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Marij
Verheggen-Penders

Voor dorpskernen
om trots op te zijn!

Investeren in basisonderwijs

Kernpunten Berg,
Geulhem, Terblijt & Vilt

De basisschool Berg wordt 40 jaar oud en wij
moeten blijven investeren in de jeugd. Onze
kinderen moeten onderwijs krijgen in een
gebouw dat voldoet aan de eisen van de
huidige onderwijsvormen. Wij willen daarom
gaan voor bijdetijdse en toekomstbestendige
schoolgebouwen in Berg en Vilt.
Tevens wil ik samenwerking bevorderen
tussen de scholen, d'r Moostuin en
boerderijen in de omgeving. Ik vind dat
leerlingen moeten weten waar gezonde
voeding vandaan komt.

Behoud sportaccommodaties
Om gezondheid te bevorderen en sportverenigingen, zoals Berg'28 en Be Quick, te
kunnen blijven ondersteunen, moeten onze
sportaccommodaties in de kernen behouden
blijven en zo mogelijk toekomstbestendig
worden gemaakt middels modernisatie/
renovatie.

Sinds vele jaren woon ik in Berg, een van de prachtige kernen van Berg en Terblijt.
Graag wil ik mij er voor inzetten dat wonen in Berg, Geulhem, Terblijt en Vilt
aantrekkelijk blijft voor jong en oud. Met veel plezier stel ik mij daarom kandidaat
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Samen met inwoners en
CDA-fractie wil ik me volop inzetten voor onder andere de volgende kernpunten:

Zorg voor oud en jong
De zorg voor met name onze senioren dient
plaats te (blijven) vinden in de eigen buurt, zo
persoonlijk en op de menselijke maat als
mogelijk. Met name de initiatieven die vanuit
de mensen zelf komen, wil ik graag
ondersteunen. Daarbij denk ik aan uitbreiding
van activiteiten, zoals bijvoorbeeld in
gemeenschapshuis Cascade in Vilt of 't
Vöske in Berg.
Ik wil mijn kennis en werkervaring binnen de
zorg inzetten om hiervoor samen met jullie
mogelijkheden te creëren.

Uiteraard verdienen de accommodaties in
onze kernen de nodige zorg en aandacht
maar tevens wil ik mij, samen met het gehele
CDA Valkenburg aan de Geul, inzetten voor
het behoud van de Polfermolen.

Veilig & duurzaam verkeer
Graag wil ik aandacht schenken aan de
veiligheid en duurzaamheid in het verkeer. Ik
denk hierbij aan rolstoelvriendelijke trottoirs,
die in goede staat verkeren, maar ook aan
elektrische laadpalen. In samenspraak met
het kernoverleg moet voldoende parkeerruimte gerealiseerd worden. Zo wordt de
veiligheid en doorstroom bevorderd.
Voor de veiligheid is het noodzakelijk dat het
onderhoud aan de Valkenburgerstraat snel
wordt uitgevoerd en dat daarna andere
straten worden aangepakt.

Duurzaam langer wonen
Om krimp en vergrijzing in onze gemeente
tegen te gaan is het belangrijk dat er
geïnvesteerd wordt in goede betaalbare
woningen voor jongeren en jonge gezinnen.
Ook vind ik dat we de levensloopbestendigheid en duurzaamheid van de woningen,
middels o.a. zonnepanelen en woningisolatie, moeten bevorderen Dit wil ik o.a.
doen door mensen te helpen gebruik te gaan
maken van de stimuleringsmogelijkheden die
de Provincie hiervoor biedt.

