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CDA Meerssen is onderdeel van de samenleving en we zijn trots op onze 

leefomgeving, cultuur en de vele verenigingen die hier deel van uitmaken in Meerssen. We hebben 

een cruciale rol gespeeld in het zelfstandig blijven van onze gemeente en daardoor kunnen we nu zo 

maximaal mogelijk de regie houden op de keuzes die we maken voor onze inwoners. We ondersteunen 

de slogan van de gemeente om te komen van gemeente naar gemeenschap en benadrukken dat we 

dat alleen maar samen met onze kiezers kunnen:  

 

Het CDA Meerssen is er dóór mensen en vóór mensen! 

 

Met jullie steun zetten wij ons in voor:   

 

 Investeringen in een duurzame gemeente en gemeenschap voor onze nabije toekomst. We 

werken aan een krachtige, besluitvaardige, financieel gezonde en zelfstandige gemeente, 

waarbij we de regie houden over de keuzes die onze gemeenschap raken en over de reserves 

die zo nodig kunnen worden ingezet voor de faciliteiten en voorzieningen in onze kernen.  

 Een gezond woon-, leef - en werkklimaat, door een moderne aanpak te realiseren voor 

leefbare kernen, waarin levensloopbestendige woningen, onderwijs- en kind-voorzieningen 

een centrale plaats innemen in een inclusieve gemeenschap. 

 Een sterke verbinding van informele en formele zorg als oplossing voor de toenemende 

zorgbehoefte en de daarbij horende vragen over hoe we de zorg toegankelijk, kwalitatief hoog 

en toekomstbestendig kunnen houden.  

 Een bloeiend verenigingsleven, waarbij we een accommodatiebeleid hanteren dat past bij de 

behoefte van de gemeenschap.  

 Een bloeiend midden- en kleinbedrijf, doordat we ondernemers blijven ondersteunen. 

Daarmee zetten we ons tegelijk in voor het behoud van voldoende voorzieningen in onze 

kernen, die daardoor bereikbaar blijven voor de kwetsbaren en werkgelegenheid geven voor 

onze jongeren.  

 Een duurzame leefomgeving waarbij we streven naar het in stand houden en verbeteren van 

ons leefmilieu. Het CDA Meerssen is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal 

buitengebied, waar plaats is voor ondernemers, bewoners en toeristen.   
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1. Het CDA maakt zich sterk voor investeringen in een duurzame gemeente en gemeenschap voor 

onze nabije toekomst. We werken aan een krachtige, besluitvaardige, financieel gezonde en 

zelfstandige gemeente, waarbij we de regie houden over de keuzes die onze gemeenschap raken en 

over de reserves die zo nodig kunnen worden ingezet voor de faciliteiten en voorzieningen in onze 

kernen.  We staan voor:  

 Een bestuur dat eerlijk en transparant blijft, streeft naar harmonie ook in moeilijke 

situaties. Het werken met onafhankelijke wethouders is daarvoor heel belangrijk. 

 Een bestuur dat lasten niet doorschuift naar de volgende generatie en daardoor zorgt voor 

een goede toekomst voor onze kinderen.  

 Een financieel gezonde gemeente waarbij wij rekening houden met de draagkracht van 

onze inwoners en met minimale noodzakelijke gemeentelijke heffingen.  

 Een zelfstandige gemeente Meerssen, waar besluiten tot stand komen op basis van 

argumenten die het gemeenschappelijk belang dienen en de regie behouden blijft over 

de keuzes die onze gemeenschap raken. 

 Een sterkere samenwerking met andere gemeenten en de provincie. We volgen de 

ontwikkelingen binnen onze regio op de voet. Bij dit alles maakt het CDA Meerssen gebruik 

van het grote politieke en bestuurlijke netwerk met als doel een gemeente die opkomt 

voor de belangen van haar inwoners.  

