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INLEIDING
De PvdA heeft de afgelopen acht jaar laten zien dat, ook in een politiek zeer versnipperde Brunssumse
gemeenteraad en ondanks de economisch moeilijke tijden, weldegelijk belangrijke en grote stappen gezet
kunnen worden om ons mooie Brunssum als een vitale gemeenschap te versterken.
Er zijn genoeg plannen in uitvoering, zoals de nieuwbouw van het Zorgplein en twee nieuwe basisscholen,
de Doorsteek in het winkelcentrum, het Masterplan Treebeek, de ontkluizing van de Roode Beek en het
opknappen van het Schutterspark en Vijverpark. Tot slot staat ook het voorkomen van verschraling van het
sociale en maatschappelijke beleid in Brunssum hoog op onze agenda.

Brunssum staat als gemeente maar ook als gemeenschap grote opgaven te wachten. We moeten meer
werkgelegenheid naar Brunssum en deze regio halen, want een betaalde baan is wat velen in Brunssum
ontberen. Een baan zorgt niet alleen voor inkomen voor mensen, maar versterkt ook zelfbewustzijn, de
maatschappelijke positie en zorgt voor een betere gezondheid. Een flinke investering in onze economie
zorgt voor meer werk. Dit zorgt op zijn beurt weer voor minder kosten aan uitkeringen. Die winst kunnen
we inzetten voor de gemeenschap Brunssum.

De economie versterken en de werkgelegenheid vergroten door de aanleg van wegen, winkelgebieden en
bedrijfsterreinen of de bouw van Nature Wonder World is noodzakelijk, maar niet per se de oplossing voor
alle problemen. De uitdagingen voor Brunssum liggen ook op maatschappelijk, sociaal en menselijk
gebied.
De versterkte aandacht voor de samenleving betekent ook dat mensen weer meer contact met elkaar zul-
len krijgen. Zonder de belangenloze inzet van duizenden burgers via mantelzorg en vrijwilligerswerk zijn
de zorg maar ook het verenigingsleven in Brunssum niet in stand te houden. De Partij van de Arbeid zal
zorgen dat de gemeente zich blijft inspannen om mantelzorgers en vrijwilligers daarbij zo goed mogelijk
te ondersteunen. Dan blijft de gemeenschap Brunssum vitaal en veerkrachtig.

De PvdA weet dat wijkgericht werken een continu proces van ontwikkelen en verbeteren is. In de wijken
en buurten worden nu projecten uitgerold waarbij bewoners kunnen aangeven welke zaken wat hen
betreft prioriteit hebben. Er wordt echter ook actieve deelname van burgers verwacht. Op die manier
wordt de band tussen bewoners en de wijk versterkt. Deze actieve betrokkenheid juicht de Partij van de
Arbeid toe en zullen wij van u blijven vragen. 

De komende jaren komt er een gigantische hervormings- en bezuinigingsslag vanuit het rijk richting onze
gemeente. Op dit moment wordt keihard gewerkt om de gemeentelijke organisatie zo in te richten dat we
daar op 1 januari 2015 klaar voor zijn. Ook op financieel gebied vraagt dit de nodige aandacht en acties.
Daar waar de landelijke overheid van de gemeenten vraagt om meer te doen met minder geld, kan de
PvdA er in Brunssum, door de nodige inhoudelijke kennis, voor zorgen dat de 'kanteling' voor de burgers
niet uitpakt in een kaalslag. 

In 2014 viert de Partij van de Arbeid afdeling Brunssum het honderdjarig bestaan. Al die tijd koos de PvdA
voor de mens in een gezonde leef-, woon- en werkomgeving, maar ook voor langdurige strategische
oplossingen, die de gemeenschap van Brunssum sterker maken. In dit programma is die visie opgenomen
voor de komende periode. Wij hebben uw steun en stem nodig om die in de gemeenteraad werkelijkheid
te maken.

Wij nodigen u uit om samen met ons het honderdjarig jubileum en een goede verkiezingsuitslag te vieren.

