
Even Bijpraten…
We hebben in 2015 alle kernen in Voerendaal bezocht en gesproken met burgers om te horen wat er zoal leeft in onze 
gemeente. We zijn nu halverwege en willen met u terugblikken en vooruitkijken! Daarom deze fl yer van Democraten 
Voerendaal, om u op de hoogte te brengen van zaken die ons en u als burger zoal bezighouden, wat er in de afgelopen 
periode allemaal gerealiseerd is en wat er nog staat te gebeuren. We betreuren het uiteenvallen van de coalitie met 
Voerendaal Actief, door omstandigheden waar wij geen vat op hadden. Met de huidige coalitie van DV, CDA en D66 en 
de oppositiepartijen in de gemeenteraad, is sprake van een goede, positief kritische samenwerking!

OZB verhoging 2016
In tegenstelling tot omliggende gemeenten, heeft Voeren-
daal nú reeds geanticipeerd op lasten die vanaf 2020 zwaar 
op de begroting zullen drukken.
Na de ‘Icesave’ gebeurtenissen, waarbij een fl ink aantal ge-
meenten hun reserves zagen verdwijnen door het failliet 
gaan van de voorgenoemde IJslandse Bank, heeft de over-
heid het ‘schatkistbankieren’ als beleid ingevoerd. Alle over-
heden, zoals gemeentes, moeten hun reserves gaan stallen 
in Den Haag en over dat geld ontvangen zij dan geen rente 
meer.
Deze beleidskeuze betekent voor Voerendaal een jaarlijkse 
inkomstendaling uit rente van ruim € 400.000,-. Om dit op te 
vangen is er besloten om een spaarpot te creëren waardoor 
wij onze burgers in 2020 niet met OZB verhogingen van on-
geveer 40% zouden moeten confronteren. De Gemeenteraad 
(m.u.v. Voerendaal Actief ), besloot na uitvoerig overleg, met 
14  van de  15 stemmen, akkoord te gaan. We vragen om uw 
begrip voor deze maatregel, die nu weliswaar voor  5% stij-
ging zorgt, maar ons in de toekomst behoed voor enorme 
begrotingstekorten!

Begroting Voerendaal duurzaam sluitend!
Ondanks de vele bezuinigingen van de huidige regering van 
PvdA en VVD weet Voerendaal, onder leiding van onze wet-
houder Financiën, haar begroting duurzaam sluitend te hou-
den. Dit is wat ons betreft, in deze roerige tijden, een com-
pliment waard. Duurzaam sluitend wil zeggen dat we de 
komende jaren met de voorgenomen investeringen aan het 
einde van de rit geld over houden. Het weerstands-vermo-
gen van de gemeente om enige tegenvallers op te vangen is 
er dus. De veel gehoorde kreet van ‘potverteren’ kan hiermee 
dan ook volledig van tafel! 
Ook de decentralisatie van het sociaal domein, wat gepaard 
gaat met fl inke bezuinigingen, is een zaak die door de ge-
meente Voerendaal goed is opgepakt en inmiddels zijn 
vruchten begint af te werpen, ondanks het feit dat er nog 
voldoende aandachtspunten blijven, waarvoor wij ons sterk 
blijven maken!

Invoering nieuw tarief GFT container
Het aanbieden van gft-afval was in 2014 en 2015 gratis. Re-
den hiervoor was om het scheiden van gft-afval verder te 

stimuleren. Dit was noodzakelijk omdat het restafval in 2013 
voor meer dan 50% uit gft-afval bestond. Deze gratis inza-
meling van gft heeft geresulteerd in een fl inke toename van 
het gft-afval (800.000 kg) en minder afname van de hoeveel-
heid restafval (355.000 kg). Er is zoveel gft-afval gratis via de 
containers afgevoerd, dat we met fl ink extra kosten te ma-
ken hebben gekregen. Om deze kosten af te dekken is ervoor 
gekozen om in 2016 een proef te starten met een beperkt 
ledigingstarief voor het ledigen van een gft-container. Voor 
het leegmaken van een 140 liter gft-container geldt een ta-
rief van € 1,00 per lediging en voor een 240 liter gft-container 
een tarief van € 1,50 per lediging. Bovendien willen we met 
dit beperkte tarief stimuleren, dat de burgers volle containers 
aanbieden, waardoor de inzamelkosten verder kunnen dalen. 
Nieuw is dat u als burger nu buiten plastic, ook blik en drank-
kartons (PMD) gratis kunt aanbieden! Dit geeft weer minder 
restafval in de grijze container, dus minder kosten!

Communicatie met de burger
Wij hebben in 2015 in alle kernen van Voerendaal  diverse 
bijeenkomsten georganiseerd. De opkomst was voor de eer-
ste keer weliswaar gering, maar met de burgers die aan onze 
uitnodiging gevolg hebben gegeven, zijn uiteenlopende  
onderwerpen zoals openbare orde en veiligheid (openbaar 
groen, verkeers-en parkeerproblematiek, contacten met de 
wijkagent en BOA), communicatie met de gemeente, wijk-
steunpunt, reclame-uitingen op billboards en contacten tus-
sen buurtverenigingen en gemeente, uitvoerig besproken. 
Er zijn na deze bijeenkomsten door Democraten Voerendaal 
een groot aantal zaken opgepakt en afgehandeld. Uiteraard 
zijn er altijd zaken die beter kunnen en daar blijven we ook 
naar streven. We willen ook in 2016 weer bezoeken aan de 
kernen organiseren en spreken de hoop uit dat u als burger 
hier gebruik van maakt!

Openbare Ruimte
Voerendaal dient aantrekkelijk te zijn en te blijven voor haar 
inwoners en bezoekers. Op deze manier kunnen we bouwen 
aan een gezonde en stabiele toekomst voor de burgers van 
onze gemeente. Zo is in 2015 de reconstructie van de Valken-
burgerweg Fase 1 uitgevoerd. Naast het aantrekkelijk blijven 
is het ook van groot belang dat de kwaliteit van de openbare 
ruimte goed is en blijft. Om dit doel te behalen zal in 2016 de 


