Stijn Kropman (23) is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 lijsttrekker van
het CDA Landgraaf. Onlangs wisselde hij van fractievoorzitter naar wethouder
economische zaken, toerisme en vergunningen. De Landgravenaar ziet dit als een
grote uitdaging: ‘’in de nasleep van de coronacrisis is het belangrijk dat we onze
Landgraafse ondernemers ook het extra steuntje geven om deze crisis te overleFoto: Jean Franssen

ven. Als gemeente moeten we creatief zijn. Denk aan het kwijtschelden van ge-

WIJ LANDGRAAF
voor èn door Landgravenaren

meentelijke belastingen en het uitbreiden van terrassen voor de horeca. Onze
ondernemers zorgen ervoor dat Landgraaf bloeit en dat Landgraaf werkt. Zij
verdienen onze volle steun.’’ Over zijn ambities als lijsttrekker is Kropman duidelijk:
‘’Ik wil – nog steeds geïnspireerd door Pieter Omtzigt- dat mensen het vertrouwen
in de politiek behouden. Maar dat kan niet als de politiek veel over mensen praat,
maar niet met mensen. Daarom gooien wij het deze keer over een andere boeg.

Jonge lijsttrekker zet
inwoner weer centraal:
‘Uw persoonlijke
uitnodiging om mee te
bouwen aan Landgraaf
2022-2026’

Zo bouwt u mee
len. Wateroverlast

🚰

Ditmaal geen klein groepje politici die ons verkiezingsprogramma Landgraaf
2022-2026 gaat schrijven, maar een programma dat breed gedragen wordt door de
Landgraafse samenleving. Want uiteindelijk zijn thema’s als zorg, WMO, groenonderhoud, woningbouw en eenzaamheid onderwerpen die ons allemaal raken. ‘’

SAMEN DE schouders eronder
Ondernemers en vrijwilligers aan het woord

‘’Bij dezen daarom uw persoonlijke uitnodiging om mee te bouwen aan
Landgraaf 2022-2026’’

Een brug met een kleurtje

🌈

🍏

, een beker

, vergunningen en een gezonde basisschool

🏆

, een hondenuitlaatplekje

🐕

en speeltoestel-

. Iedereen vindt er wat van, u vast ook. Het CDA

Landgraaf dringt er voortdurend bij het gemeentebestuur op aan om u te betrekken in voorstellen of plannen. Deze gaan
immers over u en uw woonomgeving. Daarom vinden wij dat burgers betrekken bij het gemeentebeleid niet meer dan een
normale gang van zaken moet zijn. Niet alleen in verkiezingstijd. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën, en vooral wat u vindt van
alle plannen van de gemeente. Vul daarom onze enquête in www.cdalandgraaf.nl/enquete of neem contact op met een van
onze fractieleden of wethouders! De inbreng van u is terug te zien in ons verkiezingsprogramma dat eind van het jaar
verschijnt. Zo werken we aan een plan voor en door Landgraaf. CDA Landgraaf, 100% lokaal

Spreekuur Bij het CDA Landgraaf staat uw
geluid op de eerste plaats. Daarom organiseren we
elke week een spreekuur waar we ons geheel op uw
verbeterpunten en zorgen focussen. Het spreekuur is
flexibel, dat wil zeggen, wanneer u het uitkomt. Wilt u
hier gebruik van maken? Stuur dan gerust een e-mail
naar info@cdalandgraaf.nl en dan zullen wij u spoedig met een van onze raadsleden in contact brengen.
Ook kunt u onze raadsleden en wethouders rechtstreeks benaderen via telefoon of mail, of ons een
berichtje sturen via Facebook of Instagram.

