KOE : 10+1 punten programma
Vooreerst, dit is een eerste ontwerp voor een 10+1-punten-plan,
niets meer, niets minder. De volgorde is nog niet in orde, aan de
uitwerking van elk punt moet nog geschaafd worden naar de
afdwingbaarheid voor de burger (dat moet waterdicht worden).
Dus hoe meer opmerkingen hoe beter.

(1) Elke wethouder is verplicht recent of binnen de 6 maand na aantreden, de
gemeentewet en het standaardwerk over de gemeentewet doorgenomen te
hebben, gevolgd door een collegiale toets. Deze toets kan enkel de betrokken
wethouder aanmanen zich te verbeteren, en een hertoetsing organiseren,
waarna de wethouder geen toetsing meer moet doorstaan.
(2) Verbindingen Eygelshoven - Kerkrade-West - Centrum en Bleijerheide
moeten prioritair optimaal ingericht worden. Vb. Als eerste de tramtunnel van de
'bril', die optimaal verlicht dient te zijn, en de wandversiering kan via een
bevraging aan de bevolking en geïnteresseerde vakmensen. Dit betekent dat
dit moet belangrijker zijn, en eerder gedaan worden dan investeringen in één
deel van de gemeente. Aldus moet de beslissing 3 000 000 euro voor een niet
sociale of economische omvorming zover juridisch mogelijk ongedaan gemaakt
worden.
Alsook de verbinding tussen 'de bril' en het stadscentrum. Iedereen wordt
expliciet uitgenodigd ideeën aan te reiken.
(3) Elke beslissing tot uitgave boven de 20.000 euro (jaarlijks te indexeren met
als basis 2013) moet een goede score hebben op zowel ;
- goed voor de mensen van Kerkrade (sociale score > 6/10)
- goed voor de plaatselijke tewerkstelling (economische > 6/10 score),
anders wordt zij niet uitgevoerd.
Dit systeem moet klaar zijn tegen 2015.
(4) De ombudsdienst dient buiten het gemeentehuis gehuisvest, dient een
aanspreekbare ombudsman en ombudsvrouw te hebben, en dient een
'klaagmuur' mogelijk te maken, waar burgers discreet en anoniem (indien
expliciet gewenst na bevraging) elke opmerking en/of klacht mogen uiten.
Discreet betekent dus ook in het gaan naar, het mag niet opvallen. Anonieme
babbelbox!
(5) Het naast de schoenen lopen door gemeente en organisaties waar zij of nog
vorderingen op heeft en/of ze participaties heeft, moet dringend, hoogdringend
een einde nemen (Roda JC en de omgeving rond het stadion, Gaia, Continium,
etc.
Eerst de burger dan de 'uithangborden' wiens werkgelegenheidsinbreng nogal
laag is. Meer, we moeten ons allen terugtrekken tot een louter faciliterend
niveau (het helpen in toepassen van wetten en regels). Privé is privé. Deze
kritische houding moet ook naar grote spelers zoals RD4, Meander, WOZL, ...
Zij luisteren naar ons, wij niet naar hen.
(6) Collegeleden en ambtenaren werken in een openbare instelling en enkel pro
eigen burgers. Dit houdt dus een extreme openheid en dienstbaarheid naar de
eigen burgers in, met openingsuren op maat van de burger (zie voedingsdistributie).
In het bijzonder werft men bij de gemeente mensen aan die al een intensieve
kind-opvoeding hebben gedaan, die dus weten wat het is de eisen van een
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ander niet naast zich te kunnen neerleggen. Er moet zo snel mogelijk een
interne doorlichting komen van de administratie, dewelke openbaar gemaakt
wordt, in alle discretie voor de betrokkenen, eer er besluiten of gevolgen
gemaakt zijn.
(zie meer ...)
(7) Inzake drugs en alcohol handhaven we niet enkel, we zijn streng, en
verleggen het probleem niet naar buren (bvb. België). Integendeel, werken met
Duitsers en Belgen nauw samen en luisteren en leggen onze niet aan hen op.
