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Demokraten Swalmen heeft de afgelopen vier jaar 
verantwoordelijkheid genomen in de gemeenteraad en het 
college van Burgemeester & Wethouders in Roermond. Wij zijn 
trots op de bereikte resultaten, maar wij zien ook dat er nog 
werk te verrichten is. De gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 
en 16 maart 2022 gaan wij in met een rechte rug en met passie 
voor de mooie wijken en kernen van onze gemeente.

Als krachtige lokale partij worden wij niet geremd door een 
politieke ideologie of landelijke richtlijnen vanuit Den Haag. Dit 
zorgt ervoor dat we op een pragmatische manier, met gezonde 
ruimte voor discussie, de maatschappelijke en politieke 
onderwerpen kunnen analyseren en aanpakken. Nuchterheid 
staat hierbij voorop; we laten ons niet leiden door de waan van 
de dag. Onze normen en waarden houden we vast: we gaan met 
respect te werk binnen onze partij en tonen dit respect ook 
naar onze collega-raadsleden. Integriteit is vanzelfsprekend.

De passie voor onze wijken en kernen is ontstaan vanuit 
onze eigen roots in Asselt, Boukoul en Swalmen. Al vanaf 
onze oprichting in 1993 weten wij als geen andere partij dat 
onze wijken en kernen van essentiële waarde zijn voor onze 
gemeente. Daarom moet het Wijk- en kernenbeleid de komende 
raadsperiode uitgewerkt én geïmplementeerd worden. Het 
thema leefbaarheid staat hierbij centraal. Iedereen moet in alle 
wijken en kernen in Roermond goed kunnen wonen, recreëren, 
werken én ondernemen! Uiteraard blijft ‘’Zjwame in ós hert’’ 
zitten en houden we speciale aandacht voor Asselt, Boukoul en 
Swalmen: Haaj Zjwame sjterk!

“Passie voor onze wijken en kernen”

Steeds meer inwoners, verenigingen en organisaties weten 
de weg naar onze fractie te vinden met vragen, suggesties 
of kritische kanttekeningen. Onze bereikbaarheid en 
laagdrempeligheid is hierbij van grote waarde. Zowel online als 
offline kan iedereen ons bereiken! Ook zoeken we zelf proactief 
contact met inwoners, verenigingen, dorps- en wijkraden en 
ondernemers, zo weten wij als geen andere partij wat er speelt. 
Wij staan midden in de gemeenschap en zullen dat ook de 
komende vier jaar blijven doen.

Van de gemeente verwachten wij dat inwoners kunnen 
participeren in beleid. Bijvoorbeeld door middel van informeren, 
maar ook door mee te denken of mee te beslissen. De 
ambtelijke organisatie dient initiatieven vanuit de samenleving 
te herkennen, te erkennen en hierbij een menselijk gezicht te 
tonen naar onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Onder aanvoering van onze nieuwe lijsttrekker Jos Tobben en 
met een enthousiaste lijst van 23 kandidaten gaan wij ons in de 
periode 2022-2026 volop inzetten om dit verkiezingsprogramma 
te realiseren. Hierbij gaan wij bestuursverantwoordelijkheid 
niet uit de weg en zijn we bereid om na de verkiezingen met 
iedereen het gesprek aan te gaan om onze wijken en kernen 
mooier en sterker te maken. Want onze wijken en kernen maken 
Roermond!

8 februari 2022

Demokraten Swalmen

Voorwoord
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• Wij willen dat Swalmen binnen de gemeente Roermond een 
volwaardige kern blijft met een eigen identiteit. Met respect 
voor het verleden en een kerngezonde blik op de toekomst

• Hierbij blijft het voorzieningenniveau voor de gemeenschap 
in Swalmen behouden. Daarbij denken wij aan onze 
prachtige natuur en een gevarieerd winkelaanbod, maar ook 
aan voorzieningen zoals bijvoorbeeld de sporthal, BMV De 
Robijn, het Servicepunt en ós Zjwumbad.

• De afgelopen jaren heeft de Dorpsraad Swalmen zich 
ingezet voor de leefbaarheid van onze gemeenschap. Wij 
willen graag dat de Dorpsraad haar activiteiten de komende 
jaren kan voortzetten.

