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Voor een

dorpskern
om trots op te zijn!

Thomas Brune
Lijst 3, plaats 6

Zorg voor jong en oud

Kernpunten Broekhem-Zuid

Er is gebrek aan betaalbare duurzame huuren koopwoningen voor jongeren en
levensloopbestendige woningen voor
ouderen. Wonen en leven moet in alle
dorpskernen van onze gemeente
aantrekkelijker worden.
Het CDA pleit in dit verband voor het behoud
en toekomstbestendig beheer van
voorzieningen zoals school, zwembad,
sporthal en zaalruimte dicht in de buurt. Dat
geldt zeker ook voor de Polfermolen, de
Beemde en het Stella Maris.

Informatie & communicatie

Doordeweeks ben ik voor mijn studie nog elders, maar kom in de weekenden graag
terug naar huis. Na mijn opleiding wil ik weer in Valkenburg komen wonen.
Daarom wil ik mij inzetten voor een toekomstbestendig Broekhem. Ik stel mij
daarom graag kandidaat voor de gemeenteraad op 21 maart. Samen met
inwoners en CDA-fractie wil ik me volop inzetten voor de volgende kernpunten:

Leefbaarheid & veiligheid

In deze wijk, zoals ook in andere kernen,
worden bewoners te weinig gehoord,
geïnformeerd en betrokken bij de te
ontwikkelen plannen: velen voelen zich niet
serieus genomen. Er moet actiever
gestimuleerd worden dat jong en oud tot
geregeld kernoverleg en nieuwe
buurtinitiatieven komen.
Het CDA wil dat de gemeente zich extra gaat
inspannen om vertrouwen te herwinnen en
dat in daden bewijzen! Inspraak is meer dan
alleen mee mogen praten.

Zorg voor elkaar

De ontwikkelingen op en rond het Leeuwterrein zorgen straks voor veel meer verkeer
op de Pr. Beatrixsingel en in de Plenkert. Het
CDA zal daarom de nodige verkeersmaatregelen eisen evenals grondig onderzoek
naar de veranderende waterhuishouding.

De raad heeft recent besluiten genomen over
ontzorgingscontracten voor verlichting,
troittoirs, wegen- en groenonderhoud. Het
CDA wil zorgen dat alle wijken hiervan
profiteren en vindt dat er op diverse plaatsen
een tandje bij moet.

Daarnaast vraagt de parkeerproblematiek
alle aandacht. Wij pleiten voor gratis
vergunningen als compensatie voor overlast
bij evenementen. Het CDA wil naast het
digitale vergunningensysteem ook passende
oplossingen voor met name ouderen.

Dit geldt vooral voor de drukke weg van het
centrum naar Houthem, onder andere ter
hoogte van Broekhem en Strabeek. Het CDA
pleit op deze plekken voor een grondige
inhaalslag.

Behoud cultureel erfgoed
Historische en beeldbepalende panden in
onze wijk moeten in kaart worden gebracht
en beschermd. Daar waar mogelijk moeten
hiervoor subsidiebronnen worden
aangeboord. Dat geldt voor het hele gebied
langs de Geul, de diverse kernen van onze
gemeente, maar zeker ook voor Broekhem.
Het CDA wil verantwoord rentmeester zijn en
zorgen voor een Broekhem dat het waard is
om door te geven.