In 2014 wordt dit probleem aangezwengeld door de verstrenging van
alcoholgebruik bij jongeren. Alcoholtoerisme bij onze buren.
(8) Inzake steun aan mensen die het nodig hebben, streven we naar het beter
zijn dan verplicht, en dienen daarvoor ook de financiën vrij te houden. 2013 ;
men geeft elders miljoenen uit terwijl een sociaal potje 20 000 euro te weinig
heeft. Mag niet kunnen. Eerst de burger, dan de handelaar, het bedrijf steunen.
Maar ook hen, de rechtspersonen, actief steunen.
Jaarlijks publiceert de gemeente een gedetailleerde staat van de steun.
(9) Open gemeente ; geen enkel document, letterlijk geen enkel document
mag ter inzage van de burger geweigerd worden. De enige reden om informatie
slechts deels, nooit geheel, te onthouden is daar waar tegenstelbaar
(bewijsbaar) een burger, nooit een organisatie of bedrijf, nadeel aan kan
ondervinden.
Het middel is het rechtmatig aanrekenen van nalatigheidsrente voor het college
wanneer op een bepaald niveau getalmd of verduisterd wordt.
Alle belangenverstrengeling van burgemeester en wethouders met anderen als
pest behandelen en uitbannen, en alle projecten waar er een dergelijk risico is,
stoppen, of indien dat niet kan, danig uitkleden. Klokkenluiders krijgen een
officiële bescherming (via de ombudsdienst).
(10) Dit alles om van Kerkrade, samen met de regio een haven te maken voor
jong en oud, arm en rijk, gezond en ziek, met uitzonderlijk aangenaam wonen,
en eens echt met iedereen door één deur te kunnen. We zijn het onze
geschiedenis, onze toekomst verplicht.
En het kan : Kerkrade wandelgemeente! Bredere en makkelijke stoepen,
mooiere straten. Laat buurten het eens zelf regelen in plaats van steeds de
mensen voor feiten te plaatsen, het is al voldoende getoond dat het kan. Geen
bedrijf of instelling staat boven de burger, en men is wijs genoeg, en fouten
maakt de administratie ook.
Ruimtelijke ordening ; wat we zelf als burgers doen, doen we beter!
(11) Mensen hebben het niet makkelijk privé en zakelijk te scheiden. We zien
dat goed aan de immer falende zelfreguleringspogingen, de banken, e.d. Het
werken in een gemeente is niet verzoenbaar met vriendenrelaties te houden die
de neutraliteit mogelijk in het gedrang kan brengen. De schijn van mogelijke
partijdigheid, of die er nu is of niet (erg moeilijk aantoonbaar), moet vermeden
worden. De ambtenaar / wethouder wordt daar, door de ombudsdienst op
aangesproken en krijgt de kans de relaties af te bouwen. In een gemeente is
het werken voor iedereen, in gelijke mate. Niemand mag een steen krijgen, of
denken te hebben, om mee te gooien. In het belang van allen.
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En al die talloze andere voorbeelden van lege bedrijfsterreinen,
lege bouwkavels.
Als niemand extern geïnteresseerd is, enkel wat rond Hornbach en Decathlon,
dan toont het dat het enkel naar Holland kijken nefast is in een streek waar
Aachen een tweede adem vindt, Liège aan een grote heropstanding bezig is.
Ja, het is nodig dat men interessant is voor rijkeren, bedrijfsleiders. Dat is ook
sociaal beleid.
Een transporteur als walhalla binnenhalen, met allemaal niet-Nederlanders als
chauffeur, is ook veelzeggend.
En indien u zelf nog opmerkingen heeft, gelieve deze laten te
weten.
We zijn er juist voor iedereen, niet voor vriendjes, weg met
ons-kent-ons, voor alle soorten mens, als ze de gemeente een
goed hart toedragen.
Troost u, we hebben nu al een conflict met iedereen binnen de
gemeente (burgemeester en wethouders, raadsleden), die
unaniem ons buiten willen met valsheid in geschrifte, laster en
leugens.