De PvdA afdeling Brunssum en alle kandidaat-raadsleden voor 2014
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ONZE KEUZES 
VOOR EEN
LEEFBAAR
BRUNSSUM
Een veilig en leefbaar Brunssum

Als we aan leefbaarheid denken, moeten we het eigenlijk over een scala aan onderwerpen hebben. Zaken
die bijdragen aan ons gevoel van een veilige, leefbare gemeente zijn: De leefomgeving, mobiliteit, cultuur,
onderwijs, sport, recreatie, toerisme, veiligheid, voorkomen van overlast en handhaving. Al deze zaken bij
elkaar zorgen ervoor dat Brunssum een fijne gemeente is om in te wonen, te werken en te recreëren.

De knelpunten

Brunssum heeft lang in de hoek gezeten waar de klappen vallen. Langzaam komen we daaruit en nemen
het zelfvertrouwen en de levenskwaliteit weer toe. Hufterig verkeersgedrag, hondenpoep en vandalisme
blijven grote ergernissen bij veel bewoners van onze mooie gemeente. De afgelopen jaren heeft de
gemeente samen met de wijkteams projecten opgestart in verschillende wijken van Brunssum. Die moe-
ten vruchten gaan afwerpen of bijgesteld worden.

1. Woon- & winkelstad

Dit gaan we doen:

• In de toekomst is het ondoenlijk om een winkelcentrum van het Bodemplein tot aan de
Gregoriuskerk intact te houden. Wij vinden dat de gemeente zich moet concentreren op het ver-
sterken van het winkelcentrum in 'het Ei', door het actief benaderen van winkeliers/winkelketens
om zich hier te vestigen.

• Het centrumplan en het masterplan Treebeek dienen volgens plan uitgevoerd te worden. Dit om
het vestigingsklimaat in Brunssum te verbeteren. Een aantrekkelijke gemeente wordt immers
gekenmerkt door kans op werk, een fijne leefomgeving en de leefkwaliteit. Het centrumplan en het
masterplan zullen hieraan bedragen. Wij zullen er als PvdA dan ook voor gaan dat deze plannen
daadwerkelijk worden uitgevoerd.

• Door demografische ontwikkelingen zal het aantal inwoners de komende jaren afnemen. Hierdoor
zal het overschot aan woningen verder toenemen. Over de herstructurering van de woiningvoor-
raad, zeg maar de sloop en nieuwbouw van huizen, heeft de gemeente binnen Parkstad en met de
maatschappelijk partners afspraken gemaakt. Deze afspraken moeten onverkort uitgevoerd wor-
den.

• Het bouwen van levensloopbestendige woningen kan er zowel qua materiaalgebruik als qua
gebruik voor zorgen dat de woningmarkt van Brunssum verduurzaamt. Doordat bewoners langer
in dezelfde woning kunnen blijven wonen, is investeren in zo'n woning juist gericht op de toekomst.
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2. Groene gemeente

Dit gaan we doen:

• Brunssum moet de ambitie uitspreken dat twintig procent van het energiegebruik in 2020 duur-
zaam is. Dit kan bereikt worden door actief mee te werken aan zonneweiden voor corporatieve
verenigingen, het inrichten van een subsidieregeling voor zonne-energie op daken en het versoe-
pelen van de regelgeving voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit zijn plannen die de PvdA de
komende periode wil uitvoeren.

• De gemeente moet samen met haar burgers komen tot zogenaamde energiecorporaties. Samen
aan de slag met het opwekken van duurzame energie. De PvdA gaat daar een plan van aanpak
voor opstellen. Hierbij wordt samenwerking gezocht met partijen die hierin ervaring hebben opge-
daan.

• Het themapark Nature Wonder World moet de komende raadsperiode in de uitvoeringsfase
komen. De PvdA verwacht veel van dit project voor de werkgelegenheid in Brunssum en Parkstad
Limburg. Deze ontwikkeling is meer dan alleen maar een pretpark. Het themapark zal ondanks mil-
joenen bezoekers ook een energie-neutraal park worden. Het wordt hierdoor een proeftuin voor
nieuwe ontwikkelingen.

• Als er woningen worden gesloopt zal er ruimte ontstaan voor nieuwe ontwikkelingen. De Partij van
de Arbeid zou het prachtig vinden als de vrijkomende ruimte wordt ingevuld met extra leefruim-
te. Met leefruimte bedoelen we ook natuur en recreatiegebieden.

