
Het Progressief 
Akkoord, PAK 

verantwoordt zich weer 
en schept duidelijkheid

Politiek moet betrouwbaar zijn volgens 
het Progressief Akkoord. 
Anders gezegd: is datgene wat we 
beloofd hebben in ons programma ook 
waar gemaakt? Want woorden kunnen 
nog zo mooi zijn, daden zijn beter 
nietwaar?
Het PAK geeft daarom altijd - dus voor, 
tijdens en na de verkiezingen - inzage 
in haar doen en laten door openbare 
fractievergaderingen, deelname aan het 
verenigingsleven, acties, ombudswerk, 
advertenties en een website. 

Verkiezingen
De helft van de kiesgerechtigde burgers 
in Brunssum besloot in maart voor de 
gemeenteraadsverkiezingen niet te 
stemmen. Dat is een duidelijk signaal. 
Teveel mensen voelen zich niet meer 
serieus genomen door partijen en dan 
moet je dus nog beter luisteren lijkt ons. 
Helaas geldt dat niet voor Brunssum zo 
blijkt uit het vervolg. De verkiezingsuitslag 
rechtvaardigt een brede coalitie, maar de 
drang naar wethoudersposten was groter 
dan de stem van het volk en dus hebben we 
nu 5 wethouders – waarvan 2 teveel - en 
een coalitie bestaande uit partijen die vooral 
verloren tijdens de verkiezingen. Uw stem 
wordt daarmee door veel partijen misbruikt.
Macht en niet de burger staat voorop bij 
deze coalitie van lijst Borger, PvdA, VVD, 
BCD en CDA.

Begroting
Dat bleek ook weer tijdens de begroting. 
Niet bezuinigen op de wethouders- en 
raadssalarissen, maar wel op wijkteams, 
welzijn, peuterspeelzalen, brandweer en 
ambtenaren!! Om nog maar te zwijgen 
over de hogere tarieven die gelden zoals 
voor de OZB, leges en grafrechten. Kortom 
onrechtvaardig beleid waar u als burger de 
dupe van bent. Om alles te verdoezelen 
wilde het college zelfs de raadsuitzendingen 
van de tv halen, maar uiteindelijk begreep de 
meerderheid in de raad dat dit kiezersbedrog 
toch een stap te ver ging! Helaas is er 

wel 80.000 euro uitgegeven voor een 
stadskrant waar geen burger om vraagt. De 
verkiezingsprogramma’s vol beloftes aan 
u als burger van de coalitiepartijen zijn nu 
al achterhaald door hun werkelijk handelen 
gericht op machtspolitiek en afbraak van 
sociale voorzieningen.

Armoede
Gewoonweg asociaal is bijvoorbeeld 
het besluit van december van 
een raadsmeerderheid om het 
anti armoedebeleid te kraken. De 
langdurigheidstoeslag wordt gehalveerd 
en je moet langer arm zijn om voor hulp in 
aanmerking te komen. Daarmee sluiten we 
mensen uit, maken kinderen kansarm en 
vergroten ongelijkheid. Een burger met een 
minimumloon gaat tussen de 164 en 240 
euro per jaar erop achteruit en dan zijn de 
regeringsmaatregelen niet eens meegeteld. 
Het PAK stelde voor deze bezuinigingen op 
de kwetsbare groep niet door te zetten maar 
volgens Borger, CDA, VVD, BCD, D66, 
Trots en PvdA is er geen geld????? Wel 
voor 5 wethouders en interim managers 
bij de sociale dienst die meer dan 2 ton 
kosten! De verlaging voor de bijdrage aan 
chronisch zieken werd na uren debat niet 
verlaagd. Een amendement daartoe van 
het PAK werd als motie overgenomen en 
zorgde daarmee voor het lichtpuntje van 25 
euro voor de chronisch zieken.

