Bereikbaarheid kernen

Van vrijblijvend
naar betrokken!

Er moet niet alleen figuurlijk verbinding zijn
met de kernen, maar ook letterlijk. Scholieren
en werkenden moeten op tijd op school of
werk kunnen komen.
Daarom willen wij ervoor zorgen dat de
kernen goed bereikbaar zijn en blijven met
openbaar vervoer. Voor iedere kern moet het
mogelijk zijn om minstens een keer per uur
gebruik te kunnen maken van het openbaar
vervoer.

Sportaccommodaties

Dat mensen ergens bij willen horen blijft uitgangspunt van democratische lokale
politiek. Ons ideaal is een gemeente waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis
voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een overheid die
mensen ruimte geeft, maar ook aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor
zichzelf en hun omgeving. Mensen maken immers hun eigen leefomgeving!

Stevig kernenbeleid

Gemeenschapsvoorzieningen

Het CDA vindt dat in een goede en prettige
woonomgeving goede sportaccommodaties
niet mogen ontbreken. Sporthallen en velden
moeten daarom gemakkelijk toegankelijk zijn
voor een breed publiek en tevens goed
onderhouden worden.

De inwoners van Valkenburg aan de Geul
vormen een hechte gemeenschap. Elkaar
regelmatig ontmoeten en sociale activiteiten
liggen volgens het CDA ten grondslag aan
een gelukkig leven. Gezamenlijk moeten wij
eenzaamheid voorkomen.

Wij vinden dat de huurpremies zo laag
mogelijk moeten zijn, opdat de verenigingen
de contributies kunnen verlagen en er zoveel
mogelijk mensen lid van een vereniging
kunnen zijn.

Daarom wil het CDA ervoor zorgen dat de
Polfermolen, maar zeker ook alle andere
bestaande gemeenschapsvoorzieningen
open blijven en hun activiteiten kunnen
uitbreiden.

Lokale cultuur en historie

Soms kan het beeld ontstaan dat landelijk
georganiseerde partijen geen oog hebben
voor wat er lokaal speelt. Uw CDA weet dat
wel degelijk.

Het CDA hecht bijzonder veel belang aan
een goed kunst- en cultuurbeleid. Het CDA
wil de ruimte geven waarbinnen alle vormen
van kunst en cultuur tot bloei kunnen komen.

Wij vinden dat alle kernen even belangrijk
zijn in en voor Valkenburg aan de Geul. Zij
verdienen ieder de grootst mogelijke
aandacht zodat zij toekomst-bestendig
blijven. Gezamenlijk vormen zij onze
gemeente waar we trots op zijn!

Iedere inwoner van Valkenburg moet
daarvan kunnen genieten. Met name ook
onze lokale geschiedenis en cultuur moeten
een duidelijke plek krijgen in het onderwijs.