3. Scholen & scholing

Dit gaan we doen:

• Goed onderwijs is belangrijk. Zeker voor mensen die overwegen om in Brunssum te komen wonen
en/of te blijven wonen. Daarom zetten wij ons in voor de realisatie van de brede school in Treebeek
en het Kerkeveld. De brede school van de Langeberg is al gerealiseerd. Zo’n brede school biedt
namelijk voorzieningen waar leerlingen, ouders, buurt of wijk behoefte aan hebben op het gebied
van sport, kinder- en jeugdopvang, cultuur of welzijn.

• Het behouden van voortgezet onderwijs voor Brunssum is essentieel voor de leefbaarheid van
Brunssum. Wij gaan alles op alles zetten om ook hier een volwaardige onderwijslocatie te behou-
den.

4. Sport, recreatie & toerisme

Dit gaan we doen:

• De PvdA gaat voor de ontwikkeling van een Oostflank in Brunssum waar mobiliteit, recreatie en
toerisme elkaar in de toekomst zullen ontmoeten. Met de Buitenring, themapark Nature Wonder
World en de renaturering van de Roode Beek en Schutterspark ontstaat een gebied waar iedere
Brunssummer en toerist zich meer dan één dag kan vermaken.

• Toerisme wordt steeds belangrijker voor Brunssum. Naast Nature Wonder World zijn de ontwikke-
lingen van het Schutterspark en Landgoed Brunssheim belangrijk. Het Schutterspark heeft de
afgelopen jaren een prima impuls gekregen. Het park is laagdrempelig en kent een gevarieerd acti-
viteitenprogramma. De realisatie van een camping en een betaalde camperparkeerplaats zou een
prima versterking betekenen voor het park.

• Het zwembad de Bronspot is een doelgroepenbad. Dit zwembad moet toegankelijk blijven tegen
betaalbare tarieven.
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• Het is belangrijk voor onze gemeente om de sportaccommodaties op een hoog niveau te houden.
De PvdA is van mening dat onderhoud van de accommodaties door de verenigingen opgepakt
moet worden. Daar waar een vereniging het niet alleen kan, moet de gemeente bijspringen.

• Het Emmapark heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een wandelpark tot een ‘beweeg-
park’. De PvdA is van mening dat we mensen, die graag willen sporten, moeten faciliteren. We kij-
ken graag mee hoe dit op een slimme manier valt te realiseren.

5. Schoon

Dit gaan we doen:

• De Buitenring zal veel verkeer uit de woonkern trekken. Dit komt de leefbaarheid van Brunssum
ten goede. De komende jaren zal dan ook nagedacht moeten worden hoe de huidige hoofdwegen
door Brunssum heringericht kunnen worden.

• Door de aanleg van de Buitenring worden de Brunssumse bedrijventerreinen aantrekkelijker als
vestigingslocaties. De gemeente moet vroegtijdig starten met de revitalisering van deze bedrijven
terreinen. Dit kan in samenwerking met de Limburgse Herstructurering Bedrijfsterreinen (LHB) en
Parkstad Limburg.

• Hondenpoep blijft een hardnekkig probleem. De voorzieningen voor onze viervoeters (losloop-,
uitlaatplekken en vuilnisbakken) zijn er en worden onderhouden. Met lik op stuk beleid en hogere
boetes willen wij de overlast van de zondaars terugdringen.

ONZE KEUZES 
OVER MEEDOEN
EN SAMEN
STERK STAAN
Van keukentafel naar maatwerk

Sinds 2012 is er in Brunssum nieuw Wmo-beleid vastgesteld. De gemeente heeft drie uitgangspunten; par-
ticipatie, eigen verantwoordelijkheid en een vangnet voor wie dat écht nodig heeft. Onder andere door het
voeren van intensieve ‘keukentafelgesprekken’ en het leveren van maatwerk probeert de gemeente de bur-
gers met een beperking te geven wat ze nodig hebben om te kunnen participeren in de samenleving, en
tegelijk de kosten te beperken. Dit betekent dat we onze burgers heel gericht helpen, maar op een ande-
re manier dan voorheen. We zien veel belangstelling van andere gemeenten in de regio voor onze aanpak.
We zitten dan ook op de juiste weg.
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De knelpunten

Het aantal gemeentelijke taken wordt vergroot, op budgetten wordt gekort en toch moeten gemeenten
het allemaal maar zien op te lossen. Dat betekent dat de gemeente innovatief moet zijn, over grenzen heen
kijkt en samenwerking zoekt omdat we bepaalde zaken niet alleen aan kunnen. Bij dit alles mag vooral niet
vergeten worden dat iedere burger een passende oplossing krijgt. Grootschalig denken, kleinschalig han-
delen is ook hier ons motto.

