
voor u klaar!

Wij staan

www.cda.nl/maasgouw

Als CDA zijn we blij dat we vanaf het begin van de gemeente
Maasgouw deel mogen uitmaken van de coalitie. We hebben
inmiddels veel kunnen realiseren. Zo ook in de huidige 
coalitieperiode is halverwege het nodige bereikt. Hierop zijn
we erg trots. Trots dat we dit met alle betrokken partijen
en samen met U hebben kunnen realiseren. Samen kunnen
 we immers meer.

In deze raadsperiode zijn gemeenten verantwoordelijk 
geworden voor de 3 decentralisaties in het sociale domein.
Deze transitie heeft een grote impact op de gemeentelijke
organisatie alsook op het toezicht hierop door de 
gemeenteraad. Hierbij werken we als gemeente Maasgouw
op vele vlakken samen met de omliggende gemeenten. Dit
vergt een bredere politieke kijk op het werk van de 
gemeenteraad. 

De gemeente Maasgouw is een mooie gemeente om in
te wonen, ondernemen en recreëren. We zijn een financieel
gezonde gemeente. Aan vorenstaande hecht het CDA 
Maasgouw veel waarde. Over het beleid dat hieromtrent
wordt gevoerd zijn wij dan ook kritisch richting het
college van B&W. Op deze manier willen wij het beste voor
onze gemeente en haar inwoners.

Middels deze flyer kijken we samen met u terug naar 
datgene wat er in Maasgouw in deze raadsperiode is 
gerealiseerd. Een trotse terugblik en een goede basis voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Fractie CDA Maasgouw

Peter Berben, Anita van Bruggen, Bas Busschops, Erwin 
Dehing, Koen Hawinkels, Thea Hoenen, Paul Pollaert, Jessie 
Smeets, Tim Snijckers

Halverwege de raadsperiode

Maasgouw



Prettige Kerstdagen en een 

Gelukkig Nieuwjaar!

www.cda.nl/maasgouw

Jarenlang één van de koplopers wat betreft lage lastendruk 
voor onze inwoners

Het subsidiepeil is gehandhaafd en wordt gelet op de maat-
schappelijke veranderingen opnieuw tegen het licht gehouden

Leges voor het organiseren van evenementen zijn op nihil 
vastgesteld

Deregulering waardoor voor het organiseren van kleine evene-
menten geen vergunning meer aangevraagd hoeft te worden

Het Huis van de Gemeenschap in Thorn is overgedragen aan 
de Thorner gemeenschap

Het Huis ter Beegden wordt ontwikkeld

De Brede Scholen in Thorn en Maasbracht zijn gerealiseerd 

Diverse stimuleringsmaatregelen zoals de verlaging van 
de bouwleges met 25% voor de jaren 2016 en 2017, en de 
verhoging van het krediet voor de startersleningen, om zo 
bouwen en wonen in Maasgouw te bevorderen 

De realisatie van diverse nieuwe sociale ontwikkelingen zoals 
huiskamer en huiskamer-plus-voorzieningen, open inlopen 
en open eetpunten

Sociale wijkteams zijn ontwikkeld waardoor ook het contact 
met de huisarts gewaarborgd blijft

Er zijn beweegpleinen en beweegcoaches ingericht zodat 
we ouderen langer vitaal en jongeren op gezond gewicht 
kunnen houden

Nieuwe Nota Maatschappelijk Vastgoed is vastgesteld

Minimabeleid “De Cirkel Doorbroken” is vastgesteld
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Behaalde resultaten

Maasgouw

De rondgang van de gemeenteraad door de 3 cultuur-
historische kernen heeft geleid tot een verhoogd 
kwaliteitsniveau van onderhoud in deze kernen. Daarnaast
zal er jaarlijks extra aandacht zijn voor het onderhoudsniveau
binnen enkele van de overige kernen
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