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Wie zijn wij?
Het CDA Valkenburg aan de Geul lokaal is bij uitstek een lokale partij die midden in de samenleving
van onze mooie gemeente staat.
Vertegenwoordigers van het CDA in de gemeente Valkenburg voeren het politieke debat op inhoud
en met respect voor andere opvattingen. Wij hebben vertrouwen in de lokale gemeenschap en
willen de menselijke maat terug in de politiek. Centraal hierbij staan integriteit en daadwerkelijk
willen verbinden.
Bij onze kandidaten kun je rekenen op fatsoen, deskundigheid, inzet, een luisterend oor, initiatief en
leiderschap. Ze zijn toegankelijk en betrokken. Wij maken gebruik van een uitstekend politiek
netwerk en kunnen de belangen van de gemeente Valkenburg ook provinciaal en landelijk onder de
aandacht brengen.
Wij baseren ons op duurzame uitgangspunten en principes, die de tand des tijds hebben doorstaan
en nog volop van waarde zijn in de huidige samenleving en de realiteit nu en in de toekomst:
•

Midden in de samenleving: Herkenbaar is het CDA vooral wanneer het zich richt op
verbinden en overbruggen in de samenleving. Burgerparticipatie is van groot belang tussen
mensen, tussen belangen, tussen organisaties en tussen naties.

•

Een Volkspartij waarbij ieder mens telt: Het CDA staat altijd open voor de veelkleurige
samenleving, een samenleving die meer is dan de optelsom van individuele belangen. De
samenleving is per definitie pluriform en een volkspartij is er voor ieder mens in de
samenleving. Ieder mens telt, ongeacht ras, geloof, gender of achtergrond. We hebben oog
voor hen die niet meer mee kunnen, de kwetsbaren de onderdrukten en bieden een
helpende hand aan wie dat nodig heeft.

•

Vaste waarden: Wij leven als huidige generaties niet in een vacuüm; we bouwen verder op
wat onze voorouders hebben opgebouwd en we moeten het leven en de aarde op de best
mogelijke manier doorgeven aan volgende generaties.

•

Nieuwe wegen: De Christendemocratische politiek staat niet stil, maar vormt een agenda van
vernieuwing. Wij hebben vaste waarden met een blik op de toekomst, met lef om nieuwe
wegen te bewandelen. Wij zijn niet bang om keuzes te maken die op de korte termijn pijn
doen, maar die nodig zijn voor onze gemeente, het land en de planeet die wij verantwoord
door willen geven aan komende generaties.

Het appel van de christendemocratie aan de inwoners van onze gemeente, Nederland en Europa in
de eenentwintigste eeuw is: laten we elke dag opnieuw werken aan een samenleving die niet draait
om “ieder voor zich”, maar om “zij aan zij”. Dat maakt onze volkspartij uniek vergeleken met alle
andere politieke partijen.
Bij de komende coalitievorming wil Het CDA bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen voor de
toekomst van onze gemeente Valkenburg door plaats te nemen in een nieuw te vormen college.
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Verkiezingsprogramma
Ons verkiezingsprogramma richt zich op een aantal domeinen. Deze zullen hieronder worden
toegelicht.
Het CDA Valkenburg a/d Geul Lokaal vindt het belangrijk om een kort, krachtig & overzichtelijk
verkiezingsprogramma te schrijven. Zo wordt duidelijk wat wij de komende 4 jaren, samen met u,
graag willen bereiken en waarvan wij tegelijkertijd vinden dat deze punten ook realiseerbaar zijn.
We verdelen onze inhoud op in 4 domeinen:
1)
2)
3)
4)

Sociaal domein, onderwijs en sport
Economie, financiën, toerisme/recreatie & cultuur
Stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte, natuur & duurzaamheid
Openbare orde/handhaving en bestuurlijke aangelegenheden

Er is één speerpunt dat we aan het begin van onderstaand programma speciaal willen uitlichten:
Het CDA vindt namelijk dat er een burgerbegroting moet komen, zo kunnen we een flinke stap maken
in onze ambitie om burgerparticipatie verder vorm te geven en burgerkracht te stimuleren en
ondersteunen.
Hierbij moet er een democratisch proces plaatsvinden, waarbij directe democratie centraal staat, en
waarbij inwoners zelf beslissen hoe een deel van het gemeentelijk budget wordt uitgegeven.
We zullen daartoe als gemeenteraad een bepaald bedrag moeten reserveren in onze gemeentelijke
begroting en dit beschikbaar stellen aan onze inwoners om invulling te geven aan deze
burgerbegroting.