1. Communicatie

Dit gaan we doen:

• De gemeente maakt voornemens en plannen op vele wegen via (gratis) bladen en Internet bekend.
De burger moet echter niet alleen geïnformeerd worden maar ook iets terug kunnen geven aan de
gemeente, dus echte communicatie. Daar zal in de komende raadsperiode aandacht voor moeten
zijn.

• PvdA bestuurders zullen voordat zij plaatsnemen in de gemeenteraad dan wel college een
Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen..

• De adviesraden zoals Wmo-raad en wijkteams blijven belangrijk om afgewogen besluiten te kun-
nen nemen in de gemeenteraad. De PvdA zet zich in voor het functioneren en juiste ondersteuning
van deze organen.

2. Wijken

Dit gaan we doen:

• Het wijkgericht werken blijft een belangrijk instrument voor burgerparticipatie. Wat de PvdA
betreft zal de komende raadsperiode een grondige evaluatie plaatsvinden. We moeten daarna de
wijkteams versterken om de doelen die we nastreven, zoals betrokkenheid van de burgers bij wat
er gebeurt in Brunssum en advisering aan de gemeente, verder te ontwikkelen.

• Wij gaan stadswachten (wederom) vraaggericht inzetten. Die vraag komt voort uit de analyses van
het Meldpunt Overlast, signalen uit de wijkteams, (professionele) partners in het veiligheidsnet-
werk en de prioriteiten die de gemeenteraad aangeeft.

3. Veiligheid

Dit gaan we doen:

• De PvdA is voorstander van het inzetten van mobiel camera toezicht op plaatsen waar structureel
overlast is of vernielingen worden aangebracht.

• Wietteelt in particuliere woningen moet hard worden aangepakt. Vaak worden deze illegale plan-
tages onvakkundig aangelegd wat zeer gevaarlijke situaties oplevert voor de omwonenden. Wij
stimuleren een actief voorlichtingsbeleid over deze gevaren en steunen het beleid om illegale
telers drie maanden uit hun woning te zetten. Daarnaast willen wij dat de georganiseerde crimina-
liteit achter de huisteelt wordt aangepakt. Die is voor ons als samenleving bedreigend.

4. Participatie

Dit gaan we doen:

• Toeleiding naar werk wordt door de gemeente actief bevorderd via werkbedrijven, scholing, sta-
ges en het maken van afspraken met ondernemers over ‘social return’ bij werkzaamheden.
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• Werk gaat boven een uitkering. De PvdA snapt dat er nog niet voor iedereen werk is. Echter het
verkrijgen van een uitkering zal niet meer vrijblijvend zijn. Hier verwachten we een  tegenpresta-
tie voor, bijvoorbeeld in de vorm van participatie.

• Het verenigingsleven komt door de demografische ontwikkeling steeds vaker onder druk te staan.
Er zijn steeds minder jeugdleden en ook het vinden van kaderleden verloopt steeds moeizamer.
De gemeente dient een ondersteunende rol te spelen bij het laten samenwerken of fuseren van
verenigingen en bij het vinden van kaderleden. Alleen  zo kan op lange termijn het verenigingsle-
ven behouden blijft.

5. Zorg voor elkaar

Dit gaan we doen:

• De zorg wordt steeds duurder. Niet doordat mensen steeds meer vragen, maar doordat er steeds
meer mensen zijn die zorg nodig hebben. Op de lange termijn wordt dit onbetaalbaar. Dat bete-
kent dat er steeds meer maatwerk geleverd moet worden. De gemeente ontkomt er niet aan om
hulp te vragen van de omgeving van de zorgbehoeftige. De mantelzorg, respijtzorg en inzet van
vrijwilligers zal onmisbaar worden. De gemeente zal hier het bestaande beleid verder moeten uit-
breiden. Met name voor mantelzorgers zal nadrukkelijk ondersteuning geboden moeten worden.

• Een uitkering is een vangnet voor mensen die het (tijdelijk) niet lukt om deel te nemen aan het
arbeidsproces. De regels moeten zo ingericht zijn dat niemand onder het bestaansminimum zakt.

• Er blijft een stevig minimabeleid dat regelmatig herijkt wordt zodat dit ook de groepen bereikt die
dit nodig hebben.