• Samen met onze inwoners, de gemeente, woningcorporaties, 
onroerend goed-eigenaren, horeca en andere private 
bedrijven alsook de Dorpsraad, Bedrijven Investeringszone 
(BIZ) en andere belanghebbenden willen we het centrum 
van Swalmen levendig en functioneel houden. Voor nu en in 
de toekomst. 

• Het voorzieningenniveau oppe Boukoul dient op peil 
te blijven. Hiervoor zijn het bouwen van woningen, een 
functioneel gemeenschapshuis De Kamp en een basisschool 
noodzakelijk. Daarom geven wij steun aan het (burger) 
initiatief Kerngroep Leefbaarheid Boukoul.

• In Asselt is het goed recreëren en prachtig wonen. Deze 
balans moet in de toekomst behouden blijven zodat we 
allemaal kunnen genieten van deze unieke omgeving.

Ós Asselt, Boekoel en Zjwame
(Ons Asselt, Boukoul en Swalmen)

• Het Wijk- en kernenbeleid moet uitgewerkt en 
geïmplementeerd worden. In onze wijken en kernen moet 
het goed wonen, werken, recreëren en ondernemen zijn. 
Wij maken ons hierbij sterk voor een wethouder wijken en 
kernen!

• We willen een levendig, lokaal klimaat creëren waarin 
verenigingen levensvatbaar en toekomstbestendig kunnen 
zijn. De gemeente kijkt daarom hoe zij verenigingen hierin 
kan ondersteunen.

• De gemeente en haar ambtelijke organisatie is 
laagdrempelig, bereikbaar en toont een menselijk gezicht. 

• Onze leefomgeving is gezond, groen en duurzaam. Bij nieuwe 
projecten wordt ingezet op herontwikkeling met vergroening 
en duurzaamheid.

• De hoogte van onze gemeentelijke belastingen zijn 
realistisch en afgestemd op ons ambitieniveau.

• Waar mogelijk willen wij inwoners en andere 
belanghebbenden binnen onze gemeente zo goed mogelijk 
betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. De 
gemeente staat voor een duidelijk participatiebeleid voor 
iedereen.

• We zetten ons in voor voldoende woningen voor alle 
leeftijdscategorieën, dus zowel levensloopbestendige- als 
(laagdrempelige) starterswoningen. De juiste woningen 
moeten op de juiste plek gebouwd worden zodat zowel 
jongere als oudere generaties in onze gemeente kunnen 
blijven wonen.

• Onze gemeente kent een goed vestigingsklimaat voor 
ondernemers.

Ós gemeinte
(Onze gemeente)
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• Wij willen dat onze inwoners, verenigingen en ondernemers 
ook buiten gemeenteraadsverkiezingen om actief betrokken 
worden bij het maken, het uitvoeren en het evalueren van 
gemeentelijk beleid.

• Ook dorps- en wijkraden, alsmede de BIZ’en kunnen een 
zeer waardevolle bijdrage leveren. Hierin zijn immers 
inwoners en ondernemers vertegenwoordigd.

• Kennis en expertise van inwoners, verenigingen en 
ondernemers moet worden benut. Dit kan bijdragen aan de 
kwaliteit van beleid en (maatschappelijk) draagvlak bieden 
voor de uitvoering van dit beleid. Wij staan dan ook voor een 
duidelijk participatiebeleid.

• Bij een duidelijk participatiebeleid hoort een goed 
verwachtingenmanagement, waarbij betrokkenen tijdig hun 
inbreng kunnen leveren en teruggekoppeld krijgen wat er 
met die inbreng is gedaan.

• Participatie moet zowel online als offline tot de 
mogelijkheden behoren.

(Burger)participatie

• Onze natuurrijke omgeving vol met water en bos is ideaal 
om in te ontspannen en recreëren. Onze natuur moet goed 
onderhouden en waar kan verder uitgebouwd worden.

• De cultuur-historische waarde van onze gehele gemeente is 
iets om trots op te zijn en uit te dragen.

• Onze culturele geschiedenis moeten we koesteren en willen 
we inzetten voor educatie van jongeren en ouderen. Kennis 
van het verleden is immers nodig om het heden te kunnen 
begrijpen.

