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Beginselverklaring PRO 
 

1. In PRO Eijsden- Margraten werken drie landelijke partijen samen: D66, GroenLinks en PvdA. 
Maar óók mensen zónder binding met een partij, want we zijn een lokale beweging die niet 
vastzit aan landelijke partijbelangen.  

 
2. Voor ons staat voorop dat iedereen zich thuis moet kunnen voelen in onze dorpen:  

• door een gemeentebestuur dat makkelijk bereikbaar is en voor iedereen 
begrijpelijke informatie geeft.  

• door de inwoners te vertrouwen en hen actief te betrekken bij het wel en wee 
van onze gemeente, waarbij hun stem zwaarwegend is.  

• door speciale aandacht voor mensen die tussen de wal en het schip (dreigen te) 
vallen. Zij kunnen rekenen op de juiste hulp zónder daarbij vermalen te worden 
in ambtelijke molens. 

• Door een prettig werk- en woonklimaat met betaalbare huizen die aansluiten bij 
de verschillende woonwensen. 

 
3. Eijsden-Margraten is een groene gemeente met veel buitengebied en belangrijke natuur. 

PRO wil daarom héél zorgvuldig omgaan met onze omgeving: 
• door alleen landbouw en veeteelt te steunen die respectvol omgaan met de 

natuur. Goed overleg met alle betrokkenen is daarbij van belang, zodat we ons 
mooie landschap voor de toekomst kunnen behouden. 

• door gebruik van milieuvriendelijke en alternatieve energiebronnen. 
• door het drastisch beperken van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. 
• door kléinschalig toerisme omdat wij begrijpen dat ook anderen willen genieten 

van ons bijzondere, maar óók kwetsbare landschap.  
• door het openbaar vervoer opnieuw tegen het licht te houden om de 

(onderlinge) bereikbaarheid van onze dorpen te verbeteren. 
• door als gemeente een voortrekkers rol te spelen bij het behalen van de 

klimaatdoelen. 
• door als gemeente gebruik te maken van duurzame en hernieuwbare 

energiebronnen. 
 

4. PRO vindt het van belang dat kinderen en jongeren een goede start kunnen maken door te 
zorgen voor een veilige omgeving en goed bereikbaar basis- en voorgezet onderwijs.  
Wij willen ook graag dat kleine basisscholen blijven voortbestaan. Ze zijn het hart van een 
dorp en kunnen juist door hun kleinschaligheid beter inspelen op de behoeftes van kinderen.  
 

5. De ouderen in onze gemeente willen wij stimuleren actief te blijven, sámen met anderen. 
Wij willen graag dat ze vanuit hun kennis en ervaring hun bijdrage blijven leveren aan onze 
gemeenschap. 
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6. Verenigingen; harmonieën, schutterijen en bibliotheken zijn belangrijk voor onze 
samenleving. Zij verdienen dan ook onze steun. Anderzijds willen wij ook nieuwe 
ontwikkelingen alle kansen geven, zowel op cultureel als maatschappelijk gebied.  

 
7. PRO staat positief tegenover de bedrijven, zowel ín onze dorpen als op de 

bedrijventerreinen. Zij zorgen voor werkgelegenheid. De gemeente let daarbij heel 
zorgvuldig op de handhaving van de milieuregels en eventuele overlast.  
Daarnaast is het belangrijk dat er voor mensen die búiten onze gemeente  
werken goed openbaar vervoer is.  

 
8. PRO wil graag over grenzen heen kijken en daar waar mogelijk samenwerken met andere 

dorpen en steden in de Euregio 
 
 
 

__________________ 