ONZE KEUZES 
MET HET OOG
OP DE
TOEKOMST
Stabiliteit, continuïteit en authenticiteit

De afgelopen acht jaar maakte de PvdA deel uit van de coalitie. In deze periode zijn er heel wat plannen
bedacht en (door de continuïteit van bestuur) ook daadwerkelijk tot uitvoering gebracht. Brunssum is ein-
delijk gedurende een langere periode bestuurlijk stabiel gebleven. Deze stabiliteit was vooral te dan¬ken
aan de brede samenwerking in de gemeenteraad, die door de Partij van de Arbeid-fractie en wethou¬der
gezocht èn gevonden is.
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De afgelopen jaren werd op meer en meer gebieden de samenwerking gezocht, met buurgemeenten, met
de regio en zelfs op Zuidlimburgse schaal. Ook de komende jaren staan ons opgaven te wachten, die wij
niet als alleenstaande gemeente aankunnen. We blijven daarom de samenwerking zoeken met anderen,
waarbij ons doel blijft om de Brunssumse samenleving beter te maken. Op korte termijn mag zo'n samen-
werking daarom best wat kosten; als het op de langere termijn maar meerwaarde oplevert.

De knelpunten

De afgelopen jaren lijkt de spreekwoordelijke kloof tussen oppositie en coalitie in de gemeenteraad alleen
maar groter geworden. Er wordt soms niet genoeg gedacht en gehandeld in het belang van Brunssum. De
discussie wordt te vaak op de partij of op de persoon gericht en niet op basis van feiten en argumenten
gevoerd. De Partij van de Arbeid doet daar niet aan mee maar zoekt actief samenwerking met partijen en
groepen ten bate van de hele gemeenschap.

Ook buiten de raadzaal is het zaak vooral in het belang van Brunssum te blijven denken. Samenwerking
zoeken is prima, maar Brunssum moet wel zijn eigen gezicht en veerkracht kunnen behouden. Een herin-
deling met andere gemeenten op korte termijn is daarom zeker niet onze insteek.

De ambtelijke samenwerking met Landgraaf zien wij juist als een middel om Brunssum sterk, stabiel en
zelfstandig functionerend te behouden.

1. Werk

Dit gaan we doen:

• De PvdA onderschrijft het doel van Betere Buren. De PvdA wil wel voorkomen dat Betere buren
een concurrent wordt van de lokale Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Wij gaan Betere Buren onder-
steunen bij het zoeken van samenwerking met het lokale MKB en de maatschappelijke partners.

• Betere Buren is het voorportaal naar echt werk. Dit initiatief mag dan ook geen 'echt werk' verdrin-
gen.

• Het lokale MKB heeft een streepje voor als het om opdrachten van de gemeente gaat. Daar waar
het kan en is toegestaan worden gemeentelijke opdrachten bij voorkeur gegeven aan lokale dan-
wel regionale ondernemers.

• Brunssum moet lokale ondernemers ondersteuning bieden en kansen scheppen. Te vaak merken
we dat lokale ondernemers worden afgeremd in plaats van gestimuleerd met vernieuwing. Het
ondernemersloket bij de gemeente moet opnieuw worden ingericht.

2. Toegankelijk

Dit gaan we doen:

• Het verbeteren van de infrastructuur is noodzakelijk om de economie in Brunssum te versterken.
Zonder Buitenring zal Nature Wonder World bijvoorbeeld niet gerealiseerd kunnen worden.

• Wij gaan voor realisatie van een nieuwe Brikke Oave aan het Lindeplein. De exploitatie moet op
een maatschappelijke verantwoorde wijze worden gegund aan een commerciële partij. Hetzelfde
geldt voor de nieuw te bouwen gemeenschapsvoorziening in Treebeek.

• Goed openbaar vervoer is belangrijk voor de leefbaarheid van Brunssum. Ofschoon het openbaar
vervoer een bevoegdheid is van de provincie moet de gemeente zich blijven inspannen om
Brunssum goed verbonden te houden (dan wel te krijgen) met de ziekenhuizen en  NS-stations
van Sittard en Heerlen. Ook de OV-verbinding met Landgraaf kan beter. Voor de ontwikkeling van
Nature Wonder World is goed openbaar vervoer essentieel.
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3. Samenwerking

Dit gaan we doen:

• De ambtelijke samenwerking Brunssum-Landgraaf moet een organisch proces zijn. Wij stimuleren
een functionele samenwerking tussen beide gemeenten, maar blijven ons tegelijkertijd maximaal
inzetten om de identiteit van Brunssum te waarborgen.

