
achterstand in het beheer en onderhoud van de openbare 
ruimte zoveel als mogelijk worden weggewerkt (o.a. asfalton-
derhoud). 
Naast deze grote inspanning zal in de komende jaren (2016-
2017) ook gewerkt gaan worden aan de Valkenburgerweg 
Fase 2, de Ransdalerstraat en de Bergseweg. Deze van belang 
zijnde projecten kosten ook veel geld waardoor projecten 
van minder urgent karakter, verantwoord naar achteren zijn 
geschoven in de planning. Zo zal in de komende jaren onder-
zoek plaatsvinden aangaande de afwateringsproblematiek, 
zodat dit vanaf 2018 kan worden opgelost.

Tegengaan overlast en verloedering

Afbouw Kernplan fase II Voerendaal:
De kern Voerendaal, rondom ‘pand Dautzenberg’, heeft er 
ongeveer 15 jaar verloederd bijgelegen. Inmiddels komt er 
schot in de zaak en het kernplan fase 2 zal uiterlijk 17 de-
cember 2016 opgeleverd moeten worden. Dit is contractu-
eel overeengekomen met de projectontwikkelaar. De Plus-
supermarkt verhuist van Furenthela naar het Kerkplein en 
de Aldi wordt verplaatst naar Furenthela. Ook komt er ruimte 
voor andere winkels en 12 appartementen.

Woonkernschouwen:
In  2011 en 2012 hebben er schouwen in de kernen en buurt-
schappen van Voerendaal plaatsgevonden. Veel knelpunten 
die burgers toen hebben aangedragen, zijn daarna opgepakt 
en verbeterd. Gezien de positieve impuls die deze schouwen 
toen hebben opgeleverd, worden ze in 2016 gecontinueerd. 
We hopen dat er ook nu weer veel burgers deelnemen!
 
Bestrijding misdaad, vandalisme en overlast:
In de afgelopen tijd werd ook Voerendaal geteisterd door 
woninginbraken en autodiefstallen. Dit bevordert het veilig-
heidsgevoel van de burger niet. De gemeente stelt alles in 
het werk om dit veiligheidsgevoel te vergroten. Wij hebben 
altijd gepleit voor meer blauw op straat om het subjectieve 
gevoel te vergroten, en mede door onze inzet wordt de poli-
tieformatie voor Voerendaal uitgebreid van 1.6  naar 2.0 Fte. 
Ook is hier een rol weg gelegd voor onze Buitengewoon Op-
sporings Ambtenaar ( BOA)! Die vervult een belangrijke rol in 
de handhaving van de veiligheid, het tegengaan van crimina-
liteit en het aanpakken van overlast binnen onze gemeente. 
Ook hierin komt, mede dankzij onze inzet, uitbreiding zodat 
overlast voor iedere burger verder beperkt blijft, om zo-
doende veilig en prettig te kunnen blijven wonen en werken 
in onze mooie gemeente. Op de website van de gemeente 
www.voerendaal.nl, vindt men waardevolle tips hoe u als 
burger zelf bij kunt dragen aan uw veiligheid en het tegen-
gaan van criminaliteit.

Crisisnoodopvang
In oktober 2015 werd aan de gemeente Voerendaal gevraagd 
om een bijdrage te leveren aan een wereldwijd probleem. 
Dat betekende opvang van ongeveer 200 vluchtelingen in 
sporthal de Joffer voor ongeveer 5 dagen. Wij zijn enorm trots 
dat deze opvang op voortreffelijke wijze is verlopen. Het was 
hartverwarmend om te ervaren dat zoveel mensen vrijwillig 
hun diensten aanboden en er aan mee wilden werken om de 
opvang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Natuurlijk 
waren er ook mensen die deze opvang niet zagen zitten en 
gelukkig mag dat ook in onze democratie. Wij hebben kun-
nen vaststellen dat respect bij onze inwoners in grote mate 
aanwezig is. Ook bij diegenen die tegen deze opvang waren. 
Daar zijn wij trots op. Daarvoor een groot compliment aan 
alle betrokkenen!

Wat is er o.a. nog meer gerealiseerd
In het kader van burgerparticipatie, zijn er in goed overleg 
met u als burger een aantal mooie projecten gerealiseerd.
• Parkgebied ’t Brook, werd op zaterdag 7 november 

2015, volledig gerestyld, officieel  in gebruik genomen 
en is nu en in de toekomst een mooie parel in de kern 
Voerendaal, waar het voor jong en oud mooi toeven is.

• Multifunctioneel Centrum ’t Wouves, in Ransdaal,  
werd na een ingrijpende verbouwing, op zondag 22 no-
vember 2015, heropend, waardoor Ransdaal nu ook een 
volwaardig MFC heeft en ook een mooie, centrale plek 
voor het wijksteunpunt Ransdaal.

• MFC De Auw Sjoël, in Ubachsberg. Onlangs is de aanbe-
steding van dit project afgehandeld en op korte termijn 
zal er gestart worden met de bouwactiviteiten. Ook hier 
komt dan een volwaardig wijksteunpunt, zodat alle ker-
nen hier in voorzien zijn.

Open club Klimmen-Ransdaal
Is momenteel een zeer actueel onderwerp, waarbij nog geen 
enkel besluit is genomen en waarbij wij als DV zeker de vin-
ger aan de pols zullen houden. In het belang van alle par-
tijen, maar zeer zeker ook inzake de leefbaarheid van de kern 
Ransdaal.

Lid worden van DV
Democraten Voerendaal is op zoek naar burgers die hun 
steentje willen bijdragen aan de gemeentepolitiek, interesse 
hebben om lid te worden van onze steunfractie en eventueel 
ook commissielid willen worden. Wilt U ons ondersteunen, 
stuur dan een bericht naar info@democratenvoerendaal.
nl en wij nemen contact met U op!  Ook kunt u ons volgen 
via  www.facebook.com/democratenvoerendaal of www.
democratenvoerendaal.nl.


