
Van grenzen
naar ruimte!

In de laatste decennia heeft de overheid steeds meer taken op zich genomen.
Daarbij wordt steeds meer in regels vervat. Hoe goed bedoeld ook, het CDA wil
deze trend keren en mensen meer verantwoordelijkheid laten nemen en
teruggeven. Ook hier geldt dat de gemeente er is voor de gemeenschap en niet
omgekeerd. 

Bevorderen veilig verkeerBevorderen veilig verkeer

Wij willen meer ruimte creëren voor
voetgangers en fietsers in onze gemeente.
Het CDA is er voorstander van om het
verkeer veiliger te maken door doordacht
maatwerk met inspraak en betrokkenheid
van alle belanghebbende bewoners.

Zeker met een toenemend toeristisch
snelverkeer (ook wielrenners) is het
belangrijk de verkeersveiligheid te kunnen
blijven waarborgen. Als CDA willen wij
respectvolle verkeersdeelname bevorderen.

Steun aan verenigingenSteun aan verenigingen

Verenigingen vormen het cement en het hart
van de Valkenburgse gemeenschap. De
Valkenburgse verenigingen en clubs moeten
zo goed mogelijk kunnen functioneren.

Het is belangrijk dat jong en oud de ruimte
moet krijgen zich te kunnen blijven
ontwikkelen op het gebied van sport en
cultuur. Het CDA is daarom voor een
ruimhartig subsidiebeleid.

Verlagen regeldrukVerlagen regeldruk

Het aanvragen van bestemmingswijzigingen,
vergunningen of subsidies is voor de
“gewone” burger, verenigingen of vooral de
kleinere ondernemers vaak te complex en
ondoorzichtig. Tevens brengt het veel
administratieve last met zich mee.

Het CDA pleit voor eenvoudige, begrijpelijke
en betaalbare procedures  met meer eigen
verantwoordelijkheid voor inwoners en
ondernemers. Dit vraagt wel om een
gedegen toezicht- en handhavingsbeleid en
betere begeleiding door de gemeente.

Innovatieve proeftuinInnovatieve proeftuin

Om in de behoefte van de jeugd en jongeren
aan de ene kant en de werkgevers aan de
andere kant te kunnen voorzien, onderzoekt
het CDA de mogelijkheid van een
technologiepark in Valkenburg.

Onze gemeente biedt alle mogelijkheden om
uit te groeien tot een werkelijke proeftuin
voor innovatieve ondernemers, met name op
het gebied van voeding, horeca en schone
energie.

Toekomstgericht bouwenToekomstgericht bouwen

De jeugd en jongeren in Valkenburg aan de
Geul verdienen de ruimte. Het CDA heeft een
goed zicht op de wensen en behoeften van
hen in onze stad.

Er bestaat niet alleen een grote behoefte aan
goede uitgaansgelegenheden, sport-
voorzieningen, scholen en werk, maar ook
aan geschikte en betaalbare woonruimte.
Daarnaast streeft het CDA ernaar het
bouwen van deze woningen duurzaam en
levensloopbestendig te laten plaatsvinden.


