..iets wat je eigenlijk niet wilt in je gemeente, maar 
waar we niet aan kunnen ontkomen.  
Zaak is dat we hier bovenop zitten, in de vroeg signalering en 
preventie. Voorkomen is beter dan genezen. 
 
Ook liggen er veel plannen op tafel om Brunssum nog mooier te 
maken. Wij denken dan aan het centrumplan, de kop van Treebeek, 
het schutterspark en de oostflank. 
Op de oostflank zullen we op kort termijn toch iets moois van de 
grond af moeten krijgen, bedrijvigheid, toerisme en recreatie maar 
vooral ook natuur. 
Dit zal leiden tot arbeidsplaatsen wat ook weer aantrekkelijk is voor 
de kwaliteit van wonen. 
 
Wij zijn blij dat er doorgepakt wordt en wij hebben er vertrouwen in 
dat het straks geen plannen meer zijn ………..maar gerealiseerde 
projecten. 
 
Wij zijn trots op de begroting die er ligt, hier is hard aan gewerkt. 
De vragen die wij vooraf gesteld hebben zijn door de ambtenaren 
snel beantwoord. Dank jullie wel hiervoor. 
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Ons weerstandvermogen is uitstekend te noemen! En daar mogen 
wij allemaal heel trots op zijn. 
Laten we dit ook vooral zo houden, een gezond financieel beleid,  
op deze manier kunnen we echt iets betekenen voor iedere burger 
en iedere ondernemer van Brunssum. 
 
Ik ga langzaam afronden want alles benoemen wat in de begroting 
staat ga ik kwa tijd niet redden. 
 
Wij van Lijst Borger willen er staan voor onze burger, wij willen 
samenwerken op basis van gelijkwaardigheid, wederzijds respect en 
vertrouwen, met de raad, het college, de ambtenaren maar vooral 
met u……..de burger van Brunssum. 
 
 
Samen voor Brunssum! 
 
 
Voor zover ons eerste termijn voorzitter 