PRIJSVRAAG
Hoeveel jaar bestaat de gemeente Landgraaf in
2022?
1. Stuur je antwoord naar info@cdalandgraaf.nl
samen met je naam, adres en telefoonnummer.
2. Geef aan dat je onze nieuwsbrief ‘Bouw mee!’ wilt
ontvangen 3
3. Uit de goede antwoorden verloten we een waardebon van €50 voor ‘Brasserie ’t Hert va Woabich’ aan
de sfeervolle Oude Markt in Waubach!
De winnaar wordt via Facebook en de volgende editie
bekend gemaakt!

een initIatief van

Redactie
#teamCDA
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Gefeliciteerd!
Beste Landgravenaar,

Een plein voor
vertier, sfeer
en ontmoeting

Juist daarom vinden we het belangrijk om die heel normale
verhalen te vertellen, omdat die juist heel bijzonder zijn.

Trots presenteren wij de eerste editie van “WIJ LAND-

Samen vormen die verhalen het succes van Landgraaf. Van

GRAAF”, een blad gevuld met Landgraafse verhalen over

ons bloeiend verenigingsleven, ons ondernemerschap en

onze gemeenschap en gemeente.

sterke tradities en gemeenschapszin.

Het idee is ontstaan omdat wij het belangrijk vinden om

We hopen dat we met dit blad ook een platform bieden

deze verhalen te vertellen. De gemeenschapszin, het

voor Landgraaf om met elkaar in contact te komen en te

ondernemerschap en de creativiteit waarmee zoveel

blijven.

mensen zich iedere dag inzetten om Landgraaf een
bruisende gemeenschap te laten zijn. De meeste vrijwilli-

Wij wensen u veel leesplezier, blijf gezond en let een

gers en ondernemers vinden dat zelf trouwens heel

beetje op elkaar.

Team CDA-Landgraaf

normaal.

Was Landgraaf de eerste keus?
,,We hebben ons uiteraard eerst in de regio georiënteerd.
Al gauw viel ons oog echter op de huidige locatie aan het
grote plein. Vervolgens zijn we met de gemeente aan tafel
gegaan. Die heeft ons aan de Stichting Streetwise gekoppeld, voor een stukje begeleiding en tevens promotie. Zo
heeft de wethouder onze winkel in juni feestelijk geopend.”
Zijn er al veel nieuwe klanten?
,,De afstand naar Eygelshoven is kort. Wij verwachten dat we
een groot deel van onze bestaande klantenkring zullen

Sportieve keuze,
2 Wielers Parkstad
voelt zich al helemaal
thuis in Waubach

Herinrichting Oude Markt
Het begon allemaal met een zogeheten gebiedssafari. Aan de

De Oude markt is omgetoverd tot een plein waar geparkeerde

herinrichting van het centrum van Waubach ging een intensie-

auto’s hebben plaatsgemaakt voor ontmoetingsplekken. Waar

ve verkenning vooraf. Een participatietraject samen met de

men kan genieten van een hapje en een drankje op het terras

betrokken inwoners. Sindsdien is er keihard gewerkt. Ideeën

en van een bezoek aan het Theater Landgraaf. Of waar men

werden werkelijkheid. Aan en vooral ook onder de oppervlakte

even kan bijkletsen op het ‘Moelebenksjke’; een schoolvoor-

is het nodige werk verzet: nieuwe funderingen, nieuwe bestra-

beeld van een burgerinitiatief waaraan liefst 200 vrijwilligers

ting, een nieuw (regenwater)riool. Onder het plein is zelfs een

letterlijk hun steentje hebben bijgedragen. De Oude Markt is

infiltratiebuffer aangebracht om de eventuele wateroverlast in

echter pas compleet als ook het onlangs gerestaureerde

de omgeving bij extreme buien drastisch te beperken. De

kunstwerk ‘De Bielemannen’ is onthuld en verdient het om uit

regen wordt zoveel mogelijk vastgehouden op de plek waar die

te groeien tot de ‘place to be’ in hartje Waubach. Waar we

valt. Het is een van de maatregelen die in Landgraaf wordt

tijdens de vele mooie, gezellige evenementen weer kunnen

uitgerold zodat heftige regenbuien op andere plekken minder

flaneren, elkaar ontmoeten en volop genieten.

schade aanrichten.

