
Democraten Voerendaal hebben acht jaar lang oppositie gevoerd. We 
hebben hard gewerkt om onze standpunten onder de aandacht te 
brengen en geagendeerd te krijgen. Wij hebben de coalitie in 1e instantie 
positief kritisch benaderd. Maar deze coalitie had alleen maar oog voor 
zichzelf en voor haar eigen agenda en niet voor u als burger. 
U was vaak bijzaak. Uw vraag naar inspraak en betrokkenheid werd maar 
al te vaak genegeerd. Burgers, al dan niet verzameld in buurtcomités 
of verenigingen voelden zich genegeerd, gepasseerd en soms zelfs 
geschoffeerd door deze coalitie. Onze kritische benadering van zaken 
werd weggewuifd of weggehoond. Helaas bleek achteraf maar al te 
vaak, dat onze kritische benadering terecht was. En in een specifiek geval 
zijn onze kritische vragen zelfs aanleiding geweest om het provinciaal 
fraudeonderzoek in de wegenbouw op te starten. 

Populisten werden we genoemd omdat we te dicht bij de burger stonden. 
We vatten dat op als een compliment. En als het aan ons ligt maken we die 
afstand nog kleiner.
De afgelopen jaren zijn de prestaties van de gemeente Voerendaal 
op het vlak van bestuur en financiën diverse keren onder de loep 
genomen, onder andere door de provincie en een onafhankelijke 
onderzoekscommissie. Beide keren was het oordeel ‘onvoldoende’.
De PvdA heeft de afgelopen 8 jaar steeds de wethouder Financiën 
geleverd; Voerendaal is in deze 8 jaar afgegleden van een rijke naar een 
arme gemeente met een structureel financieel tekort van 1/2 miljoen euro 
(dit terwijl de OZB-tarieven in deze periode aanzienlijk zijn gestegen). Een 
erfenis, waar u als burger niet blij mee bent en waar een volgende coalitie 
mee opgezadeld zit.
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Daarom, meer dan ooit

Tijd voor verandering, nu!
Voor u, samen met u



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: realisatie MultiFunctionele Accommodatie of opwaardering ’t Wouves 

(podiumfunctie / wijkfunctie). Mening van inwoners peilen middels een enquête.
•	 Klimmen: leefbaarheidsproject – opstellen gebiedsvisie voor het gebied rondom de 

basisschool inclusief sportvelden en -park – in 2010 nieuw leven inblazen en vervolgens 
uitvoeren.

•	 Ubachsberg: leefbaarheidsproject is uitgevoerd; bestemming fanfarezaal (Auw Sjoeël) als 
toekomstige gemeenschapsaccommodatie indien noodzakelijk onderzoeken.

•	 Kunrade: Kunderhoes is aangeduid als gemeenschapsaccommodatie van Kunrade; 
renovatie is echter weggestemd. Alsnog met spoed uitvoeren renovatie conform het 
verbeterplan van de gebruikersgroep en gelijktrekken exploitatiebijdrage met overige 
gemeenschapsaccommodaties. 

•	 Voerendaal: leefbaarheidsproject zo snel mogelijk opstarten; uiterlijk in 2011.

Tegengaan van overlast en verloedering
•	 Snelle afbouw kernplan Voerendaal in goede samenspraak met omwonenden en 

ondernemers (vanzelfsprekend met behoud pand Dautzenberg!).
•	 Samen met betrokken burgers gaan wij uw buurt (straatverlichting, openbaar groen) 

bekijken.
•	 Bestrijding vandalisme en (drugs)overlast; strakke handhaving openbare orde.

Goede communicatie en samenwerking met de burger
Communicatie waarbij de burger centraal staat en de mening van de burger altijd serieus 
genomen wordt, is essentieel voor draagvlak en snelle uitvoering van gemeentelijke plannen. 
Daarom dus de burger tijdig en stelselmatig betrekken bij planontwikkelingen. Dus niet meer 
zoals bij verkeerssituatie Brede School; planvorming Dammerich; Borenburg en Kunderhoes, etc.

Sterk en gezond verenigingsleven / vrijwilligerswerk
Verenigingen vormen het cement van onze samenleving. Verenigingen zijn qua functioneren 
afhankelijk van inzet en motivatie van vrijwilligers. Geen beperkingen aan inzet vrijwilligers.
•	 Wegnemen van belemmeringen als gevolg van overdreven regelgeving ► creëren van 

één aanspreekpunt ten behoeve van deskundigheidsondersteuning (wet- en regelgeving, 
fondswerving)

•	 Vrijwilligerssteunpunt inrichten voor begeleiding en ondersteuning vrijwilligers; gemeente 
als makelaar tussen vraag en aanbod.

