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Voor een

dorpskern
om trots op te zijn!

Math Knubben
Lijst 3, plaats 1

Woonomgeving & verkeer

Kernpunten
Broekhem-Noord

Wij vinden dat handhaving van het 30 kmvoorschrift op sommige gedeeltes hard nodig
is. Ook de parkeerdruk bij evenementen
vraagt om overleg met inwoners. Sommige
wegen, zoals bijvoorbeeld de Bosstraat, de
weg Broekhem-Strabeek, het industrieterrein
etc., hebben extra onderhoud nodig.
Plannen rondom Boslust bieden kansen voor
betere ontsluiting en verkeerscirculatie. Het
CDA eist van de gemeente dat er wel tijdig
en goed overleg met en inspraak van de
wijkbewoners is!

Herstel van vertrouwen

Broekhem-Noord is een prachtige dichtbevolkte woonkern van Valkenburg aan de
Geul. De in Broekhem wonende CDA-kandidaten en de CDA-fractie willen zich
volop inzetten om wonen en leven in deze kern voor jong en oud prettig en
aantrekkelijk te houden. Samen met de wijkbewoners zetten wij in op onder meer
de volgende kernpunten:

Leefbaarheid & veiligheid
Deze fijne buurt wil geen negatief stempel
door één incident, maar wel extra aandacht
voor veiligheid en leefbaarheid. Middels
diverse initiatieven doen bewoners zelf al
heel veel via sociale controle, burenhulp en
meldingen van overlast.
Het CDA vindt dat de gemeente aanvullend
moet faciliteren door toezicht en handhaving
te intensiveren, door bijvoorbeeld extra inzet
van wijkagenten en boa’s. Ook moeten
jongeren meer preventief worden begeleid
door buurtcoaches en jeugdzorg.

Gemeenschapsvoorzieningen

In een buurt met sociale woningbouw moet
iedereen kunnen wonen. Streven naar beter
evenwicht in samenstelling jongeren/
ouderen, autochtonen/nieuwkomers, lagere/
middeninkomens en opleidingsniveau is
vereist voor goed samenleven.

Activiteiten in gemeenschapshuis de
Beemde, de voormalige St. Jozefschool, het
parochiehuis, het Stella Maris en bij de
hockeyclub verdienen waar nodig steun.
Nieuwe initiatieven voor jong en oud moeten
worden aangemoedigd en gefaciliteerd.

De gemeente moet actiever stimuleren dat
jong en oud tot geregeld kernoverleg en
nieuwe buurtinitiatieven komen Door goed te
luisteren en in te spelen op redelijke wensen
en behoeften van de inwoners, kan de
gemeente het vertrouwen herstellen.

Ook de voorzieningen in de Polfermolen zijn
voor de Broekhemse wijken onmisbaar. Het
CDA wil dit centrum dan ook behouden voor
de gemeenschap. De kosten moeten wel
omlaag door verbetering van beheer,
exploitatie en duurzame energiemaatregelen.

Zorgzaam samenleven
33% van de inwoners van onze wijk is 65
jaar of ouder. Zij willen zo lang mogelijk thuis
blijven wonen. Daarom is er in toenemende
mate behoefte aan levensloopbestendige
woningen. Ook eenzaamheid onder ouderen
vraagt om extra aandacht, voorzieningen en
zorg.
Naast een goed beleid op deze thema’s wil
het CDA burenhulp bevorderen, mantelzorg
nog meer ondersteunen en in overleg met de
Seniorenraad vrijwilligers faciliteren bij het
doen van huisbezoeken.