• Transparant bestuur staat voorop. Bestuurders van de PvdA hebben respect voor de mening van
politieke tegenstanders. Wij zullen - zoals u dat van ons gewend bent - iedereen met gepast res-
pect behandelen en coalities vormen met andere partijen om onze doelen te verwezenlijken. 

• De stabiliteit van bestuur wordt voortgezet tijdens de komende raadsperiode. Ingezette trajecten
verdienen het om afgemaakt te worden. Daar gaat de PvdA zich voor inzetten.

4. Economie

Dit gaan we doen:

• Ondanks alle inspanningen nemen nog te weinig mensen deel aan de arbeidsmarkt in Brunssum.
Het versterken van de economie blijft dan ook onze topprioriteit. Hoe minder mensen gebruik hoe-
ven te maken van een uitkering, hoe meer geld de gemeente kan besteden aan een beter armoe-
debeleid, betere zorgvoorzieningen of het verenigingsleven. Het economisch beleid moet de
komende jaren nog beter vorm gegeven worden om zo het aantal mensen dat gebruik moet
maken van een uitkering met 20 procent te reduceren.

• Maatschappelijke voorzieningen transformeren zich steeds verder van verenigingshuis naar zorg-
steunpunt. De rol van de gemeenschapshuizen worden steeds vaker overgenomen door commer-
ciële partijen. Dit vindt de PvdA een goede zaak en wij zullen dit stimuleren mits de voorzieningen
laagdrempelig en betaalbaar zijn.

• Met structureel geld doen we structurele zaken, met incidenteel geld incidentele zaken.

5. Regio

Dit gaan we doen:

• Brunssum maakt onderdeel uit van Zuid-Limburg. Op verschillende niveaus en voor het oplossen
van verschillende problemen/vraagstukken zien wij kansen om tot samenwerking te komen met
andere gemeenten. Voor elk vraagstuk/probleem geldt echter maatwerk voor wat betreft de vorm
van samenwerking. Wij gaan actief op zoek naar deze vormen van optimale samenwerking.

• De schaal van Brunssum of Parkstad is te klein om de economie te verbeteren. De doorstart van
bijvoorbeeld NedCar heeft grotere invloed op onze economie dan de sluiting van een kleiner lokaal
bedrijf. De PvdA gaat zich inzetten voor deelname aan Limburg Economic Development (LED). Dit
is een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs die tot doel
heeft aansluiting te vinden bij de wereldtop-10 van toptechnologische regio's. Eén van de doelstel-
lingen is de realisatie van 17.000 extra banen in Zuidoost-Nederland. Daarnaast zijn er nog deel-
projecten zoals de ontwikkeling van toerisme in de regio. Ook daarom is deelname hieraan voor
Brunssum belangrijk.
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6. Internationaal

Dit gaan we doen:

• De Internationale Bau Austellung Parkstad Limburg (IBA) is een goede ontwikkeling om impulsen
te geven aan nieuwe innovatieve ontwikkelingen in de regio. De PvdA vind dat ook Brunssum hier-
in zijn kansen moet grijpen. Zo is Nature Wonder World een schoolvoorbeeld van een IBA-project.
Wij gaan dan ook voor deelname aan de IBA Parkstad.

• Het Heidenatuurpark is een goed voorbeeld van grensoverschrijdende samenwerking. De natuur-
gebieden Brunssummerheide, Teverenerheide en het Schinveldse Bos worden binnen dit plan
beter met elkaar verbonden. De renaturering van de Roode Beek bij de Kranenpool is een voor-
beeldproject waar de Partij van de Arbeid trots op is. De PvdA zal deze grensoverschrijdende
samenwerking blijven voortzetten.

Een verkiezingsprogramma kan nooit alle facetten van huidig en toekomstig beleid omvatten. De toekomst
is altijd onzeker. Maar van de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad van Brunssum mag u verwachten dat
zij dan keuzes maakt die gebaseerd zijn op het beginselmanifest van de PvdA en de keuzes de de afdeling
Brunssum daarbinnen maakt. Die zijn altijd gebaseerd op vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaam-
heid en solidariteit, de idealen van de sociaaldemocratie.
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