LANDGRAAF

BOUW MEE!

100% lokaal

Het CDA gelooft in de kracht van Landgraaf
Hier vind je onze bouwstenen door en voor Landgraaf! Bedankt dat
velen van jullie hebben meegedacht! Afgelopen jaren hebben we
laten zien dat Landgraaf zelfstandig kan blijven! Wij hebben hier in
2017 nadrukkelijk voor gekozen. App ons, bel ons, mail ons of stuur
gerust een berichtje via social media. Ook de komende 4 jaar zetten
wij jouw mening centraal en blijven we ons keihard inzetten voor
jou en onze mooie gemeente.
Bouw mee!

Stijn Kropman
Lijsttrekker CDA Landgraaf

1. ZORG OP MAAT VOOR 2. WEG MET DE GEKTE
JONG EN OUD
OP DE WONINGMARKT

3. GEEN WINDMOLENS,
WEL VERDUURZAMEN

Jullie verdienen de beste zorg en
ondersteuning als jullie het op eigen
kracht niet redden.

We zoeken creatieve mogelijkheden:
betaalbaar en met draagvlak.
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Voorkomen is beter dan genezen:
voldoende aandacht voor preventie.
Voor het vergroten van de kansen
op de arbeidsmarkt mag iedere
inwoner zijn talent ontwikkelen.
Een gezonde levensstijl is cruciaal.
Voor ouderen moeten er meer
beweegplekken in de buitenruimte
komen en alle basisscholen worden
gezonde basisscholen.
Met zorg op maat en voorzieningen
om de hoek willen we dat ouderen
zolang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen.

100%
LOKAAL

Onze eigen inwoners eerst en een
opkoopverbod voor huisjesmelkers
zodat we fijn en betaalbaar kunnen
wonen.
• Inwoners van Landgraaf krijgen
		 voorrang bij huurwoningen.
• Wij willen een zelfbewoningsplicht
		 en zijn tegen het opkopen van
		 woningen door opkopers en het
		 opdrijven van de woningprijzen.
• We bouwen gericht, de juiste woning
		 voor de juiste doelgroep: 1 op de 3
		 woningen voor starters, 1 op de 3
		 voor gezinnen en 1 op de 3 voor
		ouderen.

• Het isoleren van jouw woning heeft
		 de hoogste prioriteit en we gaan
		 door met zonnepanelen op het dak!
• We vergroenen ook jouw wijk, dus
		 uiteraard zetten we het succesvolle
		 vergroeningsproject ‘Ikgroenhet’
		voort.
• Geen windmolens want dat is slecht
		 voor onze gezondheid en we
		 beschermen de schoonheid van ons
		landschap.
• Zonneweiden alleen met jullie
		 draagvlak, zoals op de voormalige
		 stort in Abdissenbosch. Maar niet
		 op de Akerweg als groene long van
		Waubach!
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Kijk voor onze uitgebreide bouwstenen met filmpjes op
cdalandgraaf.nl of scan de QR-code hiernaast.

4. BAAS IN EIGEN BUURT

6. VEILIGHEID IN
DE WIJK

Pak je kans! Jouw buurt krijgt een eigen budget om
Landgraaf groener, leuker, gezelliger, veiliger en mooier te
maken!

1 politieauto voor Landgraaf en
Brunssum is veel te weinig.

• De wensen uit jouw
buurt staan centraal, 		
denk aan:
• Extra groenonderhoud
in jouw buurt
• Maak van jullie plantsoen
een outdoor fitness of liever
een buurt-moestuin?
• Een jeu de boules baan 		
op het verloren plaatsje 		
langs dat hoekpand?

5. VERENIGINGEN EN
ONDERNEMERS DE CRISIS DOOR
Verenigingen en ondernemers zorgen ervoor dat Landgraaf
werkt, bruist en leeft.
• Kwijtschelding van huur voor accommodaties, ook in
		2022.
• (Sport)verenigingen en gemeenschapsaccomodaties
		 betalen geen OZB.
• Een Landgraafse verenigingendag en ondernemersdag.
• Verlengen coronafonds voor getroffen ondernemers en
		 meedenken over kansen.
• Koop lokaal blijven stimuleren: de gemeente heeft een
		 voorbeeldfunctie.

• Handhavers niet alleen
overdag werkzaam, maar 24/7.
• Drugscriminaliteit en overlast
harder aanpakken met een
zerotolerancebeleid.
• Woonomgeving veiliger
inrichten met voldoende
straatverlichting, veilige
fietspaden en schone buurten.

7. WIJ WAKEN OVER JOUW BEURS
Alles wordt duurder, daar doen wij geen schepje bovenop!
• De gemeentelijke belastingen (o.a. OZB en afval) moeten
		 niet onnodig stijgen en we onderzoeken mogelijkheden
		 om deze zelfs te verlagen.
• We schaffen de hondenbelasting af, we blijven wel
		 controleren op het opruimen van hondenpoep.
• We schaffen de precariobelasting af omdat we trots zijn
		 op onze ondernemers!

