Lijsttrekker
1. Math Knubben

Kandidatenlijst
2. Jacques Blom (Schin op Geul)
3. Marij Verheggen-Penders (Berg)
4. Claudia Bisschops (Sibbe-Ijzeren)
5. Jan Prevoo (Centrum)
6. Thomas Brune (Broekhem)
7. Jef Pluijmen (Centrum)
8. Mitch Frissen (Houthem)
9. Huub Maenen (Broekhem)
10. Harry Melchiors (Broekhem)
11. Norbert Schmidt (Neerhem)
12. John Candel (Berg & Terblijt)
13. Jo Vroemen (Centrum)
14. Paul Hermans (Berg & Terblijt)

15. Martin Ronden (Broekhem)
16. Hay Scheepers (Centrum)
17. Phil van Oers (Schin op Geul)
18. Jan Jaap van Halem (Houthem)
19. Jacques van den Berg (Centrum)
20. Pierre Keune (Houthem)
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Voor

dorpskernen
om trots op te zijn!

Mitch Frissen
Lijst 3, plaats 8

Geluidsoverlast A79

Kernpunten voor
Houthem-St. Gerlach

Houthem, en vooral de bewoners van het
Goudenrood, hebben hier in ernstige mate
overlast van. Het CDA is het volstrekt eens
met bewoners die vinden dat het geduld
langzaam opraakt: gepaste oplossingen dus
op korte termijn!
CDA Valkenburg aan de Geul is, via haar
vertegenwoordigers in Provinciale Staten en
de Tweede Kamer, bezig om met
Rijkswaterstaat tot snellere en vooral
passendere oplossingen te komen voor deze
overlast.

Wijkvoorzieningen
Er is de laatste jaren terecht geïnvesteerd in
het centrum van Valkenburg. Het CDA vind
dat het rendement hiervan ingezet moet
worden om alle kernen van onze gemeente
aantrekkelijk te houden voor jongeren/jonge
gezinnen.

CDA Valkenburg aan de Geul is trots op àlle kernen van onze gemeente. De CDAkandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, in het bijzonder de
Houthemse kandidaten Mitch Frissen, Pierre Keune en Jan Jaap van Halem,
willen zich samen met inwoners en dorpsplatform inzetten voor een toekomstbestendig Houthem-Sint Gerlach. Wij denken daarbij onder andere aan:

Veilig verkeer, veilig parkeren
Het gedeelte van ‘onder de bomen’ tot aan
de Stationsweg van de verbindingsweg
tussen Strabeek en Meerssen is
gereconstrueerd.
Het CDA wil zich inzetten om nu ook het
verdere weggedeelte in Houthem en
Vroenhof op te waarderen en goed in te
richten. Daarbij moet niet alleen gekeken
worden naar een veilige doorstroming van
het verkeer, maar ook naar een veiliger
parkeerregime dan nu het geval is, waarbij
tevens consequente handhaving kan helpen.

Voor Houthem-Sint Gerlach moet dit, naast
een goede infrastructuur, onder andere
gericht zijn op behoud van een basisschool,
facilitering van verenigings- en
gemeenschapsaccommodaties, en
ontmoetingsmogelijkheden voor oud en jong.

Woonomgeving met toekomst
Voorzieningen als De Holle Eik, lokale sportaccommodaties en de Polfermolen zijn van
levensbelang voor Houthem-Sint Gerlach.
Château Sint-Gerlach en Adelante bieden de
lokale gemeenschap extra mogelijkheden.
Ook vind het CDA dat er moet worden
gezorgd voor goede toegankelijkheid van
natuurgebieden, huidige en toekomstige
generaties vragen immers om een
aantrekkelijke woonomgeving!
Vanzelfsprekend heeft ook Houthem-Sint
Gerlach, recht op een glasvezelvoorziening.

Woningbeleid voor jongeren
Om krimp en vergrijzing in onze gemeente
tegen te gaan vindt het CDA het belangrijk
dat er geïnvesteerd wordt in goede
betaalbare duurzame woningen voor
jongeren en jonge gezinnen.
Wij pleiten er voor om oplossingen en
locaties te zoeken voor bouw van starterswoningen voor jongeren in bijvoorbeeld
leegstaande gebouwen. Wellicht biedt de
omgeving van het station Houthem daartoe
mogelijkheden. Deze omgeving is en blijft
aantrekkelijk: hier wil toch iedereen wonen!?