1. Sociaal domein, onderwijs en sport
A - Wij willen werk maken van een sociaal contract, waarbij -met een beroep op eigen kracht
en verantwoordelijkheid- iedereen kan meedoen en wordt beschermd.
-

-

-

Hierbij kijken wij vooral naar o.a. de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), de
Jeugdzorg en de Bijstand/Participatie. Zorg en ondersteuning waar nodig maar tegelijk ook
extra aandacht voor vermindering van beroep op de voorzieningen.
Daarvoor moeten we van beleid meer naar de uitvoering. Het is belangrijk meer de kernen te
bezoeken en dan bijvoorbeeld een reizend spreekuur te organiseren. Zo help je de inwoners
direct bij de poort.
We willen niet bezuinigen op zaken als mantelzorg, scoot mobielen of aantal uren
huishoudelijke hulp. In plaats daarvan moet de focus liggen op de leefbaarheid, de
menselijke maat voor al onze inwoners. Om dit betaalbaar te houden, zal het CDA-gebruik
maken van zijn positie deel uit te maken van een landelijke partij en een lobby starten om
100% vergoeding van de Rijksoverheid te krijgen van overgehevelde taken van Rijk naar
gemeente. Tot slot zal onze inzet gericht zijn op preventie.

B – Het verder uitwerken van het Masterplan Onderwijs.
-

Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat we middelbaar/hoger onderwijs terughalen naar onze
gemeente. Hierdoor kunnen we meesturen op het opleiden van kandidaten, die via
regulering van vraag en aanbod, ingezet kunnen worden op werkplekken binnen Valkenburg
waar men een tekort heeft aan bijvoorbeeld horecapersoneel. Dit is ook een van de kansen
om verbreding te bewerkstelligen van onze werkgelegenheid.
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C – Vormgeven van het project De Gezonde Basisschool van de Toekomst (GBT)
-

Het is belangrijk dat we kinderen een gezonde leefstijl bijbrengen waar ook bewegen en
voeding een onderdeel van zijn. Het is ook belangrijk dat er aandacht is voor gedrag en
zelfredzaamheid, empathie en mentale weerbaarheid. Dit alles willen wij, samen met de
schoolbesturen, realiseren voor onze jeugd via onze basisscholen.

D – Ouderenzorg
-

-

Wij willen zorgdragen voor goede zorg thuis
Het stimuleren, en faciliteren, van initiatieven tot kwaliteitsverbetering van de zorg (in
verpleeghuizen): kleinschalig, vraaggericht (maatwerk), innovatief en met vertrouwen voor
de zorgprofessional en minder regels
Verdere uitwerking van de aangenomen motie ‘Ongehinderd’, waarbij in kaart wordt
gebracht hoe het is gesteld met de toegankelijkheid van onze gemeentelijke gebouwen en de
openbare ruimte.

E – Sportbeleid
-

-

Bevorderen en ondersteunen van de operationele en financiële zelfredzaamheid van de
verenigingen.
Verenigingen zijn het cement en hart van de lokale samenleving en dat geldt zeker voor de
sport t.a.v. bewegen, ontmoeten, persoonlijke ontwikkeling, (leren) omgaan met elkaar en
vrijwilligerswerk.
Knelpunten van verouderde accommodaties, gebrek aan samenhang en locatie-vragen
dienen opgelost te worden.
Openclub-activiteiten voor brede doelgroepen (ook voor individuele sporters) dienen te
worden gestimuleerd en ondersteund.
Wij blijven pleiten voor behoud van het Polfermolen gebouw als de
gemeenschapsvoorziening voor Valkenburg-centrum: met de nodige aanpassingen en
renovatie kan dit gebouw nog een flink aantal jaren mee voor zowel sport als cultuur en
andere activiteiten. Het huidige college heeft trouwens -ondanks raadsopdracht- nog
(steeds) geen alternatieven op tafel gelegd.

