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PVV LANDGRAAF

EINDELIJK KUNNEN WE  
U TEN DIENSTE ZIJN:  

PVV LANDGRAAF IS 
GEARRIVEERD!!

Beste inwoners van Landgraaf,

Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiez-
ingen en de PVV doet eindelijk mee in deze prachtige 
gemeente. Lang verwacht, maar we zijn er klaar voor 
u ten dienst te zijn door uw mening en overtuigingen 
belangrijk te maken in de Landgraafse politiek.

De PVV staat voor u klaar om met een goed team voor 
u zitting te nemen in het gemeentebestuur. Het is tijd 
voor vernieuwing. Door uw stem aan de PVV te geven 
zorgt de PVV ervoor dat uw stem gehoord gaat wor-
den in het gemeentebestuur en dat u als inwoner weer 
voorop staat.

De PVV staat voor transparante en eerlijke politiek. We 
doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Daarom 
vindt de PVV dat u actief betrokken dient te worden bij 
de besluitvorming in de gemeenteraad. Daarnaast zou 
u doormiddel van een correctief bindend referendum 
ook besluiten van de gemeenteraad terug moeten 
kunnen draaien. En er zoveel meer, leest u daarom 
vooral verder en neem gerust contact met ons op of 
ontmoet ons in de wijken.

De PVV is er klaar voor! 

Stem dus 14, 15 en 16 maart 2022 op de PVV Landgraaf.

Namens de PVV Landgraaf:

René Claassen, Nieuwenhagen
Roger Ernst, Ubach over Worms
Patrick Crijns, Nieuwenhagen
Maarten Vankan, Schaesberg
Daniel Nak, Nieuwenhagen
Jan Smeijsters, Nieuwenhagen
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PVV LANDGRAAF

Zorg voor
onze burgers

De PVV staat al sinds haar oprichting voor een gedegen zorg voor onze ouderen, 
onze jeugd, en alle andere die aandacht en zorg nodig hebben.

• De PVV wil dit in Landgraaf benadruk-
ken door o.a. een effectievere inkoop  
binnen WMO en Jeugdzorg en investeren 
in een verdere professionalisering van de 
medewerkers van de WMO.

• Daarnaast dient er meer aandacht te 
zijn voor technologische ondersteuning 
als belangrijk hulpmiddel in de zorg en 
ter voorkoming van eenzaamheid.

• De PVV is ook voorstander van een goedkope  
gemeentelijke collectieve zorgverzekering waar 
alle inwoners van onze gemeente aan deel  
kunnen nemen.

• De PVV zet zich in voor goede laagdrempelige  
en goede bereikbaarheid van winkels en  
gemeentelijke voorzieningen zoals gemeente-
huis, bibliotheken en zorgloketten.



De PVV wil dat signalen vanuit scholen beter worden opgepakt, met als doel om 
onze kinderen een zo goed en breed mogelijke ontwikkeling te garanderen. Ook 
specif ieke signalen op het gebied van bijvoorbeeld kindermishandeling, verwaar-
lozing en armoede dienen absoluut de aandacht te krijgen die dringend nodig is.

• De PVV wil dat alarmerende signalen vanuit 
scholen beter worden opgepakt, met als doel om 
onze kinderen een zo goed en breed mogelijke  
ontwikkeling te garanderen. Ook specif ieke  
signalen op het gebied van bijvoorbeeld kinder-
mishandeling, verwaarlozing en armoede dienen 
absoluut de aandacht te krijgen die dringend  
nodig is.

• WOKE gerelateerde experimenten laat de PVV 
aan onze scholen voorbij gaan.

• Daarnaast wil de PVV in het onderwijs aandacht 
voor het Limburgse dialect, onze streektaal.
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Onze kinderen en  
hun toekomst



Veiligheid en 
leefbaarheid

De PVV is een partij dat ‘law and order’ hoog in het vaandel heeft staan. 
Dit betekent dat de PVV staat voor meer veiligheid op straat en voor 
een harde aanpak van drugs gerelateerde overlast en criminaliteit.