• In de hele gemeente zijn tal van bezienswaardigheden en 
archeologische waarden te ontdekken. Dit beperkt zich niet 
enkel en alleen tot de historische binnenstad. Denk maar 
aan de Noormannengeschiedenis in Asselt en het Pieterpad.

Cultuur en recreëren

Foto: Mapsus.net
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• Het uitgangspunt blijft een duurzame gezonde financiële 
huishouding van de gemeentelijke begroting. Dit betekent 
dat inkomsten en uitgaven structureel in evenwicht zijn met 
een goede reservepositie.

• De hoogte van onze gemeentelijke belastingen zijn 
realistisch en afgestemd op ons ambitieniveau. Dit betekent 
ook dat eventuele belastingverhogingen moeten leiden tot 
een betere kwaliteit van gemeentelijke dienstverlening en/of 
uitvoering van beleid.

• Wij zijn voor een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid richting 
inwoners met een lastigere financiële situatie.

• Gemeentelijke projecten, welke in de begroting zijn 
opgenomen, zijn realistisch uitvoerbaar qua tijdsplanning en 
ambtelijke capaciteit. Het principe ‘nieuw voor oud’ beleid 
blijft van kracht.

• De hoogte van de hondenbelasting kan mogelijk 
teruggebracht worden ter hoogte van het niveau van een 
doelbelasting. De eventuele financiële gevolgen hiervan 
willen we onderzoeken en afwegen.

Gemeentelijke financiën

• Economische ontwikkeling draagt bij aan de leefbaarheid en 
aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het zorgt daarnaast 
voor werkgelegenheid en belastinginkomsten. Een goed 
vestigingsklimaat voor ondernemers is dan ook van groot 
belang.

• Goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers en 
Bedrijven Investeringszones (BIZ-en) en andere betrokkenen 
is essentieel.

• Ook (Eu)regionaal kunnen er meer voordelen behaald 
worden uit samenwerking. De ligging van onze gemeente 
aan de Duitse en Belgische grens biedt unieke kansen.

• De gemeente heeft sobere en doelmatige regelgeving 
en kaders waarin het laagdrempelig is om te kunnen 
ondernemen.

• Zeker ten tijde van het ondernemen in coronatijd is het 
belangrijk dat de gemeente meedenkt met ondernemers en 
hen ondersteunt waar mogelijk.

• Ondernemers worden vanuit de gemeente optimaal 
ondersteund. De successen uit de praktijk worden over de 
gehele gemeente uitgerold en niet alleen beperkt tot de 
binnenstad.

• De gemeente heeft een proactief beleid om nieuwe 
ondernemers te werven. Hierbij is een goede lobby 
noodzakelijk.

Goed ondernemen
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• In onze gemeente worden de juiste type woningen op de 
juiste plek gebouwd voor de juiste mensen.

• Speciale aandacht is nodig om kwetsbare groepen op de 
woningmarkt (bijvoorbeeld jongeren en ouderen) een goede 
woning te kunnen bieden op de plek waar zij zijn opgegroeid 
of altijd gewoond hebben.

• De gemeente is proactief en brengt belanghebbenden bij 
elkaar om vaart te maken bij (nieuwe) woningbouwprojecten.

• De gemeente blijft dynamisch in haar regelgeving en kaders 
om het realiseren van woningen te stimuleren.

• Dynamische regelgeving en kaders moeten er ook voor 
zorgen dat initiatiefnemers en woningcorporaties zich 
welkom voelen om binnen onze gemeenteprojecten te 
initiëren.

• De gemeente ondersteunt en faciliteert waar kan om 
woningbouwprojecten mogelijk te maken. Hierbij kan ook 
gedacht worden aan het binnenhalen van provinciale/
landelijke subsidies. Hiervoor is voldoende ambtelijke 
capaciteit beschikbaar.

• Een goede communicatie bij (binnenstedelijke) 
woningbouwprojecten is essentieel. De gemeente neemt 
hierin haar (mede)verantwoordelijkheid.

• De gemeente blijft starters op de woningmarkt een 
starterslening aanbieden. De kaders rondom deze 
starterslening worden zo veel mogelijk afgestemd op de 
actuele situatie op de woningmarkt.

Goed wonen
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• Onze leefomgeving is gezond, met een goede kwaliteit 
van lucht, bodem en water. We hebben te maken met de 
gevolgen van klimaatverandering, waardoor vergroening 
en verduurzaming van onze leefomgeving extra aandacht 
vraagt.