2. Financiën, economie, toerisme/recreatie & cultuur
A – Financiën
-

-

-

Een grotere inspanning leveren richting Rijk om structureel meer geld te laten stromen
richting gemeenten. Het wordt steeds lastiger om de structurele inkomsten in balans te
houden met de structurele uitgaven.
de reservepositie van onze gemeente is nog positief. Rekening houdend met afdoende
risicoreserve zijn bijdragen aan investeringen gewenst om ontwikkelingen van de grond te
krijgen. Een evenwichtige aandacht hierbij naar alle kernen is wenselijk.
Het is belangrijk dat er een specifieke subsidie hunter wordt aangenomen. Aan de ene kant
om gelden binnen de provincie, het Rijk, de Europese Unie en organisaties/stichtingen
binnen te halen en anderzijds om inwoners/verenigingen/stichtingen wegwijs te maken in
welke subsidies er voor hen te halen valt.
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B – Economie
-

-

In Valkenburg a/d Geul is toerisme/recreatie de belangrijkste factor voor onze economie.
Daar moeten we in blijven investeren, kijkend naar welke mogelijkheden er zijn die ons
toeristisch product vergroten maar ook verbeteren, waarbij we de overlast voor onze
inwoners tot een minimum beperken. Valkenburg a/d Geul is en blijft een zeer bekende
fietsstad en dat moeten we koesteren.
Daarnaast willen wij de economische structuur gaan verbreden door op 2 kansen in te
zetten:
1) Allereerst moeten we kijken naar mogelijkheden binnen leegstaande panden (vooral de
Retail panden en monumenten). Wij denken dan aan het binnenhalen van kleinschalige
maakindustrie, van ambachtelijke bedrijven tot aan hightech bedrijvigheid. Winkelleegstand
verminderen en kleinschalige en ambachtelijke maakindustrie vestigen.
Bovendien heeft de provincie Limburg onlangs een subsidie verleend aan Stichting
Streetwise NXT. Deze stichting wil, en heeft dit ook al aangetoond, de winkelleegstand in
Limburg aanpakken. Daar moeten wij als gemeente de samenwerking mee aangaan.
2) De Universiteit Maastricht wil onderwijs en onderzoek meer gaan spreiden. Wij als
gemeente moeten daarop inspringen en alles uit de kast halen om een campus of
onderzoeksinstituut naar Valkenburg te halen. Zo zijn er in het verlengde daarvan ook kansen
als de Einstein Telescoop (een geavanceerd observatorium voor zwaartekrachtsgolven) naar
Zuid-Limburg zou komen.

C - Toerisme/recreatie – Het heuvelland is een toeristische diamant, maar moet wel
bijgeslepen worden
-

-

-

-

We moeten nog meer dan nu samenwerken met de heuvelland-gemeenten.
Het is belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in toerisme om onszelf te blijven profileren en
onderscheiden. Voldoende kwalitatieve bestaande en (ver)nieuwe(nde) activiteiten en
voorzieningen, die tegemoetkomen aan de wensen van jongeren, gezinnen en ouderen,
dienen behouden en ontwikkeld/aangetrokken te worden.
Het is belangrijk dat er een strikte scheiding komt tussen wandelaars en fietsers. Zorg voor
goed bewijzerde fiets- en wandelroutes in nauwe samenwerking met Heuvellandgemeenten
en Cycling Limburg.
Het is belangrijk dat er in samenwerking met andere Heuvellandgemeenten een
fatsoenscampagne voor ‘gebruikers’ van het heuvelland wordt opgestart.
Het is erg belangrijk dat er in onze gemeente minstens eenzelfde aantal m2 aan bestemming
‘recreatie’ blijft als nu. Afstoten van gebieden met recreatiebestemming moet worden
voorkomen om een gevarieerd aanbod te kunnen blijven geven aan onze bezoekers.
Toerisme en evenementen leggen extra druk op alle inwoners: het is een blijvende opgave
van raad en college om de lusten en lasten in balans te houden.