• De PVV wil dit bereiken door o.a. het werven en 
aanstellen van meer buitengewone opsporings- 
ambtenaren (boa’s). Deze boa’s moeten ruimere 
bevoegdheden kunnen krijgen en de aandacht van 
de boa’s dient gericht te zijn op hun primaire uit-
voerende taken, daar horen coronacontroles zeker 
niet bij.

• Ook is de PVV voorstander van (wanneer nood- 
zakelijk) het uitbreiden van het gebruik van  
cameratoezicht en preventief fouilleren.

• De PVV is van mening dat ook dierenmishandel-
ing een harde aanpak vergt, zowel op kleine als op 
grote schaal.

• De lijnen tussen burger, toezicht en bestuur 
en maatschappelijke instellingen dienen kort 
te zijn. Daarom wil de PVV wijkaanlooppunten  
inrichten samen met bovengenoemde instellingen 
om laagdrempelig actief te kunnen zijn in diverse 
wijken van Landgraaf.

• Bij problemen in de wijk moet de gemeentelijke  
wijkcoÖrdinator snel en effectief ingeschakeld  
kunnen worden met een duidelijk mandaat.

• Het behoud, en zo mogelijk uitbreiding, van 
de voorzieningen zoals bijvoorbeeld scholen,  
winkels in wijken en kernen is een belangrijke sociaal  
bindende factor en draagt bij aan de leefbaarheid. 
De leegstand zoals bij Op de Kamp is voor de PVV 
een doorn in het oog. Beleid moet zich richten op 
startende ondernemers zodat zij laagdrempelig en  
tegen lage huurprijzen kunnen starten.

• De verbetering van de leefbaarheid in onze wijken 
en kernen is voor ons een belangrijk en breed aan-
dachtsgebied.

• De PVV wil daarom een wethouder die ook Leef-
baarheid en Veiligheid in zijn portefeuille heeft, 
zodat de wethouder direct kan reageren bij  
misstanden en calamiteiten in de diverse wijken 
van Landgraaf.
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De gemeente moet zich inzetten voor betere bereikbaarheid en betere verbindin-
gen van het openbaar vervoer. 30 km zones zijn niet heilig. Maar een goede  
infrastructuur wel.

• Er dient een goede balans gehandhaafd te worden tussen 50 en 30km wegen om de door-
stroom te bevorderen.

• Maar veiligheid bij kruisingen en oversteekplaatsen dient de allerhoogste prioriteit te  
hebben.
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Veilig verkeer 
en vervoer

De PVV is een groot voorstander van de breedtesport. Binnen dit kader is de PVV 
dan ook duidelijk voor het openhouden van alle sportlocaties. De PVV wil het  
actief deelnemen aan sport, dus met name via breedtesport, krachtig (f inancieel) 
stimuleren door het voeren van een goed accommodatiebeleid. Waarbij verenig-
ingen en de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de accommodaties centraal 
staan.

• Binnen het sportbeleid wil de PVV het mogelijk 
maken dat sportverenigingen meer en vaker gast -en 
introductielessen voor scholieren, studenten en andere  
doelgroepen kunnen verzorgen, om de inwoners van 
Landgraaf meer actief te krijgen. Om zo goed aan te 
sluiten bij de uitgangspunten van “positieve gezond-
heid”.

• Daarmee zorgen we ervoor dat iedereen vanaf onge-
boren kind tot 99 jaar jong, begeleiding krijgt om  
gezond te leven en gezond te blijven. Maar ook om  
verergering van een bestaande ziekte te voorkomen

• Verenigingen dienen dan ook samen met de ge-
meente proactief burgers van Landgraaf te benaderen. 
Dit om hen de mogelijkheid te geven om actiever en 
gezonder te worden.

