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dorpskernendorpskernen
VoorVoor

Jacques Blom
Lijst 3, plaats 2

1. Math Knubben1. Math Knubben

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)

LijsttrekkerLijsttrekker

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)
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Kernpunten Schin op Geul en
omringende kernen.

Sinds vele jaren woon ik in Schin op Geul, in een mooie omgeving. Graag wil ik mij
er voor inzetten dat wonen in Schin op Geul en de omliggende dorpen aantrekkelijk
blijft voor jong en oud. Met veel plezier stel ik mij daarom kandidaat voor de
gemeenteraad tijdens de verkiezingen op 21 maart. Samen met inwoners en CDA-
fractie wil ik me volop inzetten voor onder andere de volgende kernpunten:

Verkeer & openbare ruimteVerkeer & openbare ruimte

Ik wil mij er voor inzetten dat onze mooie
kernen een plek van ontmoeten kunnen
blijven. Daarom wil ik mij hard maken voor
een goede en veilige inrichting van de
openbare ruimte zodat jong en oud kunnen
blijven genieten van een leefbare omgeving.

Concreet denk ik onder andere aan
reconstructieplannen en zit- en
speelgelegenheid op en rond het Kerk- en
Ljubljanaplein.  Ook verdient de onveilige
situatie voor fietsers en voetgangers in Oud-
Valkenburg, de nodige aandacht.

Behouden groen in kernenBehouden groen in kernen

De afgelopen jaren heb ik mij er in de
gemeenteraad voor ingezet om onze kernen
aantrekkelijk en leefbaar te houden. Ook de
komende raadsperiode zou ik dit willen
blijven doen.

Hierbij vind ik het belangrijk dat het
aanwezige groen behouden blijft en dat er op
diverse plekken meer groen mag bijkomen.
Zelf zet ik mij voor het onderhoud van dit
groen regelmatig, samen met anderen, in als
vrijwilliger. Helpt u ook mee?

Beschermen natuurBeschermen natuur

Enerzijds is toerisme van wezenlijk belang
voor onze lokale economie anderzijds kan
een overmaat aan toerisme schadelijk zijn
voor onze prachtige natuur.

Graag wil ik een bijdrage leveren om ervoor
te zorgen dat het natuurschoon in onze
leefomgeving wordt gerespecteerd. Zo wil ik
mij inzetten om ongelimiteerde uitbreiding
van bebouwing ten koste van natuurbehoud
tegen te gaan: denk bijvoorbeeld aan het
behoud van het wandelpad langs de Geul
aan de rand van Topparken.

ToekomstbestendigheidToekomstbestendigheid

Door het niet tijdig en alert reageren van de
huidige coalitie, waar het CDA geen deel van
uit maakt, is de basisschool helaas uit ons
dorp verdwenen. Om verdere krimp en
vergrijzing tegen te gaan vindt het CDA het
van belang in te zetten op betaalbare
woningen voor jongeren.

Tevens wil ik eraan bijdragen dat het
verenigingsleven aantrekkelijk blijft voor de
jeugd om zo onze kernen toekomstbestendig
te houden.

Zorg voor  en met elkaarZorg voor  en met elkaar

De zorg voor senioren en hulpbehoevenden
dient plaats te vinden in de eigen buurt.
Daarom wil het CDA zich in de raad ervoor
inzetten dat mantelzorg veel beter gefacil-
iteerd wordt en er geïnvesteerd wordt in
levensloopbestendige woningen.

Daarnaast moeten wij vereenzaming
voorkomen. Dat jong en oud elkaar kunnen
ontmoeten is daarbij van wezenlijk belang.
Het CDA wil zich daarom hard maken voor
vrijstelling van vergunningen en leges en
ruimere subsidies voor lokale  evenementen.


