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Voor een

gemeente
om trots op te zijn!

Math Knubben
Lijst 3, plaats 1

Veiligheid & verkeer

Kernpunten
Valkenburg-centrum

Voor toezicht en handhaving moeten alle
middelen consequenter en frequenter
worden ingezet: politie, boa’s, camera’s, lik
op stuk beleid. De verkeerscirculatie rond en
naar het centrum kan en moet beter. Denk
hierbij aan de bebording op de A79.
Ook vind het CDA dat de bevoorrading van
de retail in het centrum om strengere regels
en handhaving vraagt. Ook moet de
bereikbaarheid en toegankelijkheid voor
zorgverleners, mantelzorgers en ouderen
verbeterd worden.

Wonen & leven

Het CDA zet zich volop in om wonen en werken in het prachtige centrum van
Valkenburg aan de Geul voor jong en oud zo aantrekkelijk mogelijk te houden.
Maar liefst twintig CDA’ers stellen zich op 21 maart aanstaande kandidaat voor de
gemeenteraad om de belangen van inwoners en ondernemers te behartigen met
onder meer de volgende speerpunten (vraag ook naar ons volledige programma):

Toerisme en leefbaarheid
Toerisme is de belangrijkste levensader van
onze gemeente. Horeca en evenementen
zijn van groot belang, maar er is ook veel
overlast zoals drukte, verkeer, parkeren, etc.
Het CDA pleit voor meer kwaliteit bij keuze
van evenementen, een horecabeleid gericht
op toekomstbestendigheid en voor een
betere balans tussen economie en
inwonersbelangen. Een toeristische
begroting en begrijpelijke uitleg over
besteding van gemeenschapsgeld kunnen
daarbij inzicht en draagvlak bevorderen.

Armoedebestrijding

Een gezonde leer-werkomgeving is voor
onze toeristische sector van levensbelang.
Passend middelbaar horeca-onderwijs met
bijbehorende stages kan jongeren nieuwe
kansen bieden. Ook willen wij inzetten op
passend jongeren huisvestingsbeleid en in
spelen op de behoefte aan levensloopbestendige woningen.

Wij vinden dat voorzieningen, vooral voor
kinderen en kwetsbare gezinnen, beter
bekend en toegankelijk moeten worden. Het
vormen van een (digitaal) ‘kindpakket’ kan
daarin bijdragen. Ook moet reeds bestaande
schuldhulp verder versterkt en versneld
worden, onder andere om werken, als echte
oplossing, beter mogelijk te maken.

Ook wil het CDA, samen met de seniorenraad, vrijwilligers werven voor huisbezoeken
aan 75-plussers en ontmoetingsplekken voor
ouderen dicht in de buurt organiseren.

Het CDA vindt tevens dat er, gesteund en
gefaciliteerd vanuit de gemeente, meer
aandacht voor opvang en integratie van
nieuwkomers moet zijn.

Gemeenschapsvoorzieningen
Het CDA staat voor behoud van de
Polfermolen en haar maatschappelijke
voorzieningen. Ook Valkenburg-centrum
heeft recht op een gemeenschapshuis, de
hele gemeente op sporthal, zwembad en een
platte zaal. Dus niet plat bezuinigen!
Wel vinden wij dat het beheer, de exploitatie
en de energievoorziening met alle
beschikbare mogelijkheden op een andere
leest moeten worden geschoeid om het
complex toekomstbestendig en financieel
verantwoord te maken.