• De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie 
en voortrekkersrol, zowel in de stimulering als in 
communicatie.

• Daar waar mogelijk zetten we volop in op een vergroening 
van onze leefomgeving. Ós Zjwame wordt met recht al 
gezien als de groene parel van onze gemeente.

• Ook in ons stedelijk gebied moet ingezet worden op 
vergroening en klimaatadaptatie, bijvoorbeeld bij 
woningbouwprojecten of herinrichting van infrastructuur.

• De doelstellingen uit de Regionale Energiestrategie (RES) 
onderschrijven we volledig. Om deze doelstellingen voor 
energiebesparing en duurzame energieopwekking te 
behalen, moet het belang hiervan duidelijk zijn. Daartoe zal 
de gemeente proactief moeten communiceren naar onze 
inwoners, verenigingen en ondernemers. Verandering begint 
namelijk bij bewustwording.

• De gemeente stimuleert vergroening-en (ook kleinschalige) 
duurzaamheidsinitiatieven. Bijvoorbeeld door 
stimuleringsregelingen of revolverende fondsen om onze 
doelstellingen te behalen.

• Bij vergroening en verduurzaming van onze leefomgeving 
kunnen ook inwoners, verenigingen en ondernemers worden 
betrokken. Wellicht hebben zij (goede) ideeën en kunnen zij 
ook beter medeverantwoordelijk worden gemaakt voor de 
energietransitie.

Groen en duurzaam

• Binnen alle wijken en kernen in Roermond moet het goed 
wonen, werken, recreëren én ondernemen zijn.

• De komende raadsperiode maken wij de implementatie 
van het Wijk- en kernenbeleid tot ons kernpunt. Hiertoe 
moet voldoende budget en personele capaciteit worden 
gereserveerd in de gemeentelijke begroting. Hierdoor blijft 
de leefbaarheid in onze wijken en kernen behouden. Waar 
mogelijk wordt deze verbeterd door knelpunten op te 
pakken.

• De rol van wijkregisseurs is hierbij van belang. Zij zijn de 
oren en ogen van de ambtelijke organisatie in de wijken en 
kernen. Daarbij vervullen zij een spilfunctie.

• De gemeente gaat onderzoeken op welke manier zij 
verenigingen beter kan ondersteunen en waar mogelijk 
samenwerking kan bevorderen. Bijvoorbeeld bij de 
organisatie van kleinschalige evenementen, het verkrijgen 
van vrijwilligers of de introductie van een aanspreekpunt 
voor verenigingen. Verenigingen dragen immers in grote 
mate bij aan de leefbaarheid van een wijk of kern.

• Wij zijn van mening dat de Dorpsraad Swalmen de afgelopen 
jaren voor de gemeenschap Swalmen goed werk heeft 
geleverd. Graag willen wij de (pilot) burgerbegroting 
(gefaseerd) uitrollen naar andere wijken en kernen binnen 
onze gemeente.

• Om onze inzet kracht bij te zetten zien wij graag in de 
komende raadsperiode een wethouder, die bovenstaande 
onderwerpen integraal in zijn of haar portefeuille heeft.

Leefbare wijken en kernen
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• De gemeente en haar ambtenaren zijn zichtbaar in onze 
gemeenschap. Zij zijn betrouwbaar en menselijk.

• De gemeentelijke organisatie is laagdrempelig en goed 
bereikbaar, zowel online als offline. Het laatste voor 
inwoners die hier de voorkeur aan geven.

• Communicatie vanuit de gemeente vindt plaats in een 
duidelijke taal waardoor deze gemakkelijk te begrijpen is 
voor al onze inwoners.

• Binnen de gemeentelijke organisatie wordt van buiten naar 
binnen gedacht; onze gemeente is er voor de inwoners en 
niet andersom. Signalen vanuit de gemeenschap worden 
hierdoor beter opgehaald.

• De gemeentelijke organisatie beweegt mee met de 
samenleving en wordt zo meer toekomstbestendig.

• Hierbij hoort ook de instelling dat de gemeente meedenkt 
over wat er wel kan bij initiatieven in plaats van wat er 
niet kan. Inwoners, verenigingen en ondernemers dienen 
in principe het antwoord te krijgen: “ja, mits” in plaats van 
“nee, tenzij”.