 

2. Het CDA Meerssen maakt zich sterk voor het bevorderen van een gezond woon-, leef - en 

werkklimaat door een moderne aanpak te realiseren voor leefbare kernen, waarin 

levensloopbestendige woningen, onderwijs- en kind-voorzieningen een centrale plaats innemen in 

onze gemeenschap. Wij willen dat:  

 

 Meerssen een gemeente is waar de inwoners zich thuis voelen en veilig zijn. Zij kunnen in 

onderlinge saamhorigheid leven en gebruik maken van voorzieningen die in het dagelijkse 

leven nodig zijn. Kortom: een plek waar het goed leven is, nu en in de toekomst!  

 Recreatie, vrijetijdsbesteding en toerisme gestimuleerd worden door een integrale aanpak 

om het Sfeervol Meerssen als merk centraler te stellen en burger- en 

ondernemersinitiatieven vanuit alle kernen gestimuleerd worden.  
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 Woningbouwprojecten naar behoefte in alle kernen gerealiseerd 

kunnen worden, waarbij eigen inwoners nadrukkelijk voorrang 

krijgen. Gekeken wordt naar zowel de doorstroming van starters op de woningmarkt als 

naar meer seniorenwoningen en sociale woningbouw. Het CDA ziet nu extra kansen voor 

de woningcorporaties. 

 In alle kernen aandacht is voor het in stand houden van het winkelbestand, voorzieningen 

en de buurtnetwerken.  

 In alle kernen voldoende en veilige buiten- en natuurspeelplaatsen voor kinderen zijn en 

voldoende ontmoetingsplekken voor jongeren zijn.  

 We streven naar een inclusieve gemeenschap in de breedste zin van het woord, waarin 

alle inwoners volwaardig kunnen deelnemen. 

 De verkeersveiligheid verbeterd wordt door het juist inrichten van 30 kilometer-zones. 

Rekenend op het verantwoordelijkheidsgevoel van de bewoners zijn we voorstanders van 

het inrichten van 30 km zones, waarbij handhaving en een beperkt aantal obstakels in 

goede balans wordt gebracht met de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners.  

 

3. Het CDA Meerssen maakt zich sterk voor de verbinding van informele en formele zorg als oplossing 

voor de toenemende zorgbehoefte en de daarbij horende vragen over hoe we de zorg toegankelijk, 

kwalitatief hoog en toekomstbestendig kunnen houden. Wij staan voor:  

 Een duidelijk gemeentelijk armoede- en jeugdbeleid en een respectvolle en doelmatige aanpak 

van multi-probleemgezinnen. Wij dagen alle betrokkenen uit hun verantwoordelijkheid te 

nemen en samen te werken.  

 Positieve ondersteuning van mantelzorgers en speciaal de ondersteuning van jonge 

mantelzorgers. Zij zijn onmisbaar in de zorg.  

 De ondersteuning van vrijwilligers. Door de vele vormen van vrijwilligerswerk worden 

maatschappelijke activiteiten, zowel financieel als anderszins (mede) mogelijk gemaakt, die 

anders waarschijnlijk niet mogelijk geweest zouden zijn.  
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4. Het CDA zet zich in voor het behoud van een bloeiend verenigingsleven, 

waarbij we een accommodatiebeleid hanteren dat past bij de behoefte van 

de gemeenschap. Wij maken ons sterk voor:  

 Het creëren van economische mogelijkheden voor de accommodatie van verenigingen. We 

gaan op zoek naar nieuwe ondernemingsvormen die passen in de financiële mogelijkheden 

van de gemeente en verenigingen. Voor het behoud van een bloeiend verenigingsleven is 

draagvlak, inzet en samenwerking van burgers en verenigingen essentieel.  

 Het onderzoeken van mogelijkheden die passen binnen de behoefte van de gemeenschap, als 

de economische mogelijkheden van verenigingen zelf onvoldoende aanwezig zijn. Het CDA wil 

dat de gemeentelijke subsidies een wezenlijke ondersteuning kunnen blijven leveren aan een 

gezond en onafhankelijk verenigingsleven, waarbij het afleggen van verantwoording over de 

financiële steun een essentieel onderdeel is.  

 Het behouden van de sociale samenhang en leefbaarheid in de kernen door tradities als 

processies, buurtfeesten, kermissen en overige evenementen goed te faciliteren.  