Pretpark
De Grand Canyon plannen liegen er niet 
om. Duizenden banen, veel plezier en 
investeerders? Wie wil dat nu niet zou 
je zeggen. Maar de werkelijkheid is toch 
moeilijker en onze partij stemde in de 
raad verdeeld. Natuurlijk zijn wij ook voor 
werk, ontwikkeling Oost gebied, maar 
aan de andere kant is het slechts alleen 
de overheid die 450.000 euro investeert 
in een tijd van bezuinigingen. Met andere 
woorden uitte het PAK – zoals  gebruikelijk 
-  op deze manier haar kritische blik wat 
betreft de haalbaarheid en gevolgen van 
deze ontwikkeling.Blijft het bij sprookjes, 

hoogmoedswaanzin of komen er 
daadwerkelijk reële plannen? Over een jaar 
weten we meer.

Centrumplan
Dat in het centrum wat moet gebeuren 
is voor elke burger duidelijk en de 
centrumplannen leken veelbelovend. 
Echter na de crisis zien we ook in nieuwe 
winkelgebouwen leegstand en is het 
noodzakelijk dat Brunssum de plannen 
aanpast aan de nieuwe werkelijkheid. Een 
nieuwe Brikke Oave moet wel betaalbaar 
blijven en het heeft geen zin in het Kerkeveld 
verkeersproblemen te veroorzaken 
vanwege de bouw van een school die ook 
op de plaats van de huidige Brunnahal 
kan gebeuren. Het PAK vraagt dan ook 
voor herbezinning met de  nanciële cijfers 
keihard op tafel. 

Atrium ziekenhuis
Het ziet er trouwens naar uit dat het Atrium 
ziekenhuis zal afhaken in de ontwikkeling 
van het zorgplein op de plaats waar het 
Delta college heeft gestaan. Door de 
komende mogelijke fusie met het Orbis 
ziekenhuis in Sittard-Geleen, wordt er nog 
gesproken over maar 2 ziekenhuislocaties. 
Zonder extra  nanciering van de overheid 
voor het Atrium, en door de extreme 
bezuinigingsronde, die ook in het Atrium 
ziekenhuis voor de komende jaren is 
afgekondigd, kiest het Atrium waarschijnlijk 
alleen nog maar voor een locatie in 
Heerlen. Dit is het komende jaar aan de 
orde en betekent minder interesse voor 
andere ondernemers voor het zorgplein. 
Dus mogelijk zien we ook hier géén verdere 
ontwikkelingen en wordt er pas op de plaats 
gemaakt! Een ontwikkeling die, door het 
uitblijven van overheids nanciering (mede 
door onze provincie!!), ook door ons eigen 
College voorzien had kunnen worden!! 
Ons inziens heeft het Atrium het college 
te lang aan het lijntje gehouden. Er is, na 
alle intentieverklaringen, nog steeds geen 
duidelijkheid over de toekomst van het 
zorgplein. Iets waarvoor wij in november 

in de commissie de verantwoordelijke 
wethouder nog op hebben gewezen. 
Waarop geantwoord werd dat alles normaal 
door gaat. Inmiddels weten wij, door nieuwe 
stukken, wel beter.

Gladheid
Ook over kleine onderwerpen kan er uren 
gepraat worden in de raad. Neem het VVD 
voorstel om een gladheidsbestrijdingsnota 
te maken. Welnu na de eerste weken 
sneeuw blijkt het Brunssums beleid falend. 
De ouderencomplexen worden niet schoon 
gehouden zoals beloofd, het zout is 
ondanks beter weten toch weer op en de 
burgers die niet aan hoofdwegen wonen 
zitten dagelijks met problemen. Als partij 
stelden we dat aan de orde, maar onze 
kritiek werd niet serieus genomen met alle 
vervelende gevolgen voor u!

Buitenring
Bij de Buitenring zijn we eigenzinnig in 
het belang van uw leefbaarheid, beurs, 
gezondheid en van de natuur. Nu er gekozen 
is voor de noordelijke variant, die volgens de 
MER-studie meer milieu belastend is, zullen 
wij ook in Brunssum geconfronteerd worden 
met nog meer geluids- en luchtvervuiling. 
Weliswaar heeft de provincie het voor het 
zeggen, maar als er meer geld nodig is, 
dan is onze raad weer aan zet. Het PAK is 
niet overtuigd van nut en noodzaak van een 
4-baans autoweg en ziet dat er voldoende 
alternatieven voorhanden zijn via de 
aansluiting op Born en door verbetering 
van het huidig wegenstelsel. Spaar geld, 
stop dus de buitenring en maak bezwaar bij 
de Raad van State, is ons advies!