Een gebouw met een
ziel als gastheer
voor de gemeenschap

musiceren, zangkoren en

naast is 90 procent van alle fietsen die we verkopen een

Wat te doen met de leegstaande Sint-Barbarakerk in de

verbinding zoeken met de

elektrische.”

Kakert? Dat was jarenlang de vraag. Zeventig jaar na de

wijk, buurt en samenle-

behouden, zeker wat betreft onderhoud en reparaties. Maar er
zijn ook al heel wat nieuwe mensen de winkel binnengestapt.
De mountainbikes zijn momenteel niet aan te slepen. Daar-

orkesten”, zegt Paul
Zomerplaag. ,,Maar wij
zullen óók nadrukkelijk de

ingebruikname wordt het religieus erfgoed nieuw leven

ving. Wij willen een goede

Van je passie je beroep maken. Math Schröders, opgegroeid

Is fietsen altijd al jullie passie geweest?

ingeblazen. Strak en modern. Het interieur van de voormalige

buur zijn; de band aanha-

in de Oude Kakert, is het nieuwe gezicht in winkelcentrum

,,Ik ben van huis uit stukadoor en heb als het ware een

kerk wordt momenteel grondig onder handen genomen. Het

len en contact leggen. Er

Waubach. Samen met zijn echtgenote Josefien Ruiter runt hij

carrièreswitch gemaakt. Ik heb voorheen wel veel gesleu-

krijgt een compleet andere ‘look and feel. Meer lichtinval,

kunnen culturele festivitei-

sinds kort 2 Wielers Parkstad; een hippe en sportieve fietsen-

teld aan fietsen. Josefien stond vroeger met groente en

meerdere ontmoetingsruimten én een verdiepingsvloer. De

ten plaatsvinden, zoals

winkel die het gezellige centrum nog meer kleur geeft.

fruit op de markt in Eygelshoven, maar is mij komen helpen

transformatie van de kerk is een enorme uitdaging, vertelt Paul

kindervoorstellingen en

omdat het met de verkoop en reparatie van de fietsen

Zomerplaag. Hij is voorganger van de Nieuw-Apostolische

tentoonstellingen. Wellicht vindt ook een fanfare of harmonie

soms heel druk is.”

Kerk Limburg, die het grote, beeldbepalende gebouw heeft

hier onderdak. Ik wil niet te zeer vooruitlopen op zaken, om

Waarom naar Waubach?
,,We hebben vijf jaar lang een fietsenzaak in Eygelshoven

verworven. Op de eerste plaats voor de diensten van de eigen

andere initiatieven niet te blokkeren. “ De verbouwing, waar

gerund. We zaten daar wat krap en waren in die straat ook

Een nieuwe start, een nieuw pand, een nieuwe omgeving?

geloofsgemeenschap. ,,Daarnaast willen wij ook graag

ook de gemeente Landgraaf en de provincie een financieel

niet echt zichtbaar. In het pand aan de markt in Waubach

,,Jazeker, we hebben het in Waubach zeer naar onze zin.

gastheer zijn voor de omgeving.” Omdat het gebouw geen

steentje aan hebben bijgedragen, ligt volgens Zomerplaag nog

hebben we meer ruimte, is er volop parkeerruimte aanwe-

Vriendelijke klanten, de saamhorigheid onder onderne-

religieuze relikwieën omvat, zal iedereen zich er straks welkom

steeds op schema. ,,We hopen het mooie gebouw nog steeds

zig en is er ook veel meer leven in de brouwerij. Wat wij

mers, de gezelligheid. En het plein is een grote trekpleister

voelen. De kerk weer midden in de maatschappij. ,, Naast een

eind dit jaar in gebruik te kunnen nemen.” De kerk in de Kakert

ook als zeer positief ervaren is de prettige samenwerking

waar je bijna alles kan krijgen. Beter hadden wij het niet

eigen kerkdienst op zondagochtend, gebruiken wij het gebouw

is een van de vele exemplarische voorbeelden van een

met de andere ondernemers.”

kunnen treffen.”

ook voor onze activiteiten. Dan denk ik aan bijvoorbeeld

duurzame herbestemming.