• Bij voorkeur wordt er uitgegaan van een één loketfunctie, 
dit kan zowel digitaal dan wel fysiek. Het is belangrijk dat 
onze inwoners weten waar ze voor bepaalde vragen terecht 
kunnen zonder van het kastje naar de muur te worden 
gestuurd. De gemeente is immers een belangrijke vraagbaak 
voor onze gemeenschap.

Een menselijke gemeente

• Onderwijs vergroot de weerbaarheid van jongeren en helpt 
ze bij het ontdekken van hun passie en talent. Daarmee 
is goed onderwijs de basis voor een goede (toekomstige) 
maatschappelijke participatie.

• De gemeente is een strategische gesprekspartner voor 
partijen in het onderwijs en de kinderopvang. Er wordt 
blijvend geïnvesteerd in de samenwerking en partnerschap 
om met betrokken partijen synergievoordelen te behalen. 
Expertise uit het werkveld is van onschatbare waarde.

• In onze onderwijsinstellingen, scholen en (integrale) 
kindcentra past het stimuleren van een passend 
onderwijsaanbod voor álle jongeren, dus ook de personen 
met een extra ondersteuningsbehoefte. Dit in nauwe 
samenwerking met partners, onder meer op het gebied 
van: voor- en vroegschoolse educatie en kinderopvang, de 
verbinding passend onderwijs en jeugdhulp, de aansluiting 
onderwijs en arbeidsmarkt, leerplicht/RMC, de aanpak van 
jongeren in een kwetsbare positie, voortijdig schoolverlaten, 
laaggeletterdheid en volwasseneducatie, Bibliorura en 
leerlingenvervoer.

• Het uitvoeringsprogramma voor het integraal 
huisvestingsplan (IHP) onderwijs zorgt voor passende 
en kwalitatief goede onderwijshuisvesting die 
onderwijsinstellingen ondersteunt bij de ontwikkeling van 
goed onderwijs. Daarnaast sluit dit programma aan bij de 
behoeften van morgen en draagt bij aan een leefomgeving 
die sociaal, vitaal en duurzaam is.

Onderwijs en educatie
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• De gemeente heeft aandacht voor zorg, welzijn, werk, 
onderwijs, gezondheid, armoedebestrijding en het 
voorkomen van eenzaamheid.

• Naast onze eigen verplichtingen is de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de 
Participatiewet.

• Deze zorgtaken drukken op de gemeentelijke begroting. 
Financiële dekking is daarom het uitgangspunt, maar 
zorgvragers mogen nooit en te nimmer de dupe worden.

• In onze gemeente wordt er voor elkaar gezorgd; het gaat om 
verbinden en delen.

• Alle inwoners verdienen het om zo optimaal mogelijk deel 
te kunnen nemen aan de inclusieve samenleving. Dit vraagt 
ook eigen inzet van onze inwoners: wie kan, doet mee.

• Iedere inwoner heeft zo veel mogelijk de regie over zijn/haar 
eigen leven. Waar dit niet kan probeert de gemeente in een 
passend (sociaal) vangnet te voorzien. Zorg- en wijkteams 
spelen hierin een belangrijke rol.

• We investeren in preventie, én in passende en 
laagdrempelige maatwerkvoorzieningen die een sterke 
sociale basis vormen en zo bijdragen aan een zoveel 
mogelijk zelfstandig leven. De leefwereld van onze inwoners 
staat hierbij centraal.

• Er komen steeds meer ouderen en ze willen zo lang 
mogelijk thuis wonen. We zullen onze ouderen daarom 
blijven stimuleren om regelmatig deel te nemen aan het 
sociale leven om zo vereenzaming tegen te gaan. Er moeten 
voldoende activiteiten voor hen zijn en het liefst in de wijk 
of kern waar ze wonen.

Sociaal domein

• Sport is niet alleen een zinvolle vrijetijdsbesteding, maar 
draagt ook bij aan een positieve gezondheid. Daarom zet de 
gemeente in op stimulering van bewegen en sport, zowel 
voor jongeren als ouderen.

• Ook ondersteunt sport de leefbaarheid en saamhorigheid 
in onze wijken en kernen en heeft dus een brede 
maatschappelijke functie.