Progressief Akkoord,  PAK lijst 3,  een 
partij waar gewone mensen zich thuis 
voelen, waar de menselijke maat 
uitgangspunt is en de burger centraal 
staat, die zegt waar het op staat en in 
actie komt als het moet!
Het PAK staat er ook voor u in 2011. 
Wij wensen u allen een gelukkig, gezond 
en strijdbaar 2011!

Van links naar rechts: Danny Trommelen, Math Houben, Jos Janssen, Ger Luit en Servie L’Espoir

Het PAK legt 
verantwoording 

af over 2011

Elk jaar legt het Progressief AKkoord u 
verantwoording af over het voorgaande 
Brunssumse politieke jaar. 

Sneeuw en ijsperikelen
Weet u het nog? November en december 
2010 en januari 2011 gingen gepaard met 
veel sneeuw en ijs. Voor kinderen en men-
sen die van sleeën en schaatsen houden 
waren het ideale maanden maar zij die af-
hankelijk waren van vervoer en werk had-
den hier veel overlast van. Onze gemeente 
en de RD4 waren onvoldoende voorbereid 
op zoveel en zolang winter; er was een 
groot tekort aan strooizout en men wilde 
niet investeren in personeel. Onze voorstel-
len in de raad om een en ander aan te pak-
ken in straten in de wijken, op voetpaden 
zoals bij de kerkhoven, en het ophalen van 
vuilnis werden niet opgepakt. Vooral omdat 
het hier om veel gemeenschapsgeld zou 
gaan. Maar men beloofde beterschap voor 
de volgende winters waardoor voor deze 
winter een grote hoeveelheid strooizout is 
ingeslagen, en vooralsnog blijft de winter dit 
jaar uit...

Zorgplein
Begin 2011 hebben we in de Raad beslui-
ten genomen over het op te zetten Zorg-
plein als onderdeel van het Centrumplan. 
Dit Zorgplein bij het voormalig Delta college 
komt nu op losse schroeven te staan omdat 
het erop lijkt dat de ziektekostenverzeke-
raars het Atrium en Orbis tot een fusie dwin-
gen, waardoor er geen nieuwbouw komt in 
Brunssum en Kerkrade. Een aanbesteding 
aan een projectontwikkelaar heeft daarom 
in onze ogen geen zin meer. Eerst een pas 
op de plaats maken en dan in goede sa-
menspraak met de burgers nieuwe stappen 
zetten, is ons advies.
In de raad van september is er een besluit 
genomen dat het Atrium een gemeentelijke 
lening krijgt van € 900.000,- ; met instem-
ming van het PAK omdat wij ons altijd heb-
ben ingezet voor het behoud van zieken-
huiszorg van het Atrium in Brunssum. Met 
de lening van de gemeente Brunssum, an-
dere gemeentes en de Provincie, kan het 
Atrium gelukkig verder verbouwen en ook 
investeren in onze regio. Dat is van groot 
belang voor patiënten en personeel. 
Onze motie, met als inzet een terugkeer van 
een Nightcare in Brunssum, behaalde een 
vrijwel unanieme meerderheid met slechts 
1 stem van de PvdA tegen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO)
Met de doorstart van de WMO moet de 
gemeente met minder geld dezelfde zorg 
geven. Het moet gezegd worden dat de ge-
meente met die doorontwikkeling durf toont. 

