
Inwoners van Klimmen en Ransdaal

Vindt u het ook een slechte zaak dat:

•	 Uw mening en uw stem alleen telt in verkiezingstijd.
•	 Onvoldoende met u gecommuniceerd wordt over verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid 

met onder andere als gevolg de getroffen verkeersmaatregelen van de afgelopen jaren, zoals de 
voorrangsverlening op Termaar, de drempel op de Schoolstraat in Klimmen en de verschillende 

snelheidsaanduidingen.
•	 U onvoldoende betrokken wordt bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en de communicatie met 

betrokkenen niet goed verloopt; dat er toezeggingen worden gedaan die niet nagekomen worden, 
zoals de beloofde supermarkt in Klimmen, die 3 jaar later komt dan toegezegd...als hij er al komt.

•	 De gemeente als gevolg van blunders de afgelopen jaren meer dan 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 realisatie en uitvoering van plannen uiterst traag verloopt, zoals bijvoorbeeld het dringend 
noodzakelijke fietspad langs de Midweg tussen Ransdaal en Voerendaal. Dit fietspad zou volgens de 

coalitie van PvdA / CDA in 2008 gereed zijn….We zitten inmiddels in 2010.
•	 De gemeente de afgelopen 2½ jaar niks aan het leefbaarheidsproject Klimmen heeft gedaan; de 

coalitie van PvdA / CDA heeft het in de ‘ijskast’ gezet.
•	 De plannen van de gemeente onvoldoende worden afgestemd op de behoeften van de inwoners, 

zoals in Ransdaal m.b.t. een multifunctionele accommodatie.
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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:

•	 We gaan het leefbaarheidsproject Klimmen nieuw leven inblazen; samen met u een gebiedsvisie 
ontwikkelen voor het gebied rondom de basisschool en de sportvelden van Klimmen en vervolgens 

snelle uitvoering van de plannen.
•	 We gaan het park van Klimmen onder de loep nemen; samen met u het achterstallige onderhoud 

aan openbaar groen en voetpaden in kaart brengen en aanpakken.
•	 Inwoners laten we meedenken en meepraten, via gesprekken, enquêtes, etc. Tijdig communiceren 

en beloftes nakomen! We willen niet over u beslissen, maar met u! Zo gaan we de mening 
van inwoners en verenigingen in de kern Ransdaal peilen ► realisatie MFA (multifunctionele 

accommodatie) of opwaardering ’t Wouves (wijkfunctie/podiumfunctie).
•	 Verkeerssituaties en verkeersveiligheid in de kernen worden samen met u geëvalueerd en tevens 

voorstellen gedaan voor verbetering, bv. de verkeerssituatie in Termaar en Retersbeek wordt in 
overleg met de inwoners onder de loep genomen.
•	 Snelle aanleg vrijliggend fietspad Midweg.

•	 Verenigingen beter ondersteunen, waar mogelijk wegnemen van belemmeringen als gevolg 
van overdreven wet- en regelgeving ► creëren van een aanspreekpunt voor verenigingen t.b.v. 

deskundigheidsbevordering en fondswerving.
•	 In samenwerking met buurtverenigingen opstellen van een speeltuinenplan (onderhoud en 

vervanging) voor de diverse speeltuinen .

Geef ons uw steun
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