• Iedere inwoner moet kunnen bewegen en sporten, waar 
dit vanwege een smalle beurs niet kan, ondersteunt de 
gemeente.

• Onze openbare ruimte biedt voldoende mogelijkheden om 
te sporten en bewegen. Dit ook omdat wij een toename zien 
van individuele sportbeoefening.

• Vanwege maatschappelijke veranderingen moet het sport- 
en beweegbeleid geactualiseerd worden. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat ontwikkelingen in georganiseerde en niet-
georganiseerde sport in kaart worden gebracht en door 
worden vertaald in ons sportaccommodatiebeleid.

• Sportverenigingen die levensvatbaar zijn verdienen ook de 
ondersteuning vanuit de gemeente.

Sport en bewegen

• Iedere inwoner moet aanspraak kunnen maken op een 
betaalde baan. Voor inwoners met een (arbeids-) beperking 
draagt de gemeente extra zorg. Hierbij is de inzet van ons 
participatiebedrijf Westrom essentieel. Zij moeten in staat 
zijn passend werk te bieden aan hen die niet in de reguliere 
arbeidsmarkt mee kunnen draaien.
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• De veiligheid van onze inwoners staat voorop. Dat geldt 
voor alle aspecten van veiligheid: van verkeersveiligheid 
tot fysieke veiligheid. Politie, welzijnsinstellingen en onze 
inwoners zelf zijn daarbij elkaars natuurlijke partner. Politie 
en gemeente kunnen dit immers niet alleen. Wij zijn samen 
de ogen en oren van onze wijken en kernen. Overlast, 
ongeacht de aard ervan, moet worden voorkomen en daar 
waar dit ontstaat, moeten oorzaken onderzocht worden om 
herhaling te voorkomen.

• Bij herhaling van overlast moet er echter een halt 
toegeroepen worden en lik-op-stukbeleid toegepast worden.

• Gestelde regels dienen door de gemeente en andere 
instanties gehandhaafd te worden. Dit heeft ook een 
preventief karakter.

• Wijkagenten, wijkregisseurs en Boa’s maken het mede 
mogelijk om die verantwoordelijkheid te dragen. Ze moeten 
ons een veilig gevoel geven door zichtbaar te zijn op 
belangrijke plaatsen en tijdens grootschalige evenementen, 
die daarom vragen. Maar ook op de momenten dat dit niet 
(direct) verwacht wordt.

• Eigen initiatieven van inwoners om te waken voor hun 
veiligheid (denk aan de WhatsApp-buurtpreventie) zijn 
succesvol gebleken en worden zeer gewaardeerd. Waar 
nodig pleiten wij voor het beschikbaar stellen van middelen.

• Fietsvervoer wordt gestimuleerd en het voorkomen én 
verhelpen van (ook kleine) verkeersknelpunten blijft een 
belangrijk aandachtpunt.

• Ook voor dierenwelzijn vragen wij aandacht. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan opgesloten huisdieren op warme dagen in 
geparkeerde auto’s. 

Veiligheid, verkeer en vervoer

• De historische binnenstad dient een plek te zijn waar het 
goed toeven is voor recreatief winkelend publiek. Naast een 
aantrekkelijk winkelaanbod is een diversiteit van horeca 
faciliteiten belangrijk en deze moet in haar activiteiten 
ondersteund worden.

• De afgelopen jaren is er al ingezet op het compacter 
maken van het kernwinkelgebied van onze binnenstad, 
om de levendigheid te behouden. De gemeente kijkt waar 
maatwerk geboden kan worden om dit doel te bereiken, 
bijvoorbeeld door stimuleringsmaatregelen aan te bieden.

• Er zijn al goede resultaten geboekt: (nieuwe) ondernemers 
hebben met vernieuwende concepten de binnenstad 
gevonden als hun ideale vestigingsplaats.

• Constructieve samenwerking tussen gemeente, 
ondernemers en vastgoedeigenaren is essentieel voor de 
toekomst.

• Transformatie van bestaande winkelpanden naar andere 
functies, zoals bijvoorbeeld wonen is noodzakelijk om de 
leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad te 
bevorderen.

Vitale binnenstad

Foto: Discoverholland.com
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