Woningbouw op maat
Oud, jong, gezond of met beperkingen ► iedereen moet kunnen blijven wonen in Voerendaal
•	 Bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen voor jongeren en starters ► specifiek 

op korte termijn voor schoollocaties Kunrade en Dammerich, maar ook bij nieuwbouw of 
herstructurering overige kernen. 

•	 Bij plan Dammerich voorrang voor uitbreidingsplannen Zorgcentrum ’t Brook (Cicero), 
inclusief zorgwoningen.
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Voerendaal: een zorgzame samenleving
Door vergrijzing en ombuigingen binnen de AWBZ is een extra 

impuls van de gemeente nodig. Daarom:
•	 Mantelzorgers beter traceren via huisarts, WMO-consulent 

en ondersteunen (respijtzorg bieden).
•	 Ouderenzorg; tegengaan vereenzaming en stille 

armoede; signalering via huisarts, wijkverpleegkundige en 
ouderenadviseur.

•	 Ondersteunen en faciliteren activiteiten ouderenorganisaties 
zoals Senso; specifiek nieuwe activiteiten en MBVO-

activiteiten (‘meer bewegen voor ouderen’).
•	 Opwaarderen WMO-loket tot een één-loketfunctie waar 

ouderen en zorgbehoevenden voor al hun zorgvragen 
terecht kunnen

Jeugd- en jongerenwerk: investeren in de 
toekomst.
Daarom: 
•	 Bevorderen van jeugd- en jongerenbeleid binnen 

verenigingen; geen bezuinigingen.
•	 Aantrekken van een goede jongerenopbouwwerker, 

die de jongeren opzoekt en tevens goede contacten 
met buurt en buurtbewoners onderhoudt.

•	 Ondersteuning en bevordering van 
peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.

•	 In samenwerking met buurtverenigingen opstellen 
van een speeltuinenplan voor de speeltuinen in de 
verschillende kernen.

Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid is voor iedere inwoner van Voerendaal van belang, 
maar essentieel voor de kwetsbare verkeersdeelnemers in onze gemeente (fietsers, voetgangers 
en gehandicapten).
•	 Nu dan echt: aanleg vrijliggend fietspad Midweg
•	 Evaluatie verkeerssituatie Brede School Cortemich, samen met omwonenden; wederom 

realisatie parkeervakken t.b.v. omwonenden.
•	 Reconstructie Daelseweg Ubachsberg, met aandacht voor verbetering openbare verlichting 

en treffen van verkeersremmende maatregelen.
•	 Fietspad Klimmen-Voerendaal; achterstallig onderhoud aanpakken en verbetering openbare 

verlichting.
•	 Verkeerssituatie Termaar in overleg met bewoners onder de loep nemen.
•	 Bij afbouw kernplan Voerendaal tevens verkeerscirculatie kern Voerendaal onder de loep 

nemen.
•	 Toegankelijkheid openbare gebouwen en voorzieningen (trottoirs, bushaltes, etc.) voor 

minder validen verbeteren. 



Voerendaal: een groene gemeente
De groene omgeving van Voerendaal moet gekoesterd worden en behouden blijven voor  
inwoners en toeristen. Daarom:
• Beter en permanent onderhoud openbaar groen, zoveel mogelijk in samenspraak met 

buurtbewoners.
• Prioriteit geven aan het onderhouden, opwaarderen en ontsluiten van wandelpaden.
• Villa Rustica alleen indien dit de gemeente geen geld kost en meerwaarde heeft voor de 

Voerendaalse burger en economie.

Samenwerking / Parkstad
Kritisch volgen van de Parkstad samenwerking.
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Zonder uw steun kunnen wij deze plannen niet ten uitvoer brengen.
Wij gaan ervoor, voor u en samen met u!

Stem daarom op 3 maart op een van de kandidaten van 
Democraten Voerendaal, lijst 4!