Er worden zogenaamde ‘Maatwerkers’ in-
gezet, medewerkers van de gemeente die 
mensen thuis zullen bezoeken en inschat-
ten welke zorg men nodig heeft wanneer 
men hierom vraagt. Het gaat om eenvou-
dige huiselijke klussen, zoals poetsen 
en boodschappen doen, maar ook maat-
schappelijke begeleiding. Daarbij wordt er 
een aantal banen gecreëerd, mogelijk ook 
voor deskundigen met een SW-indicatie. 
Wel hebben wij twijfels vanwege fraudege-
voeligheid bij het gebruik van zogenaamde 
dienstencheques die burgers kunnen ge-
bruiken om deze zorg in te kopen.
We hebben het college verzocht om eerst 
de gemeenteraad hierover uitgebreid te 
informeren vóór deze cheques ingevoerd 
worden. Ook denken wij dat dit wel eens 
consequenties kan hebben voor werkgele-
genheid bij de zorgleveranciers die de ‘Hulp 
bij het Huishouden’ nu al voor ons uitvoeren. 
Een motie van ons voor onderzoek hiernaar 
wordt helaas niet gevolgd. Kennelijk deelt 
men onze zorgen niet en/of ziet men geen 
risico. 
Al met al een verdere ontmanteling van de 
AWBZ, een forse bezuinigingsmaatregel en 
een extra aanslag op onze steeds krapper 
wordende reserves!

Voorjaarsnota en Begroting 2012
Op 5 juli werd in de Brunssumse raad de 
Voorjaarsnota behandeld als opmaat voor 
de begroting 2012. Resultaat: extra geld 
voor vlaggen in de winkelcentra, extra gel-
den voor komborden bij de invalswegen 
van Brunssum waarop komt te staan dat 
we ‘partner’ zijn van JFC, extra geld voor 
pontons in het Vijverpark (de noodzaak om 
het dierenwelzijnsbeleid te herijken wordt 
niet gezien), extra geld voor mobiel came-
ratoezicht. Maar geen rooie cent voor ver-
sterking van armoedebeleid! 
Toch erkent de PvdA plots dat de verminde-
ring van de langdurigheidstoeslag wel eens 
een misser kan zijn en probeert dit te com-
penseren door 2x per jaar een kledingbeurs 
voor minima te organiseren. 
Een motie van ons voor het actualiseren 
van de dierenwelzijnsnota wordt afgedaan 
als niet nodig. Maar een motie om vlonders 
in het Vijverpark te leggen ten behoeve van 
de visvangst en vogelstand kan opeens 
wel. Is een aanpassing van het dierenwel-
zijnsbeleid, toch? 
En een goede bezuinigingsmogelijkheid bij 
amendement van ons om de formatie col-
legeleden terug te brengen tot 4fte na ver-
trek van wethouder de Boer werd onder het 
mom van het coalitieakkoord weggevaagd. 
Op 1 november werd een begroting voor 
2012 aangenomen zonder duidelijkheid 
over wat er nog in 2012 door het rijk aan 
bezuinigingstaken opgelegd wordt en de 

fi nanciële invulling van Brunssum voor het 
tekort bij Licom. Kortom, op onduidelijkhe-
den over de werkelijke fi nanciën. U snapt 
dat wij als PAK niet akkoord zijn gegaan 
met de begroting.

Brikke Oave
In juni en oktober stelde het PAK dat de 
aanbesteding van de nieuwe Brikke Oave 
onhaalbaar was omdat ook de fi nanciële 
crisis niet aan Brunssum voorbij gaat.
In december bleek ons gelijk, de aanbeste-
dingsprocedure is stopgezet maar er is he-
laas veel tijd en geld aan adviseurs verloren 
gegaan en panden staan onnodig leeg; dat 
is dom!
Het PAK pleit daarom voor een spoedig 
overleg waarbij het opknappen van het hui-
dige zwaar verwaarloosde verenigingsge-
bouw De Brikke Oave voorop moet staan. 

Schutterspark
Dit volkspark is een geschenk van de staats-
mijnen aan de burgers van Brunssum. 
Die burgers hebben dan ook recht op infor-
matie over wat er gaat gebeuren vindt het 
PAK. We lezen over campings, privatise-
ring en dure horeca. Maar waarom geen 
informatieavond voor u als belanghebben-
de? Waarom kiest alleen een wethouder 
wat goed is. Is dat democratisch, open en 
transparant? Wij zien het niet en zullen de 
ontwikkelingen volgen en kritische vragen 
stellen zodat de invulling van de pompge-
bouwen niet de zoveelste luchtbel is die uit 
elkaar spat. 