Uit de VIA / De Limburger
Jongste lijsttrekker Stijn Kropman (23) heeft het in
zich om dé grote verrassing te worden in Landgraaf
De slogan van CDA-Landgraaf luidt: Bouw
mee! Deze slogan lijkt op het lijf geschreven
van de 23-jarige Stijn Kropman, tevens de
jongste wethouder van Nederland. Ondanks
zijn jonge leeftijd is hij een echte doener, die
in zijn korte periode als wethouder heeft
laten zien daadkrachtig en zorgvuldig te zijn
en snel resultaat te boeken. De lijsttrekker
lijkt klaar om met zijn team alle bouwstenen
–zoals het CDA haar verkiezingsstandpunten
noemt- te gaan omzetten in klinkende resultaten. Een gesprek met Kropman, één week
voor de gemeenteraadsverkiezingen.
Je bent in 2018 politiek actief geworden en
werd direct gekozen als raadslid. Wat was
je motivatie om de politiek in te gaan?
‘Vroeger was dit de regio van koempels. De
mijnen zorgden voor verbondenheid, saamhorigheid. Ze brachten welvaart, maar
waren ook mede debet aan tal van gezondheidsproblemen. Door de sluiting van de
mijnen is plotsklaps veel werkgelegenheid
in deze regio verloren gegaan. Met als gevolg sociale achterstanden onder opeenvolgende generaties. Ik vind het belangrijk dat
we nu doorpakken wat betreft toerisme.
Deze sector biedt mooie kansen voor zowel
nieuwe bedrijvigheid als werkgelegenheid
en zet tevens de regio positief op de kaart.

Uiteraard moeten we ook vol inzetten op
projecten die de gezondheid van onze
inwoners bevorderen.’
In onze inleiding word je omschreven als
daadkrachtig. Je boekt snel resultaat. Bij
veel politici zie je eerder het tegenovergestelde. Hoe doe je dat?
‘Ik kan goed luisteren en ga graag in gesprek
met onze inwoners, want daar doe je het voor!
Ik ben makkelijk benaderbaar, kom veel onder
de mensen en hoor snel als er wat speelt. Als ik
denk dat ik iets kan betekenen, onderneem ik
direct actie. Zo nodig ook ’s avonds, in de
weekenden of tijdens feestdagen. Pieter
Omtzigt is wat dat betreft mijn grote voorbeeld.’
Als veel mensen jou hun stem geven, wat
zijn dan zaken die jij gaat op- en aanpakken?
‘De gekte op de woningmarkt in Landgraaf
moet weg. Ik ben voor een opkoopverbod
voor huisjesmelkers en groot voorstander van
bouwen voor specifieke doelgroepen als
jongeren en senioren. Ik ben verder kritisch
op ongebreidelde plannen voor windmolens
en zonneweides. Is er géén draagvlak, dan
stem ik tegen. Wel ben ik voor meer zonnepanelen op daken. Als CDA Landgraaf zijn we
kritisch op Haags beleid. Ik vind bijvoorbeeld

dat er fors moet worden geïnvesteerd in zorg,
maar dan juist dicht bij de burger. Ik ben voor
een lokale aanpak op maat. Ook de veiligheid
heeft mijn aandacht. Het is van de zotte dat
Landgraaf en Brunssum samen beschikken
over slechts één reguliere politieauto. Verder
vind ik dat onze gemeentelijke handhavers
ook ’s avonds inzetbaar moeten zijn.’
Wat wil je de kiezer nog meegeven?
‘Ga stemmen, maak dat verschil! Ik beloof
dat ik met mijn team de komende vier jaar
alles uit de kast haal om de bouwstenen
van CDA Landgraaf te realiseren. Hoe groter
het vertrouwen in ons, des te groter de kans
om samen met u te bouwen aan een goede
en gezonde toekomst van onze mooie
gemeente. Deze bouwstenen komen immers voort uit vele gesprekken met inwoners. Oh ja, mensen moeten weten dat ze
mij altijd kunnen whatsappen/bellen/facebooken, etc. Ik beloof dat ze altijd een eerlijk
antwoord krijgen en dat ik mijn stinkende
best voor ze zal doen. Bouw mee!’
Stijn Kropman is 24/7 bereikbaar via
WhatsApp en telefoon. Hij lijkt niet alleen
klaar voor de komende verkiezingen, maar
ook voor de vele uitdagingen in de komende jaren.

Maak kennis met onze kandidaten!
‘’Ruimte voor maatwerk’’

‘’Meer samen!’’

‘’Meer groen!’’