 Een subsidie beleid dat het organiseren van evenementen voor verenigingen mogelijk blijft 

maken.  

 

5. Het CDA maakt zich sterk voor een duurzame leefomgeving, waarbij we streven naar het in stand 

houden en het verbeteren van ons leefmilieu. Het CDA Meerssen is bij uitstek de partij die zich inzet 

voor een vitaal buitengebied, waar plaats is voor ondernemers, bewoners en toeristen. Wij streven 

naar:  

 Een blijvende oplossing om de verschillende vormen van wateroverlast te bestrijden, samen 

met het waterschap, omliggende gemeenten, provincie en andere betrokken partijen.  

 Een goede balans tussen landbouw, natuur, recreatie, toerisme en bedrijvigheid. 

 Een goede samenwerking tussen de gemeente en het midden- en klein bedrijf. 

 Het verminderen van uitstoot van fijnstof door o.a. het verbeteren van de infrastructuur om 

het toenemende vrachtverkeer buiten de kernen te houden en door de ontwikkelingen 

rondom Maastricht-Aachen Airport kritisch te monitoren.  

 Afspraken met woningcorporaties en projectontwikkelaars om bij nieuwbouw of renovatie te 

kiezen voor duurzame en energiebesparende investeringen met ruimte voor de eigen 

inwonersgroepen. Dit geldt ook voor projecten in eigen beheer van de gemeente en voor 

projecten waarin de gemeente samenwerkt met ander belanghebbenden.  
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 Het verminderen van het energieverbruik door steeds betere isolatie 

en tegelijkertijd het vergroten van het gebruik van duurzame energie 

door burgers en bedrijven. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven door in te 

zetten op meer gebruik van duurzame energie in de eigen gebouwen, zonder dat het 

landschap en het groen worden aangetast.  

 Meer invloed op de kwaliteit van het groenonderhoud in de gemeente. We willen de 

agrarische sector meer betrekken bij het landschapsonderhoud, bermenbeheer en de 

ontwikkeling van wandelgebieden. Onze agrariërs leveren een grote bijdrage aan onze 

economie en zorgen voor een leefbaar platteland. Veel agrariërs hebben decennia oude en 

trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als duurzaamheid, goed werkgeverschap en 

het creëren van waarde voor de samenleving.  

 Het goed zichtbaar maken van ons eigen culturele erfgoed. Meerssen heeft met zijn bijzondere 

kernen een lange geschiedenis, inwoners met een eigen culturele achtergrond en een mooi 

verleden waar we trots op zijn. Het CDA pleit voor volwaardige gemeentelijke aandacht voor 

het in stand houden van onze rijksmonumenten en ons cultureel erfgoed.  

 

Het CDA wil samen met de inwoners van Meerssen werken aan een samenleving, die niet langer alles 

van de overheid verwacht, maar zelf de voorzieningen mee organiseert die nodig zijn in een leefbare 

gemeenschap. Hierin vervult een gemeente een stimulerende en faciliterende rol ten dienste van die 

inwoner, groepen en gemeenschappen die de schouders eronder willen zetten. 

 

Onze leefomgeving moet op den duur zo worden ingericht, dat iedere inwoner in staat gesteld wordt 

mee te doen ongeacht ieders kwaliteiten en lichamelijke of psychische mogelijkheden. Het CDA wil alle 

kracht van bestuurders, ambtenaren, professionals en burgers daarvoor mobiliseren.  

 

Afgelopen raadsperiode was een woelige periode, waarin Meerssen met Maastricht in een regie-

organisatie wilde samenwerken. Door verschillende inzichten bij de toenmalige coalitie partijen leidde 

dit uiteindelijk tot een bestuurlijke crisis. Wat het CDA Meerssen betreft blijft het belang van de 

gemeente en haar bewoners groter dan het belang van individuele bestuurders, blijft de gemeente 

zelfstandig en voeren we zelf de regie.   

 

Samen met u maakt het CDA Meerssen zich sterk voor alle nieuwe mogelijkheden. 

 