Bevorderen gezondheid
en sport



De PVV is een groot voorstander van inspraak door burgers. Het bestuur en  
gemeenteraad zijn er per slot van rekening voor de inwoners van onze gemeente. 
De PVV wil daarom dat de burger vooraf meer betrokken wordt bij het bestuur 
van de gemeente Landgraaf en de besluiten die genomen worden.

De PVV staat voor het behoud en het doorgeven van onze Nederlandse én Lim-
burgse normen en waarden, gebruiken en tradities aan de komende generaties.  
Hierin is geen plaats voor ideologie n die dit ondermijnen ten gevolge van  
islamisering en massa-immigratie. Maatregelen die dit wel faciliteren hebben 
geen plaats in onze gemeente.

• Hierin kunnen wijk -en buurtplatforms, inspraakavonden en raadsrondes een rol spelen. 
Daarnaast wil de PVV dat er makkelijker referenda en enqu tes gehouden kunnen worden.
  
•  De provincie Limburg kent een correctief bindend referendum. De PVV is groot voorstander 
voor het invoeren van zo’n referendum in Landgraaf.
  
•  Mits voldoende draagvlak bij de burgers, kunnen genomen besluiten door dit referendum 
worden teruggedraaid.

• De PVV wil wel investeren in festivals en  
culturele evenementen die de eigen lokale cul-
tuur, tradities en streektaal stimuleren. 

En daarmee bijdragen aan de bescherming van 
ons eigen (culturele) erfgoed. 

De PVV denkt hierbij bijvoorbeeld aan de onder-
steuning van onze carnavalsverenigingen,  
fanfares, harmonieën en schutterijen en onze 
streektaal.

• Tevens staan wij sterk voor het behoud van onze 
bibliotheken.

• Ondersteuning van hen blijft vaak achter om-
dat er te veel geld gaat naar elitaire kunst of 
overbodige (Multi-) culturele projecten.

Vergroten inspraak burgers

Onze eigen  
tradities en cultuur
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• De PVV staat voor een volledig transpar-
ant subsidieregister. Ook wil de PVV 
transparantie met betrekking tot alle 
declaraties van bestuurders en ambtena-
ren middels invoering van een openbaar 
declaratieregister.

• De belastingbetaler heeft er recht om 
op overzichtelijke wijze te kunnen inzien 
waar zijn of haar geld naar toe gaat.

• De PVV zet een streep door onzinnige 
subsidies aan zogenaamde multicul-
turele, internationale en de zogenaamde 
“klimaatverandering” projecten. 

Projecten die onze inwoners niets oplev-
eren, die enkel en alleen de burger alleen 
maar bakken met geld kosten.

• De PVV wil de opbrengsten van  
bezuinigingen, die resulteren vanuit een 
sober en doelmatig beleid, teruggeven 
aan de inwoners van Landgraaf middels 
verlaging van de lokale belastingen, zoals 
bijvoorbeeld de OZB en de afvalstoffen-
heff ing en de verbetering van de leefom-
geving door in te zetten op veiligheid en 
handhaving.

• De PVV is van mening dat honden- 
eigenaren al voldoende zijn uitgeknepen 
door het opleggen van regels en het  
betalen van boetes; de PVV pleit dan ook 
voor het afschaffen van de hondenbelast-
ing.

De PVV wil minimale lokale lasten. De PVV wil dit realiseren door onder andere  
sober en kritisch om te gaan met het uitdelen van allerlei subsidies. Naast  
soberheid en een kritische houding is de PVV voorstander van gedegen controle. 
Controle op de effectiviteit en de besteding van subsidies, zodat deze subsidies 
niet onnodig lang doorlopen of besteed worden aan zaken waarvoor zij in eerste 
instantie niet bedoeld zijn.
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Verlaging van 
de lokale lasten



De PVV wil een stabiele economische omgeving creëren met voldoende werk-
gelegenheid. Door revitalisatie van bedrijventerreinen, winkelgebieden zoals de 
Markt in Schaesberg, de kern van Waubach en het winkelcentrum Op de Kamp.

