
1. Patrick Leunissen

Inwoners van Kunrade

Vindt u het ook een slechte zaak dat:

•	 Uw mening en uw stem alleen telt in verkiezingstijd.
•	 De PvdA u wil paaien met gratis kaartjes voor het zwembad, dit terwijl deze partij het broodnodige 

onderhoud aan het zwembad zomaar naar achteren schuift.
•	 De gemeente a.g.v. blunders ruim 1 miljoen euro gemeenschapsgeld over de balk heeft gegooid (o.a. 

overschrijding leefbaarheidsproject Ubachsberg: ruim € 450.000).
•	 De lokale lasten in Voerendaal in 2010 het meeste toenemen (Belastingoverzicht 2010 provincie Limburg: 

“Voerendaal is met een lastenstijging van 5,83 % de gemeente met de grootste toename”).
•	 De omwonenden rondom de Brede School Cortemich niet betrokken zijn bij de uitwerking van het 

verkeersplan en ook niet bij de evaluatie hiervan.
•	 De gemeente zonder overleg de parkeervakken voor omwonenden in de Hongerbeekstraat heeft opgeheven.
•	 De coalitie van PvdA / CDA anders heeft beslist ten aanzien van de besteding van de leefbaarheidsgelden 

voor de kern Kunrade, dan dat u middels de enquête in 2003 heeft aangegeven.
•	 Dat de coalitie van PvdA / CDA nog steeds geen krediet heeft beschikbaar gesteld voor renovatie van het 

Kunderhoes.
•	 De coalitie van PvdA / CDA bij elk punt gelijkheid van de kernen predikt, behalve als het gaat om de 

exploitatiebijdrage voor het Kunderhoes.
•	 De PvdA de inzet van vrijwilligers aan banden wil leggen, met alle negatieve gevolgen voor de verenigingen 

van dien.
•	 Op de oude schoollocatie Kunrade nog geen woningbouw heeft plaatsgevonden c.q. zelfs nog geen plannen 

zijn ontwikkeld.
•	 In de Grachtstraat een onhoudbare verkeerssituatie is ontstaan a.g.v. de reconstructie Heerlerweg en de 

gemeente onvoldoende maatregelen treft.
•	 De gemeente slecht communiceert met de buurt als het gaat om bijv. het onderhoud aan de speeltuin, 

evaluatie zwerfvuilproject etc. 

Ga dan vooral     stemmen op 3 maart

22. Jo Meessen 31. Hub Stassen3. Henk Dumont12. Wim Leunissen11. Freek Timmermans



32. Jan Leunissen26. José Heuten-
Maarsseveen

24. Wiel Ladenstein17. Naud Meessen14. Michèl Eggen6. Joost Loop

Tijd voor verandering, nu!

Laat uw stem horen; reken af met de gevoerde politiek van PvdA / CDA de afgelopen 4 jaar en maak 
Democraten Voerendaal sterk zodat wij onderstaande speerpunten voor u en samen met u kunnen 

realiseren:

•	 Kunderhoes als volwaardige gemeenschapsaccommodatie voor inwoners en verenigingen ► 
beschikbaar stellen van renovatiekrediet en gelijktrekken van exploitatiebijdrage tot het niveau van 

de overige accommodaties
•	 Op korte termijn realiseren van betaalbare woningen voor jongeren, starters en senioren op oude 

schoollocatie Kunrade
•	 Evaluatie verkeerssituatie Brede School Cortemich, samen met omwonenden en wederom realisatie 

parkeervakken voor omwonenden Hongerbeekstraat
•	 Verkeerssituatie Kunrade Zuidoost: permanent punt van aandacht in overleg met de buurt / 

consequente handhaving verkeersregels
•	 Goede communicatie met de burger ► communicatie, waarbij u als burger altijd centraal staat, 

tijdig betrokken wordt en serieus genomen wordt
•	 Samen met betrokken burgers (of buurtvereniging) de buurt verbeteren op het vlak van openbaar 

groen, openbare verlichting etc.
•	 Onderhoud aan zwembad niet opschuiven, maar conform meerjarenonderhoudsplan in 2010 

uitvoeren (financiële middelen zijn gereserveerd)

Geef ons uw steun

Stem Lijst 4     Democraten Voerendaal