Meer informatie over 
Democraten Voerendaal, onze kandidaten en 
ons verkiezingsprogramma kunt u vinden op:

www.democratenvoerendaal.nl

Financiën weer op orde
Voerendaal moet financieel weer gezond worden. De jaren 
van ongebreideld uitgeven van gelden en miskleunen 
van de coalitie van PvdA en CDA hebben een zware wissel 
getrokken op de financiën van de gemeente Voerendaal, 
hetgeen tot forse lastenverhogingen voor de burgers van 
de gemeente Voerendaal heeft geleid ► De gemiddelde 
OZB-aanslag ging in 2009 in de provincie Limburg 
omhoog met 2,61%, de hoogste stijging met 7,64% trad 
op in Voerendaal. In 2010 heeft de gemeente de OZB-
tarieven zelfs met 8,75% verhoogd. Daarom:
• Uitbreiding ambtenarenbestand met 4 fte’s 

heroverwegen / terugdraaien.
• Herijking van ambities ► ambities in 

overeenstemming brengen met financiële en 
personele mogelijkheden; tevens in dit kader een 
heroverweging programma Toerisme.

• Duidelijke bestuurlijke opdrachten wegzetten bij het 
ambtelijk apparaat.



TERUGBLIK: BLUNDERS VAN HET COLLEGE VAN DE AFGELOPEN JAREN

Woningbouw schoollocaties Dammerich / Kunrade
Als gevolg van stagnatie in de bouwplannen en grondverkoop oude schoollocaties Dammerich 
en Kunrade is de gemeente vanaf 2008 jaarlijks meer dan € 100.000 kwijt aan rentederving. 

Borenburg
In de jaren 2008 en 2009 heeft de exploitatie van de Borenburg ongeveer € 350.000 extra 
gekost (in 2008 was de gemeente bijvoorbeeld meer dan € 200.000 kwijt aan de tijdelijke 
exploitatie, afkoopsom exploitant, huurderving). Gelden uitgegeven onder verantwoordelijkheid 
van de huidige PvdA-wethouder.

Hoek Hogeweg – Keerberg
Project dat al meer dan 10 jaar loopt, echter weinig voortgang te bespeuren. Ook een project 
waar de Rekenkamer onderzoek naar heeft gedaan ► vanaf eind 2005 tot begin 2007 (het hele 
jaar 2006) heeft de gemeente niets gedaan. Eindresultaat: € 250.000 afkoopbijdrage van de 
gemeente voor het bouwplan, exclusief terugbetalen subsidie € 100.000.

Leefbaarheidsproject Ubachsberg (Herinrichting Ubachsberg)
Inmiddels een veelbesproken project ► onderwerp van onderzoek geweest door BING (Bureau 
Integriteit Nederlandse Gemeenten), de Rekenkamer en ook startpunt voor het fraudeonderzoek 
wegenbouw. Enkele schokkende bevindingen:
• Een overschrijding op het beschikbare krediet van ruim € 450.000;
• Gemeentebestuur heeft gebruik gemaakt van een aanbestedingsvorm, waar men geen 

ervaring mee had. Gemeentebestuur heeft de raad over tal van zaken onvolledig en niet 
tijdig geïnformeerd (vaak zelfs pas na het stellen van vragen door Democraten Voerendaal).

Afbouw kernplan Voerendaal (rondom pand Dautzenberg)
De coalitie van CDA en PvdA is er sinds 2002 niet in geslaagd met een concreet en haalbaar plan 
voor de afbouw van het kernplan Voerendaal te komen, met de huidige verloedering tot gevolg!

Communicatie met burgers en verenigingen op dieptepunt
• Kunderhoes ► initiatieven van verenigingen, verzameld in een gebruikersgroep stelselmatig 

genegeerd en tegengewerkt door PvdA-wethouder;
• Brede School Cortemich ► omwonenden niet betrokken bij de uitwerking van de “veilige 

school – thuisroute” en ook naderhand niet bij de evaluatie ervan;
• Planvorming schoollocatie Dammerich ► omwonenden bij start van de planvorming niet 

betrokken en op cruciale momenten herhaaldelijk genegeerd, met alle gevolgen van dien; 
• Borenburg ► arrogante, tegenwerkende opstelling van PvdA-wethouder heeft geleid tot 

verslechtering van de verhouding met de verenigingen.

Drossaert de Limpensplein
Volgens het coalitieprogramma realisatie in 2007 (supermarkt, woningen, plein e.d.) ► een 
vertraging van meer dan 3 jaar met alle gevolgen voor de leefbaarheid in Klimmen!

Met de regelmaat van de klok gaven de verantwoordelijke wethouders bij dit soort 
miskleunen aan, ervan geleerd te hebben.  Het is wel erg duur lesgeld geweest, met als 
conclusie: meer dan 1 miljoen gemeenschapsgeld over de balk gegooid.

DEZE COALITIE HEEFT GEFAALD, HET IS DE BURGER DIE HET GELAG BETAALT!