Licom
Bij het Licom, sociale werkvoorzieningbe-
drijf bleek, als door een dief in de nacht 
bestolen, een miljoenentekort te zijn. Voor 
de helft aan bezuinigingen van het rijk, lees 
VVD, CDA en PVV, te wijten. Maar de an-
dere helft is volgens het PAK veroorzaakt 
door mismanagement. Want hoe verklaar 
je 10 miljoen euro verlies in 1 jaar tijd? 
Daarom vragen we openbaarheid van alle 
rapporten.
Wij willen dat de schuldigen hiervoor boe-
ten met behoud van werkplekken want de 
sociale werkvoorziening heeft onze solida-
riteit hard nodig.

PAK blijft alert op ontwikkelingen Bui-
tenring. 
Het Pak heeft vanaf 2006 herhaaldelijk 
erop gewezen dat er betere alternatieven 
zijn voor de Buitenring. De ‘Stichting Stop 
de Buitenring’ werd in 2009 opgericht op ini-
tiatief van bezorgde burgers. Het PAK heeft 
op verzoek van die groep burgers aan deze 
Stichting alle medewerking verleend qua 
tijd, kennis en inzet. Ook via de stichting 
hebben we, gesteund door meer dan 1000 

handtekeningen, het standpunt van het 
PAK naar buiten gebracht. Deze weg door 
de Brunssummerheide, een zeer kwets-
baar natuurgebied, was een verkeerde 
keuze en kon gewoon niet. Andere burgers 
en organisaties met ons noemden tevens 
het Geleenbeekdal als zeer kwetsbaar na-
tuurgebied. 
Woensdag 7 december was een feestelijke 
dag voor de tegenstanders van de Bui-
tenring. De Raad van State kwam met de 
lang verwachte uitspraak betreffende de 
Buitenring. Het inpassingsplan is niet voor 
een deel maar in zijn geheel vernietigd. Een 
zeer harde uitspraak met grote gevolgen. 
Reparatie is heel moeilijk en wellicht onmo-
gelijk. Sommige politici van Brunssum, de 
Provincie en Parkstad suggereren dat wel 
maar zo eenvoudig is dat niet. 

De te grote stikstofuitstoot is het belangrijk-
ste argument om het hele plan te vernieti-
gen. Dat is nogal wat. Verbreding van de 
weg door de Brunssummerheide betekent 
gewoon meer verkeer, meer auto’s, dus 
meer uitstoot. Dat los je niet op met een 
verdiepte aanleg. Zelfs ondertunneling is 
geen oplossing. Je moet die stikstofuitstoot 
dan wegvangen maar ergens anders toch 
weer deponeren.
Het wordt tijd dat er gekeken wordt naar 
waar er problemen zijn en hoe deze op-
gelost kunnen worden. De huidige verant-
woordelijke politici weten het niet, luisteren 
niet en laten alles afhangen van ingehuur-
de bureaus en advocaten die blijkbaar ons 
land, onze provincie en onze gemeenten 
besturen. Nu wordt er opnieuw een blik ju-
risten, natuurwetenschappers en ecologen 
opengetrokken om eventjes de zaak te re-
pareren. Soms moet je ook ten strijde trek-
ken tegen naïviteit!
Het PAK zal samen met de Stichting Stop de 
Buitenring alert blijven op de vervolgstap-
pen van de Provincie.

Andere zaken in 2011
Inzet voor een goed mijnmuseum, meer 
viswater voor de hengelaars, tegen een 
overbodige brug in de Kling en Awacs-over-
last en naast ombudswerk aandacht voor 
asbestproblematiek in Treebeek en voor 
ons eigen communicatiebeleid.
Wordt vervolgd in 2012, wij houden u op de 
hoogte middels oude en nieuwe communi-
catiemiddelen.
Namens het Progressief AKkoord Bruns-
sum, de partij die ook na de verkiezingen 
haar beloften nakomt, 
de fractie: Servie L’Espoir, Ger Luit, Jos 
Janssen, Danny Trommelen (tijdelijk raads-
lid)

www.pak-brunssum.nl

v.l.n.r. Jos Janssen, Danny Trommelen (tijdelijk raadslid), Servie L’Espoir, Math Houben en Ger Luit


