EEN WARM HART VOOR
ONZE GEMEENTE!
Ik heb in mijn 11-jarige loopbaan
bij defensie veel van de wereld
mogen zien. Dit heeft gemaakt dat
ik hier in Nederland wil werken
aan een mooiere en vreedzamere
samenleving. Ik wil mij inzetten voor
een veilige en welvarende stad, waar
inwoners voorop staan en gehoord
worden. Een stad waar ruimte is voor
toerisme, maar waar de overlast voor
ons tot een minimum wordt beperkt.
Voor dorpskernen die aantrekkelijk
blijven om te wonen, waar iedereen
kan meedoen en waar we jongeren
een mooie en betaalbare toekomst
kunnen bieden!

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
Claudia Bisschops, #14

Bij onze kandidaten kunt u rekenen
op fatsoen, deskundigheid, inzet, een
luisterend oor en initiatief. Zij zijn
toegankelijk en betrokken.

Bereikbaarheid secretaris@valkenburg.cda.nl / 06-43211008
Website: www.cda.nl/limburg/valkenburg-aan-de-geul
Facebook: www.facebook.com/lijst3Valkenburg

CDA VALKENBURG AAN DE GEUL

MET EEN WARM HART VOOR SIBBE-IJZEREN
Stem 16 maart CDA

Ik wil mij inzetten voor een economisch sterker, veiliger en
leefbaarder Valkenburg aan de Geul, waar we meer omzien naar
elkaar, iedereen mee kan doen en onze cultuur, onze verenigingen
en onze vrijwilligers het cement kunnen blijven van onze gemeente.
Om te leren voor de toekomst wil ik graag aandacht voor de
evaluatie van de gemeente bij zowel de corona-crisis als de
watersnoodramp. Voor mijn eigen Sibbe-IJzeren wil ik mij nog
extra inzetten. Samen maken we onze kern mooier!

DUURZAAM & TOEKOMSTBESTENDIG
Een prettige dorpskern voor iedereen

SAMEN NAAR EEN STERKE DORPSKERN
Meer burgerparticipatie en mede-eigenaarschap

Graag wil ik mij inzetten voor een gemeente waar burgers meer gehoord
worden en meer mogen meepraten. Denk hierbij aan meer inspraak vanuit
het kernoverleg en het opstellen van een burgerbegroting (inspraak kernen
en inwoners over de besteding van gelden).
Ook zou er, gekoppeld aan de diverse formele verkiezingsmomenten,
burgerraadplegingen gehouden kunnen worden over belangrijke
onderwerpen die de gemeente aangaan, zeker als dat impact heeft op de
directe leefomgeving in de kernen. Zo komen we gezamenlijk tot een sterke
dorpskern.

VEILIG VERBINDEN, IEDEREEN DOET MEE

Een veilige en sociale kern waarin we meer omzien naar elkaar

Ik vind dat er een goede toekomstgerichte en breed gedragen visie voor onze
dorpskern moet komen, waarin betaalbaar bouwen, omgaan met duurzame/
energieneutrale oplossingen, leefbaarheid en connectiviteit (denk aan
glasvezel of openbaar vervoer) een plek krijgen.

Graag wil ik mij 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.

Het toekomstbestendig maken van onze gemeenschapsvoorziening "De
Blokhut" (onder andere het organiseren van de erfpachtverlenging met
de gemeente) is hierbij voor mij een belangrijke randvoorwaarde voor ons
verenigingsleven en de basisschool en moet met prioriteit worden aangepakt.

Het veiliger maken van de verkeerssituatie door de inperking van toeristisch
verkeer (bijvoorbeeld het ontmoedigen aanrijdroute sprookjesbos via de
Torenweg) en meer stiptheidsacties om overlast veroorzakend verkeer te
remmen. Ook moet er een goede regeling komen met betrekking tot de
kwetsbaarheid van ons dorp in verband met de mergelwinning.