De PVV wil een woningmarktbeleid dat zorgt voor veilige en levensloopbesten-
dige woningen. Een beleid dat ervoor zorgt dat bestaande woningen aangepast 
worden aan de eisen van de moderne tijd. De PVV is van mening dat een goed 
huisvestingsbeleid voor onze gemeente ook moet waarborgen dat er voldoende 
passende woningen beschikbaar zijn. Dit betekent binnen onze gemeente dus 
beschikbaarheid voor alle doelgroepen.

• Aantrekkelijker betekent voor de PVV ook het versimpelen en verminderen van regelgeving.
  
• Er zal geÏnvesteerd moeten worden in het MKB als motor van onze lokale economie; tevens 
wil de PVV de maakindustrie terughalen en verstevigen in onze regio. Weten is leuk, maar 
doen is handiger.

• Zowel sociale woningen, seniorenwoningen, 
starterswoningen, woningen voor midden  
inkomens en woningen met aanpassingen voor 
een bijzondere zorgvraag. Hiertoe dient met de  
lokale woningcorporaties goede afspraken te 
worden gemaakt.

• Een voorrangsregeling in de sociale huursector  
voor statushouders is en blijft niet acceptabel 
voor de PVV.

• De gemeente speelt geen initiërende, leidende 
of bevorderende rol om landbouwgrond te  
veranderen in (maak)natuur.

Werkgelegendheid  
en economie

Een passende woningmarkt
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Het is inmiddels voor ieder weldenkend mens duidelijk dat energietransitie van-
wege CO2 een volkomen zinloze zaak is en dat “energie/klimaatneutraal” een 
boekhoudkundig verhaal is dat in realiteit niet bestaat. Transitie die leidt tot 
beter, slimmer en minder belastend gebruik van onze bronnen, die bijdraagt aan 
lagere kosten voor onze inwoners en die ons helpt energie-armoede te bestrijden 
steunen wij echter van harte.

• Projecten op dit gebied dienen geïnitieerd te 
worden vanuit de burgers, over groot draagvlak 
te beschikken en de opbrengst dient volledig 
ten goede van de inwoners te komen. 

Gedwongen “van het gas af ” is uit den boze, de 
burger maakt deze keuze zelf!

• Er worden geen zonnepanelen geplaatst op 
landbouw- en of natuurgrond, er zijn meer dan 
voldoende andere mogelijkheden die nog lang 
niet benut zijn.

• Er worden geen windturbines geplaats op het 
grondgebied van de gemeente en tegen plaats-
ing nabij de (lands)grenzen wordt in nauwe  
samenwerking met het provinciebestuur tot het 
uiterste gestreden.

Energie-
transitie



Nederland is vol. Te weinig huizen voor onze eigen inwoners en een grote druk op 
de sociale zekerheid. Vluchtelingen zijn meestal veilig nadat ze hun eigen land-
grenzen hebben verlaten. Opvang dient te gebeuren in de regio niet in Nederland.

• De PVV wil geen moskëen en of gebedshuizen in 
Landgraaf.

• De PVV staat voor sluiting van broeinesten van radi-
calisering en ondermijning, die vaak verscholen zijn 
als illegale gebedsruimtes.

• De PVV wil dat het dragen van religieuze en ideolo-
gische uitingen en symbolen voor personen in open-
bare ambtelijke functies verboden wordt.

• De PVV vindt dat het ondersteunen van islamitische 
stichtingen en instituten afgelopen moet zijn.

• De PVV staat klaar om samen met overheidsinstellin-
gen zorg te dragen voor een beleid dat daadwerkelijk 
deradicaliseren en de-islamiseren moet bevorderen.

• De PVV wil dat asielzoekers worden opgevangen in de regio’s grenzend aan het land van 
herkomst. Dit houdt automatisch in dat de PVV dus geen AZC’s binnen onze gemeente wenst.

• Daarnaast wil de PVV dat de voorrang, die statushouders momenteel bij diverse andere  
gemeentes op de sociale woningmarkt krijgen via het gemeentelijke beleid, nooit onderdeel 
wordt van het beleid in Landgraaf.

