
Van nazorg
naar voorzorg!

Als er iets misgaat in een mensenleven is er op vele gebieden een sociaal vangnet.
Het CDA wil vooral kijken naar wat mensen zelf of met elkaar kunnen doen om
onnodige, soms zelfs ongewenste, zorg te voorkomen. Dat vraagt om een gezonde
levensstijl, om investeringen in voorzieningen, stimulering van sport en bewegen,
voorlichting en vroegtijdige signalering als iets mis dreigt te gaan.

Zorgen met en voor elkaarZorgen met en voor elkaar

Het CDA vindt dat de gemeente haar
zorgtaak moet aanpassen aan de behoeften
van de individuele bewoners. Op de eerste
plaats blijft iedereen zélf verantwoordelijk
voor zijn leven en welzijn.

De gemeente moet ervoor zorgen dat zieken
en mensen die hulp nodig hebben,
gemakkelijk toegang hebben tot deze hulp en
dat deze in voldoende mate aanwezig is.

Ook moeten wij beter zorgen voor
geüniformeerden die de samenleving dienen.

Stimuleren jongerenStimuleren jongeren

Het CDA vindt dat (sport-)verenigingen en
jeugdvoorzieningen goed toegankelijk
moeten blijven voor de jeugd. De jeugd moet
op diverse manieren gestimuleerd worden
hier gebruik van te maken.  Dit natuurlijke
sociale vangnet kan voor een deel
voorkomen dat jongeren gebruik moeten
maken van jeugdzorg.

Ook is het CDA voorstander van een
jongerenraad om de jeugd op deze wijze
meer te betrekken bij het toekomstbestendig
maken van onze stad.

Voorkomen jeugdcriminaliteitVoorkomen jeugdcriminaliteit

De zorg voor en toezicht op jongeren
verdient de grootste aandacht. De gemeente
moet erop toezien dat de jeugd zich veilig en
op haar gemak voelt in de Valkenburgse
uitgaansgelegenheden.

Hierbij moet de gemeente wel een
voortvarend drugs- en alcoholbeleid voeren.
Daarnaast moeten politie, toezichthouders en
sociale werkers zorgen voor een intensief
contact met jongeren. Dit alles om te
voorkomen dat zij overlast veroorzaken.

Preventie en handhavingPreventie en handhaving

Het is belangrijk dat op velerlei gebieden
kritisch gekeken wordt naar preventie.
Voorkomen is beter dan genezen. Ook moet
er veel aandacht zijn voor een correcte
handhaving als dat nodig is.

Hierbij vraagt het CDA extra aandacht voor
een flexibelere inzet van wijkagenten en
BOA’s. Ook willen wij het schrijnend tekort
aan vrijwilligers bij het Valkenburgse
brandweerkorps aanpakken.

Voorkom vereenzamingVoorkom vereenzaming

Het lokale CDA is zich er van bewust dat in
het regeerakkoord niet alle zorgideeën van
het CDA zijn gehaald. Maar met steun van de
landelijke en provinciale CDA fractie willen
wij lokaal, in samenspraak met de kernraden,
wel zoveel mogelijk initiatieven ontplooien
om te zorgen dat mensen niet vereenzamen.

Wij vinden ook dat er voldoende zorg voor
hen voorhanden moet zijn als dat nodig is. In
onze visie moet de gemeente hier een
duidelijke regierol in pakken.