D – Cultuur
-

-

Zo halen we een oude passage terug uit het coalitieakkoord van 2018. Hierin stond namelijk
‘Behouden en stimuleren van (uiten van) lokale tradities en historie. Denk daarbij aan o.a.
stadshistorici, schutterijen/jonkheid/carnaval/religieus/muziek en Valkenburgs historie les
op scholen’. Daar staan wij nog altijd volkomen achter.
Net als de sportverenigingen vormen ook de culturele/muziek verenigingen het cement en
het hart van de lokale samenleving. Voor veel vrijwilligers bieden de
culturele/muziekverenigingen een zinvolle invulling van hun bestaan/vrije tijd. De vele
harmonieën, fanfares, schutterijen, het museum, het Openluchttheater, de Katakomben
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-

-

-

hebben naast de culturele/maatschappelijke functies ook vaak een economische functie.
Veel toeristen zoeken naar authenticiteit en beleving en dragen daarmee bij aan de vitaliteit
en betaalbaarheid van de verenigingen en de voorzieningen.
Het nog verder vormgeven van Mergelstad Valkenburg door vrijmaken mergelwanden,
wellicht het samenbreng van alle mergelkennis in een nieuw klein mergelmuseum en
stimulering (financieel) van opknappen mergelpanden.
Als reeds gesteld bij sport en bewegen benadrukken wij ook ten aanzien van cultuur het
belang van een adequate gemeenschapsvoorziening in het centrum: wat ons betreft is dat
een ge-update Polfermolen.
De gemeente Valkenburg a/d Geul zorgt voor zijn veteranen en geeft ze erkenning.

3. Stedelijke ontwikkeling, openbare ruimte, natuur & duurzaamheid
A – stedelijke ontwikkeling
-

-

Snelheid maken om woningen voor jongeren, starters en senioren te realiseren. Daarbij
moet er specifiek gekeken worden naar de mogelijkheden van Vrijkomende Agrarische
Bebouwing, het meewerken aan plannen voor CPO’s (Collectief Particulier
Opdrachtgeverschap) en niet bebouwde gronden van de gemeente. Die kunnen dan o.a.
gebruikt worden voor sociale woningbouw.
Zorgen dat er een rem komt op het opkopen van 2e woningen door investeerders. Dit door
bijvoorbeeld het invoeren van een forensenbelasting.
Een allesomvattend architectonisch plan voor vergroening van het stadscentrum en kernen
(dit in relatie tot klimaatadaptatie en sfeerbepaling).
Inzetten op een gedegen afronding van het gehele project rondom het brouwerijterrein.
Het komen tot businesscases voor het herontwikkelen/invullen van leegstaande
beeldbepalende gebouwen. We denken hierbij aan het voormalige Huize Boslucht, kasteel
Oost en het Stella Maris College.

B – openbare ruimte, natuur en duurzaamheid
-

-

-

Er komt een nieuw ontzorgingscontract voor het beheer van de openbare ruimte waarbij
aanpassingen/wijzigingen moeten leiden tot een hoger kwaliteitsniveau. Zo duidelijk
mogelijk afspraken, en eventueel in laatste instantie extra geld, dienen dit te bevorderen.
Binnen zowel onze eigen gemeente, als ook daarbuiten, samenwerken om ons landschap
klimaatbestendig in te richten. Zeker na de watersnoodramp van juli 2021.
Wij denken daarbij aan meer ruimte voor de beken, natuur en biodiversiteit. Ook de aanleg
van waterbuffers en een andere inrichting van natuurgebieden/landbouw kunnen daarbij
helpen. Samenwerking met landbouworganisaties en Waterschap Limburg is essentieel.
Wat betreft het thema duurzaamheid, moeten we volop inzetten op het isoleren van
woningen en bedrijfsgebouwen. Daarnaast moeten we ook inzetten op zonne-energie, maar
daarbij hoort de focus wel te liggen op zonnepanelen voor bedrijfsgebouwen en woningen.
Daarna nadenken over zonneweiden, rekening houdende met ons mooie landschap.
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4. Openbare orde/veiligheid en bestuurlijke aangelegenheden
A – openbare orde/veiligheid
-