• De PVV wil geen bed, bad en brood regelingen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Af-
gewezen betekent ook daadwerkelijk afgewezen.

De-islamiseren

Zorg voor onze eigen  
inwoners en niet  
voor asielzoekers

Onze Nederlandse en Limburgse cultuur, gebaseerd op christelijke normen en 
waarden is het fundament voor een veilige en stabiele samenleving. Nieuwkomers 
passen zich aan, aan onze normen en waarden, wij niet aan hen.
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Punt voor punt

• Zorg voor onze burgers, waarbij de burger 
wel regie houdt over zijn leven, en ouderen 
zo lang mogelijk veilig en gezond zelfstandig 
kunnen blijven wonen.

• Zorg voor onze kinderen, dat zij veilig en 
gezond en verstoken van WOKE doctrine 
op scholen mogen groeien. Scholen hebben 
daarin een verantwoordelijkheid, moeten 
daar op aangesproken worden, maar bovenal 
voldoende gefaciliteerd worden.

• Zorg voor een veilig Landgraaf, duidelijk 
aanwezige en meer dan voldoende boa’s 
spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast 
moet het cameratoezicht verder toenemen 
en bij onregelmatigheden direct worden op-
getreden door handhavers.

• Zorg voor veilig verkeer, 30km zones zijn 
niet heilig. Dadelijk rijden de f ietsers nog 
harder dan de auto’s. Meer nog zet de PVV 
in op een goede en veilige infrastructuur in 
heel Landgraaf.

• Zorg voor gezondheid van onze inwoners 
van jong tot oud. Aansluiten bij trendbreuk 
is van belang. Door te blijven investeren 
in voorlichting aan jongeren over gezond  
gedrag en de mogelijkheid te creëren dat 
iedereen tegen lage kosten deel kan nemen 
aan sportactiviteiten.

• Zorgen voor inspraak en dat u gehoord 
wordt; door gebruik te maken van enquétes 
(burgerraadpleging) en de mogelijkheid om 
besluiten terug te draaien door gebruik te 
maken van een correctief bindend referen-
dum.

• Zorg voor uw portemonnee, lokale lasten 
zoals OZB en afvalstoffenheff ing omlaag. En 
daar waar kan dient de huurprijs verlaagd te 
worden.

DE PVV IS ER KLAAR VOOR!

En volgens alle signalen die 
wij krijgen uit de diverse  
wijken bent u dat ook… 

De PVV heeft voor u daarom hier-
naast de belangrijkste standpunt-
en in dit verkiezingsprogramma 
opgenomen

DE PVV IS ER KLAAR VOOR!
Stem daarom op  

14, 15 of 16 maart 2022 

Partij voor de Vrijheid  Lijst 13

Maak ons groot in Landgraaf, 
dan maken wij Landgraaf 

mooier.

DE PVV DOET MEE !!!

• Zorg voor werkgelegenheid, door niet 
alleen in te zetten op kennis, maar ook 
op de maakindustrie, lastenverlaging 
voor starters en de leegstand in onze 
winkelgebieden echt aan te pakken 
en niet over te laten aan buitenlandse  
investeerders.

• Zorgen voor het beeïndigen van de  
klimaatdrammerij in Landgraaf. Geen 
verplichting om van het gas af te gaan 
en experimenteren doen ze maar elders. 
Groen is groen en er is geen plek voor 
zonneweides of nog erger windturbines 
in Landgraaf.

• Zorg voor onze eigen Nederlandse en 
Limburgse tradities, door invloeden van 
de islam tegen te gaan. Geen moskeeën  
en geen subsidies voor islamitische 
stichtingen, maar wel door het bevor-
deren van de eigen identiteit.

• Zorg voor onze eigen inwoners, niet 
voor gelukszoekers; dus geen AZC’s in  
Landgraaf en nooit voorrang op de  
woningmarkt voor statushouders.
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www.pvvlandgraaf.nl