Mensen doen ertoe! Dat betekent voor mij
dat er naast beleid, regels en wetten, ruimte
moet zijn voor maatwerk. Het kan niet zo
zijn dat jullie vastlopen in het systeem omdat het luisteren en maatwerk totaal buiten
beschouwing wordt gelaten. Ik wil daar wel
een schepje bovenop doen: laat af en toe
het gezonde verstand voorgaan boven de
harde wetteksten en beleidskaders! Jullie
doen ertoe! Ook de komende 4 jaar wil ik
keihard werken voor jou en onze mooie
gemeente. Samen zetten we de schouders
eronder zodat we goed kunnen wonen,
werken en vertoeven in ons mooie Landgraaf! Bouwt u ook mee?

Ik laat graag jouw stem horen om fijn en
veilig te kunnen leven in onze mooie gemeente. Het beoefenen van een hobby in
verenigingsverband (bijvoorbeeld sport,
muziek of kunst) zorgt voor binding in onze
samenleving. Daarom wil ik verenigingen en
hun leden daarbij helpen. Door organisaties
met elkaar in verbinding te brengen draag ik
bij aan een sociaal Landgraaf. Ik bouw graag
verder aan voldoende woningaanbod voor
jong en oud, zodat iedereen met veel plezier
betaalbaar kan wonen. Een groenere omgeving en gezonde Landgraafse bossen voor
toekomstige generaties zijn belangrijk. Daar
ga ik voor. Bouw je met me mee?

Een belangrijke taak van een gemeenteraadslid is de vertegenwoordiging van de
inwoners. Daar wil ik op een betrouwbare
wijze invulling aan geven.
Ik heb in het verleden tientallen jaren gewerkt, buiten en binnen de overheid. Nu doe
ik onder andere vrijwilligerswerk, vooral “in
het groen”. Ook ben ik al 15 jaar lid van onze
wijkvereniging. Ik wil graag de veiligheid in
de wijken vergroten en ik zet mij in voor de
vitaliteit en gezondheid van senioren.
Zet u met mij de schop in de grond om te
vergroenen? Bouw mee!

Marlies Dreissen
Lijst 3, nr. 2

Bart Smeets
Lijst 3, nr. 3

Rob Sevens
Lijst 3, nr. 4

‘’Met de voeten in de klei
en meedoen!’’

‘’Recht door zee en doen
wat je belooft’’

Ik had niet direct politieke ambities, toch
hoefde ik niet lang na te denken toen ik
werd benaderd door het CDA Landgraaf.
Graag wil ik me inzetten voor de stad
waarin ik woon en thuis ben. Samen met
elkaar bouwen aan onze toekomst, de handen uit de mouwen steken en gemeenschappelijke doelen bereiken. Daarbij zal
mijn ondernemersbloed me zeker van
pas komen. Niet aan de kant blijven staan,
gewoon met de voeten in de klei en meedoen. #echtKarin!
En gemeenschappelijke doelen, die zijn
er nog genoeg! Zoals werken aan kwalitatieve dienstverlening, met korte lijntjes en
direct contact met de burger. Landgraaf
als dé regionale trekpleister nog beter op
de kaart zetten. Een kansrijk ondernemersklimaat scheppen, met minder regels. En
luisteren naar de omgeving en beloftes
nakomen, nu maar ook in de toekomst. Samen maken we het verschil, samen maken
we Landgraaf!

Ik sta erom bekend dat ik recht door zee
ben. Oprecht en met het hart op de tong.
Geen politieke spelletjes, maar doen wat je
de kiezer belooft, een luisterend oor en opkomen voor de individuele burger die van
het kastje naar de muur wordt gestuurd.
Zelf ben ik een echt verenigingsmens en
geniet van alle mooie en sociale initiatieven
in onze gemeente. Mijn speerpunten zijn
een veilige leefomgeving, een rijk verenigingsleven, florerende ondernemers en een
bloeiende cultuursector. Er is werk aan de
winkel en ik ben er klaar voor! Bouw mee!

‘Ondernemers en
verenigingen laten
Landgraaf werken en
bloeien’

Karin Jurgen
Lijst 3, nr. 5

Mijn hart gaat uit naar het verenigingsleven
en onze (horeca)ondernemers. Dit is heel
belangrijk in onze samenleving. Zij zorgen
ervoor dat Landgraaf werkt, leeft en bruist
en dat mensen contacten onderhouden.
Veel mensen zijn eenzaam en kunnen in
het verenigingsleven weer genieten om te
sporten en contact te hebben met elkaar.
Ook in de horeca komen mensen voor
gezelligheid en om contacten te onderhouden, gewoon even een kopje koffie of
thee en een praatje maken doet veel voor
de mensen. Laten we goed op elkaar letten
in het mooie stukje Limburg dat Landgraaf
heet! Bouw met me mee!

Wim Haan
Lijst 3, nr. 6
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Gerda Westerman
Lijst 3, nr. 19
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Stem!
14, 15, 16 maart
Lijst 3