-

-

Valkenburg heeft de afgelopen 2 jaar het extra te verduren gehad tijdens
de coronacrisis en watersnoodramp. Van beiden hebben we nog dagelijks
last in onze stad. We moeten goed kijken naar zaken die, zowel binnen als buiten reikwijdte
van de gemeente, goed en niet goed zijn gegaan. Het belangrijkste is dat wij ervan leren.
Om te zorgen dat wij als stad, zeker met het huidige eenzijdige
toeristische profiel van onze gemeente, beter voorbereid zijn, willen
wij als CDA dat er geïnvesteerd wordt in een grondige evaluatie van
zowel de coronacrisis en de watersnoodramp en willen wij zorgen dat het
gemeentehuis beter in staat is om tot snellere beeldvorming en betere
communicatie in crisistijd te komen. Daarnaast willen wij dat onze
gemeente zeer actief betrokken is bij maatregelen die bij een mogelijk
voorkomende herhaling zorgen voor het voorkomen of verminderen van
overlast (denk hierbij aan maatregelen om water beter te geleiden en
mogelijkheden om vroegtijdig te waarschuwen.
Ondermijning en (jeugd)criminaliteit zorgen voor problemen in onze
samenleving. De invloed van de onderwereld op de bovenwereld groeit.
Veel inwoners en ondernemers zijn door de coronacrisis en de
watersnoodramp in een kwetsbare (financiële) positie terecht gekomen.
Het CDA wil dat geïnvesteerd wordt om te voorkomen dat kwetsbaarheid zal
leiden tot vatbaarheid voor criminele activiteiten en/of ondernemen met
crimineel vermogen. Wij willen daarom extra aandacht voor het
ontwikkelen van een aanpak op ondermijning en het voorkomen van
kwetsbaarheid, waarbij we onze informatiepositie en expertise op dat
gebied verbeteren. We werken hierin samen in de regio.

B – bestuurlijke aangelegenheden
-

-

-

-

-

Wij vinden dat de plannen die het college van B&W aan de raad presenteert meer SMART
(specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) gemaakt moeten worden. Zo
blijven we minder hangen in visies en kunnen we concreter aan de slag. Daarbij de
samenhang tussen de verschillende benaderingen/invalshoeken vergroten en dat vergt
interdisciplinaire afstemming voordat plannen naar de raad gaan.
Als CDA lokaal pleiten we ervoor om na de uitslag van de verkiezingen met alle raadsfracties
gezamenlijk te streven naar een raad breed akkoord op hoofdlijnen. Een daarna te vormen
coalitie zoekt daarna wethouders die in staat zijn zo’n akkoord uit te voeren
Het CDA is van mening dat er een jeugdgemeenteraad moet komen. Op die manier kunnen
jongeren duidelijk maken wat ze belangrijk vinden voor hun generatie, komen ze in
aanraking met het democratisch bestel en kunnen ze meer leren over onze staatsinrichting.
De informatievoorziening aan en de participatie van inwoners en ondernemers moet
aanzienlijk verbeterd worden. Daar hoort bij dat inwoners in hun buurt geïnformeerd en
betrokken worden. Bij het ontwikkelen van plannen dient veel meer van onderop te worden
gewerkt; te sterke sturing en top-down-aanpak zijn de doodsteek voor draagvlak, acceptatie,
samenwerking en mede-eigenaarschap. Waar nodig en mogelijk dient vooral ook gebruik
gemaakt te worden van burgerkracht.
Er hoort een sterke en intensieve samenwerking te zijn tussen de gemeente Valkenburg aan
de Geul en de regio. We moeten elkaar versterken daar waar mogelijk is.
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Valkenburg aan de Geul, januari 2022

CDA Afdeling Valkenburg aan de Geul
Secretaris Ger Hindriks: ger@valkenburg.cda.nl (06-28053621)
Lijsttrekker Thomas Brune: thomas-brune@hotmail.com (06-52668984)

Met een warm hart voor onze gemeente!

8

