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Dat is Limburg
op zijn best!

Jacques BlomJacques Blom

Samen willen wij de schakel zijn tussen
gemeente, waterschap en provincie.
Hierbij willen wij maatregelen tegen
extreem weer (droogte en zware regen),
maar ook goede waterkwaliteit van Geul
en Gulp onder de aandacht brengen.
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Zin in Limburg?

Stem dan 20 maart op:

Claudia Bisschops

Provinciale verkiezingen

Lijst CDA Zuid-Limburg

Nummer 15

Waterbelang, uw belang!

Stem dan 20 maart op:

Jacques Blom

Waterschapsverkiezingen

Lijst Waterbelang Heuvelland

Nummer 6

Zin in

Limburg?

Like dan

mijn

Facebook

pagina!

www.cdavalkenburg.nl
+31 (0) 6432 11008

c.bisschops@valkenburg.nl

CDA Wethouder Claudia Bisschops



Claudia Bisschops heeft
zin in Limburg! U ook?

"Woa  de Geul door 't landsjap sjtruimp, en de bosj 't dal umzuimp. De groate
Bronk, de hermenie, dien mei-den, en dien sjötterie, de kirmes en de karnaval".
Twee zinnen uit het lied "Ode aan Vallekeberg". Zij drukken precies uit dat wij een
uniek landschap, een unieke cultuurhistorie en rijke traditie kennen in ons Mergel-
& Heuvelland. Deze moeten voor onze toekomst behouden blijven!

Gast(heer)schapGast(heer)schap

60% van de toeristen komt voor ons
prachtige landschap, onze rijke historie en
mooie tradities.  Ik wil mij inzetten voor de
verdere ontwikkeling van een duurzame en
verantwoorde toeristische economie in ons
Mergel- en Heuvelland.

Daarbij moet er een betere balans komen
tussen de lasten van het toerisme en de
leefbaarheid voor inwoners. Ik vind dat wij
gasten er meer op mogen wijzen dat zij zich
als gast gedragen als zij onze regio
bezoeken.

Communicatie met inwonersCommunicatie met inwoners

De ontwikkeling van infrastructuur, zoals de
A79/A2 en Maastricht-Aachen Airport, is van
belang voor de gehele regio. Zonder nieuwe
economische en toeristische activiteiten geen
aantrekkelijk vestigingsklimaat, dus geen
inkomsten.

Belangrijk vind ik dat een mogelijke
economische groei niet ten koste mag gaan
van leefbaarheid. Ik pleit daarom voor betere
communicatie met, en inspraak voor
bewoners bij het nemen van belangrijke
besluiten die ingrijpen op de leefomgeving.

Duurzaam bouwenDuurzaam bouwen

Er is grote behoefte aan duurzame
betaalbare woningen voor jongeren en
levensloopbestendige woningen voor
kwetsbaren. Daarnaast is er steeds meer
leegstand in horeca- en agrarisch vastgoed.

Met het flexibeler toepassen van gemaakte
provinciale en regionale afspraken wil ik
zorgen dat er sneller en makkelijker gebouwd
kan worden om deze behoefte in te vullen.
Daarmee kan krimp in onze regio tegen
worden gegaan en zorgen we beter voor
onze ouderen.

Zorgen voor elkaarZorgen voor elkaar

Het organiseren van passend praktisch
hedendaags onderwijs dat aansluit bij de
behoefte op de arbeidsmarkt blijkt lastig.
Daarnaast lijkt het alsof wij minder over
hebben voor elkaar in onze maatschappij.

Middels goed contact met diverse (onderwijs)
instellingen en ondernemers wil ik praktisch
onderwijs met aansluiting op de arbeidsmarkt
realiseren. Met een maatschappelijke stage
leren wij jongeren dat zorgen voor elkaar iets
moois is. De jeugd heeft de toekomst, daar
moeten wij wel bij helpen!

Ondernemers centraalOndernemers centraal

De afgelopen jaren hebben ondernemers het
zwaar gehad. Velen van hen zijn daardoor
financieel kwetsbaar geworden en konden
minder investeren. In sommige gevallen
heeft dit geleid tot "verpaupering" van hun
bedrijf.

Ik zal mij inzetten om met revitaliserings-
projecten ondernemers weer perspectief te
geven. Daarbij kijken wij naar verbeteringen
voor een gezonde en toekomstbestendige
bedrijfsvoering. Ondernemers zijn immers de
kostwinnaars van onze regio!


