
Van verbruiken
naar duurzaamheid!

De leefbaarheid en veiligheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar en niet in
waarde uit te drukken. Dit geldt ook voor ons landschap, onze detailhandel, onze
horeca en onze boerenbedrijven. De gemeente kan de economische ontwikkeling
maar zeer beperkt beïnvloeden. Toch zijn onze lokale ondernemers voor veel
randvoorwaarden en groei mede afhankelijk van lokale politieke keuzes.

Duurzame leefomgevingDuurzame leefomgeving

De aarde is niet het exclusieve eigendom
van de mensen die nu leven. Daarom vinden
wij dat wij behoedzaam moeten omgaan met
onze natuur en onze leefomgeving.

Het CDA wil zich ervoor inzetten dat in onze
gemeente bewuster met de groene ruimte
wordt omgegaan en er meer ruimte komt
voor schone energie en energiezuinige
toepassingen zoals zonne-energie,
elektrische oplaadpunten en voordelen voor
elektrische motorvoertuigen.

Veiligheid en leefbaarheidVeiligheid en leefbaarheid

Bij het CDA staat de fysieke veiligheid van de
inwoner hoog in het vaandel. Trottoirs
moeten verbeterd worden als dat nodig blijkt
en in bossen moet veilig gewandeld kunnen
worden. Waar beplanting een hindernis of
onveilige situatie vormt, moeten gepaste
maatregelen worden getroffen.

Ook moet de toegankelijkheid van openbare
ruimtes voor mensen met een handicap
worden bevorderd.  Ondanks de gemeente-
app moet de communicatie met de burger
over gemelde misstanden verbeteren.

Masterplan horecaMasterplan horeca

Wij vinden het onacceptabel dat middelbaar
onderwijs verdwijnt uit onze stad! Het wordt
ook lastiger om kundig horecapersoneel te
vinden.

Het CDA wil daarom met gemeente,
onderwijspartners en ondernemers een
horecaopleiding in Valkenburg mogelijk
maken. Horeca-bedrijven stage-geschikt
maken en baangarantie voor jongeren
moeten onderdeel zijn van dit plan. De
kwaliteit van de horeca neemt hierdoor toe
en het maakt onze stad toekomstbestendig.

Krimpbestendige gemeenteKrimpbestendige gemeente

Het is bekend dat er steeds meer ouderen en
steeds minder jongeren in de gemeente
Valkenburg wonen. Wij moeten er dus voor
zorgen dat de stad niet zal “leeglopen”.

Het CDA vindt dat onze gemeenschappelijke
voorzieningen, de werkgelegenheid en
(basis)scholen, zeker ook in de kernen,
behouden moeten blijven en zelfs verbeterd
moeten worden. Zo ontstaat een
aantrekkelijke gemeente die een
aanzuigende werking heeft op jongeren.

Toerisme om trots op te zijnToerisme om trots op te zijn

Valkenburg aan de Geul is in het Heuvelland
het toeristisch centrum bij uitstek. Dit vergt
veel van onze inwoners en ons bestuur en
vraagt om een evenwichtig en (financieel)
transparant toerisme-, horeca- en
evenementenbeleid. Het moet duidelijk zijn
waar gemeenschapsgeld aan besteed wordt.

Het CDA vindt dat de balans tussen de
ongemakken voor de inwoners en de
economische belangen soms zoek is. Ook
willen wij kritisch kijken naar de grote
leegstand in onze gemeente.


