MET EEN WARM HART
VOOR DE GEMEENTE
Wij willen ons vooral richten op het
verbinden en overbruggen in de
samenleving. Burgerparticipatie
vinden wij daarbij van groot belang,
want samen komen we veel verder.
In goed contact met provincie
en Rijk willen wij zorgen dat we
Valkenburg aan de Geul duurzaam,
toekomstbestendig en veilig maken
met oog voor alle kernen.
Dit alles met een warm hart voor
onze gemeente en haar inwoners.
wij hopen dat wij op uw stem mogen
rekenen!

OP ONS KUNT U REKENEN:
1. Thomas Brune
2. Jacques Blom
3. Jan Prevoo
4. Jef Pluijmen
5. Ger Hindriks
6. Jos Geelen
7. Raoul Limpens
8. Rick Vinckers
9. Paul Wester
10. Frank Heijdra
11. Jacques van den Berg

12. Solange Hendriks
13. Louk Bongarts
14. Claudia Bisschops
15. Math Knubben

MET EEN WARM HART
VOOR ONZE GEMEENTE
Thomas Brune, #1

Bij onze kandidaten kunt u rekenen
op fatsoen, deskundigheid, inzet,
een luisterend oor en initiatief. Zij
zijn toegankelijk en betrokken. Voor
vragen of suggesties mag u ons altijd
benaderen.

Mail: secretaris@valkenburg.cda.nl
Website: www.cda.nl/limburg/valkenburg-aan-de-geul
Facebook: www.facebook.com/lijst3Valkenburg

CDA VALKENBURG AAN DE GEUL

MET EEN WARM HART VOOR ONZE
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Stem 16 maart CDA

Informatievoorziening aan en participatie van inwoners en
ondernemers, moet verbeterd worden. Met o.a. een jeugdraad en
een burgerbegroting willen wij hen beter betrekken. Draagvlak,
samenwerking en mede-eigenaarschap moeten uitgangspunten
zijn bij nieuwe plannen. Het college van B&W moet deze visies
daarna sneller en realistischer verwezenlijken. Zo kunnen we beter
samenwerken aan levendigere kernen en een sterkere gemeente.

DUURZAAM & TOEKOMSTBESTENDIG

Een gezonde en prettige leefomgeving voor iedereen
Er moet snelheid gemaakt worden met (sociale) woningbouw voor m.n.
jongeren en senioren. Deze opgave is groter dan ooit en we blijven hier
aandacht voor vragen. De focus moet daarbij liggen op niet bebouwde
gronden van de gemeente, denk aan de leegstaande scholen. Daarnaast
moet er een beter beheer komen van de openbare ruimte. Denk hierbij aan
duidelijkere afspraken en extra budget voor groen, straat en trottoir.
Wij willen ook nadrukkelijk werk maken van de klimaatdoelen. Daarbij
moeten we volop inzetten op isolatie van - en zonnepanelen op - woningen en
bedrijfsgebouwen. Rekening houdend met ons mooie landschap, willen wij
dan pas nadenken over grotere zonneweiden.

SAMEN NAAR EEN STERKE GEMEENTE

Economische ontwikkeling en ontspanning hand in hand
Het blijft belangrijk om in toerisme te investeren om onszelf te blijven
onderscheiden. Wel is het nodig om maatregelen te organiseren om de
overlast door bezoekers van onze omgeving in te perken. Dit willen wij
doen door o.a. een gastschap- en fatsoenscampagne, in samenwerking met
andere heuvellandgemeentes, te organiseren. Ook moeten wij inzetten
op verbreding van onze economie door hier o.a. kleine ambachtsbedrijven
en onderwijsinstellingen te vestigen die passen bij het karakter van onze
gemeente. Het behouden, stimuleren en uiten van lokale tradities, cultuur
en historie blijft voor ons een topprioriteit. Zo ook het verder vormgeven van
Mergelstad Valkenburg.

VERSCHIL VERBINDEN, IEDEREEN DOET MEE

Een coöperatieve samenleving waar we omzien naar elkaar
Wij vinden dat de focus moet liggen op leefbaarheid en de menselijke maat
voor al onze inwoners. Daarom willen wij niet bezuinigingen op zaken zoals
mantelzorg en huishoudelijke hulp. Tevens pleiten wij voor betere thuiszorg
en de uitvoering van de motie om toegankelijkheid van onze gemeentelijke
gebouwen en de openbare ruimte in kaart te brengen. Ook knokken we
daarom voor 100% vergoeding van de Rijksoverheid voor de overgehevelde
taken van Rijk naar gemeente. Wij blijven pleiten voor het behoud van de
Polfermolen als gemeenschapsvoorziening voor het centrum en willen we
verenigingen en voorzieningen in alle kernen blijven ondersteunen. Ook
zetten wij in op een project voor een gezondere leefstijl voor onze jeugd.

