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Voor een

dorpskern
om trots op te zijn!

Claudia Bisschops
Lijst 3, plaats 4

Duurzaam & veilig verkeer

Kernpunten
Sibbe-Ijzeren

We wonen in een mooi dorp met een mooie
mix van ouderen, jongeren en ook dieren.
Helaas is de verkeerssituatie, met name op
de hoofdwegen zoals de Kenkersweg,
Dorpsstraat, de Sibbergrubbe en de Kruisstraat, niet veilig door hard en roekeloos
rijdend (toeristisch) verkeer.
Graag wil ik mij ervoor inzetten dat wij hier
veilig over straat kunnen lopen en fietsen
zonder ons zorgen te hoeven maken door
onder andere remmende maatregelen te
bepleiten.

Zorg voor ouderen en elkaar

Sinds 4 jaar mag ik in een prachtig dorp wonen met een grote gemeenschapszin.
Graag wil ik mij ervoor inzetten om Sibbe-Ijzeren leefbaar en toekomstbestendig te
houden. Met veel plezier stel ik mij daarom kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Graag wil ik mij, samen met jullie en de CDAfractie, onder andere inzetten voor de volgende 5 kernpunten:

Belangenbehartiging kern
Helaas heeft Sibbe-IIzeren de afgelopen
periode geen kernoverleg en vaste vertegenwoordiging in de raad meer. Ik wil mij inspannen om onze dorpskern mooi en leefbaar te
houden door onze kernbelangen te vertegenwoordigen. Dit doe ik graag samen met jullie.
Een kernoverleg is een mooie manier om
jullie ideeën voor een leefbaarder SibbeIJzeren te bundelen. De CDA-fractie zal deze
inbrengen en behartigen in de gemeenteraad. Stem daarom op 21 maart op mij,
nummer 4 van lijst 3!

Goed ondernemersklimaat

In onze dorpskern is 30% van de inwoners
alleenstaand en 21% boven de 65 jaar. Laten
wij gezamenlijk zorgen dat de ouderen die dit
mooie dorp en onze samenleving hebben
gebouwd niet vergeten worden.

Om een economisch gezonde dorpskern te
houden is het belangrijk dat ondernemers de
ruimte krijgen. Van oudsher is Sibbe-Ijzeren
een kleine, maar bedrijvige kern, zowel
boven als onder de grond.

Graag wil ik, gesteund door jullie goede
ideeën en middels het uitbouwen van reeds
bestaande initiatieven, mij ervoor inzetten dat
ouderen, maar ook andere kwetsbaren in
onze dorpskern de zorg en aandacht krijgen
die zij verdienen.

Graag wil ik, samen met alle ondernemers,
middels een plek in de raad, beperkende en
onnodige regels benoemen en aanpakken.

Toekomstbestendigheid
De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de
binnenstad om Valkenburg aantrekkelijk te
houden voor de toerist, onze grootste
inkomstenbron. Nu is het ook de beurt aan
de kernen!
Door mij in te zetten voor het behoud van de
school, het open houden van de blokhut,
betaalbare duurzame woningen en door
aandacht te blijven vragen voor steun aan
het verenigingsleven, wil ik zorgen dat SibbeIjzeren ook voor jonge gezinnen een
toekomstbestendige leefomgeving is.

Laten wij samen ook kijken wat wij kunnen
doen om onze prachtige omgeving daarbij te
respecteren door duurzaam te ondernemen.

