
Voerendaal: een zorgzame samenleving
Zelfredzaamheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid vormen het uitgangspunt. 
Echter, er moet in onze gemeente voldoende oor en oog zijn voor situaties waarin dit (tijdelijk) 
niet meer kan of waarin deze uitgangspunten in het gedrang dreigen te komen. Kortom zorg 
dichtbij de burger: zorg op maat!
• Middels de wijksteunpunten de inzet van burenhulp (“buurtteam”) organiseren en mantel-

zorgers ondersteunen door hem 
of haar zonodig te ontlasten.
• Ouderenzorg; tegengaan 
vereenzaming en stille armoede; 
signalering via het wijksteun-
punt  (huisarts, wijkverpleegkun-
dige en ouderenadviseur).
• Bij de overheveling van  
rijkstaken op het vlak van zorg, 
jeugdzorg en arbeidsmarkt zijn 
‘preventie’, ‘zorg op maat’ en de 
‘menselijke maat’ leidend.
• Eén meldpunt voor alle 
zorgvragen, dicht bij de burger.

Investeren in jeugd en jongeren is een investering in de toekomst. Daarom:
• Blijven investeren in goede voorschoolse 

kindvoorzieningen zoals peuterspeelzaal-
werk.

• Middels de combinatiefunctionaris onder-
wijs-sport het hele jaar door organiseren 
van (sport)activiteiten voor de jeugd en jon-
geren.

• Betere communicatie met jeugd en jon-
geren. Er moet een dialoog ontstaan; met 
elkaar praten en naar elkaar luisteren. Begrip 
kweken voor keuzes!

• In samenwerking met de buurtverenig-
ingen uitvoeren van het onderhouds- en  
vervangingsplan speeltuinen en zodoende 
deze ‘up-to-date’  houden.

Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Reconstructie van diverse doorgaande wegen in onze gemeente hebben bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid verbeterd. 
• Evaluatie van het drie jaar geleden vastgestelde Verkeer Circulatie Plan en hier op volgend, 

maatwerk in de kernen leveren.
• Continueren van het onderhoud aan de openbare wegen en riolering.
• Inzetten op duurzaamheid m.b.t. openbare verlichting (LED verlichting).
• Blijvend aandacht voor toegankelijkheid openbare gebouwen en voorzieningen (trottoirs, 

bushaltes, etc.) voor gehandicapten en mindervaliden.  

WAAR MAG U DEMOCRATEN VOERENDAAL OP AANSPREKEN?

Leefbare kernen
Leefbare kernen vormen het fundament van onze samenleving. Goede gemeenschapsaccommodaties 
zijn daarbij een onmisbare schakel.
• De leefbaarheidsprojecten:

• Ransdaal: renovatie en uitbreiding van ‘t Wouves en hier ook een wijksteunpunt realiseren.
• Klimmen: opwaardering en uitbreiding op d’r Plats. Een levensloopbestendige accommodatie 

voor jong en oud.
• Ubachsberg: renovatie fanfarezaal (Auw Sjoeël) tot volwaardige gemeenschaps-voorziening; 

opwaardering Ouderensoos, inclusief realisatie van een wijksteunpunt.
• Kunrade: uitvoeren leefbaarheidsonderzoek (op basis van de uitkomsten snelle uitvoering 

maatregelen). Transformatie Onze Lieve Vrouweplein tot sfeervol middelpunt van de kern Kun-
rade. 

• Voerendaal: uitvoeren leefbaarheidsonderzoek (op basis van de uitkomsten snelle uitvoering 
maatregelen). Snelle afbouw Kernplan inclusief adequate herbestemming Aldi-pand.

• Algemeen: leefbaarheid en voorzieningenniveau in brede zin op peil houden; o.a. ijveren voor 
behoud van bankvoorzieningen en adequaat openbaar vervoer. 

• Tegengaan van overlast en verloedering
• Uitvoeren woonkernschouwen met betrokken burgers. Woonomgeving (straatverlichting, onder-

houd openbaar groen, verkeersveiligheid) verbeteren.
• Bestrijding vandalisme en (drugs)overlast. Strakke handhaving openbare orde door uitbreiding 

van taken en bevoegdheden van de BOA en aanstellen extra BOA.
• Herbestemmen leegstaande panden en braakliggende terreinen. Sobere, doelmatige inrichting 

zodat verloedering, vandalisme voorkomen kan worden.

Goede communicatie en samenwerking met de burger
Communicatie waarbij de burger, de ondernemer, de vereniging centraal staat en hun mening altijd se-
rieus genomen wordt, is essentieel voor draagvlak en snelle uitvoering van gemeentelijke plannen. Daar-
om dus doorgaan op de ingeslagen weg zoals toegepast tijdens de leefbaarheidsprojecten in Ransdaal, 
Ubachsberg etc.

Sterk en gezond verenigingsleven & vrijwilligerswerk
Verenigingen vormen het cement van onze samenleving. Democraten Voerendaal vinden dat het meedoen 
bij een vereniging voor iedereen mogelijk moet zijn, ongeacht leeftijd of sociale positie. Verenigingen zijn 
qua functioneren afhankelijk van inzet en motivatie van vrijwilligers (ook op bestuurlijk vlak).
• Continuering van de combinatiefunctionaris sport-onderwijs en de verenigingsondersteuner. Beide 

zijn het aanspreekpunt voor de verenigingen op het vlak van werven van vrijwilligers, deskundig-
heidsondersteuning (wet- en regelgeving, fondswerving), werven van nieuwe leden, organiseren van 
activiteiten etc.

• Blijvende aandacht voor goede accommodaties tbv verenigingen. Onder andere een goede accom-
modatie voor de voetbalvereniging Hellas. 

Woningbouw op maat
Iedereen moet kunnen blijven wonen in Voerendaal.
• Bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en starters bij nieuwbouw en her-

structurering; derhalve continuering Starterslening tegen verruimde criteria.
• Levensloopbestendig wonen in Voerendaal. Voor de komende jaren gelden reserveren om subsidiere-

geling Levensloopbestendig Wonen te continueren.
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