
EEN WARM HART VOOR 
ONZE 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!

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

In de kern Berg kunt u rekenen op 
Frans Erens en Anjo Jacobs-Bosch. 
Zij zijn actief om de kern Berg te 
vertegenwoordigen in de raads-
commissies en vanuit de steunfractie.

OP ONS KUNT U REKENEN:

Bereikbaarheid f.erens@ziggo.nl / 06-37346194
Website: www.cda.nl/limburg/valkenburg-aan-de-geul
Facebook: www.facebook.com/lijst3Valkenburg

Thomas Brune, #1

MET EEN WARM HART
VOOR BERG

CDA VALKENBURG AAN DE GEUL



EEN WARM HART VOOR BERG
Stem 14-16 maart CDA Valkenburg aan de Geul

Wij zijn Frans Erens en Anjo Jacobs! Ook de komende raadsperiode 
willen wij ons in de steunfractie inzetten voor een economisch 
sterkere, veiligere en leefbaardere gemeente, waar we meer omzien 
naar elkaar. Voor ons eigen Berg, Terblijt en Vilt  willen wij ons 
nog extra inzetten. Zelf zijn wij echter niet verkiesbaar. Stem 
daarom op Thomas Brune of een andere CDA kandidaat, zodat wij 
jullie stem kunnen blijven vertegenwoordigen in het gemeentehuis!

De afgelopen jaren hebben we gezien dat bij het uitwerken van visies voor 
onze kern niet goed geluisterd wordt naar inwoners en andere belang-
hebbenden. Wij vinden dat dat echt anders moet. Daarom is het CDA o.a. 
voorstander van een burgerbegroting. In een coalitie willen wij dit realiseren, 
zodat draagvlak en burgerkracht bij gemeentelijke besluiten kunnen 
toenemen. 

Tevens zijn wij voorstander van het opstellen van een Raadsbreed Akkoord. 
Elk onderwerp wordt dan door de Raad beoordeeld en uitgevoerd door de 
Wethouders. Zo wordt ieders stem gehoord en meegewogen.

De gemeente moet zorgen voor voldoende vaart in de uit te voeren bouw-
projecten. Nu duurt dit jaren!  Daarom moet de gebiedsvisie voor Berg snel en 
transparant worden opgesteld, met maximale inspraak van inwoners. Denk 
hierbij aan voldoende woningen voor starters en ouderen (i.i.g. GEEN afbraak) 
en zorg dat de sport- en gemeenschaps-accommodaties in goede staat 
blijven, de verenigingen zijn immers ons cement in de kern.

We zijn wel voorstander van een economische impuls voor onze kern, maar 
dat mag niet leiden tot heel veel extra winkels in het dorpshart. Kijk vooral 
naar de mogelijkheden aan de goed bereikbare dorpsrand, zodat er geen 
overlast wordt veroorzaakt voor onze inwoners.

Graag willen wij ons inzetten voor het met elkaar meer omzien naar de 
kwetsbaren in de wijk en zorgen dat er meer mogelijkheden zijn en meer 
initiatieven ontplooid kunnen worden, om iedereen te laten meedoen in het 
dorpsleven. Steun aan onze cultuur- en sportverenigingen en hun vrijwilligers 
is daarom van essentieel belang, zodat zij de belangrijke steunpilaar van onze 
dorpsgemeenschap kunnen blijven.

Er moet tevens een goed verkeersplan voor Berg komen met grote aandacht 
voor veiligheid in de kernen. Dit is zeker belangrijk voor de situatie rondom de 
nieuwe basisschool. Goed onderhoud van diverse wegen hoort hier ook bij!

LUISTEREN NAAR INWONERS & ONDERNEMERS
Meer burgerparticipatie en mede-eigenaarschap

SAMEN NAAR EEN STERKE KERN BERG
Een prettige en toekomstbestendige dorpskern voor iedereen

VEILIG VERBINDEN, IEDEREEN DOET MEE
Een veilige en sociale kern waarin we meer omzien naar elkaar


