
Even Bijpraten…
Tijdens de laatste verkiezingen hebben we in ons verkiezingsprogramma 2010-2014 duidelijk 
aangegeven welke koers we willen varen en waar U ons op mag aanspreken. Daarom deze flyer 
van Democraten Voerendaal in uw brievenbus.  Als verantwoording naar de kiezer en om U op de 
hoogte te brengen van de stand van zaken. 

Wat waren onze belangrijkste uitgangspunten- en speerpunten. Wat hebben we in de afgelopen periode, samen met onze 
coalitiepartners Voerendaal Actief en D66 allemaal gerealiseerd en wat staat er nog te gebeuren:

Leefbare Kernen
Ransdaal:
Herinrichting Dorpsplein, vind medio 2012 plaats en 
opwaardering Gemeenschapsaccommodatie ’t Wouves, 
komt in mei 2012 in de raad. Bij positieve besluitvorming,  
kan men aan de slag.
Klimmen:
Leefbaarheidsonderzoek is uitgevoerd; De maatregelen en 
projecten worden besproken in de raad van mei 2012.
Kunrade:
De gemeente heeft het Kunderhoes inmiddels aangekocht 
en medio 2012 start de langverwachte renovatie.

Tegengaan overlast en verloedering
Afbouw Kernplan II Voerendaal:
Sinds 2002 zijn de achtereenvolgende coalities er niet in 
geslaagd met een plan voor afbouw te komen. Inmiddels 
zit er volop schot in de zaak en wordt in 2012 het ontwerp 
bouwplan definitief gemaakt. Het is de bedoeling dat er 
een nieuwe Plus supermarkt , kleinschalige winkels en tien 
appartementen komen.
Woonkernschouwen:
Medio / Najaar 2011 hebben er  11 schouwen in de 
kernen  en buurtschappen van de gemeente Voerendaal 
plaatsgevonden. Veel van de knelpunten die burgers hebben 
aangegeven, zijn opgelost of daar wordt aan gewerkt. In 
2012 worden deze schouwen gecontinueerd en uitgebreid 
met avondschouwen. 
Bestrijding vandalisme en overlast:
Sinds medio 2011 heeft Voerendaal een BOA (Buitengewoon 
Opsporings Ambtenaar); Inmiddels wordt de BOA ook 
ondersteund door mensen vanuit de WWB (Wet Werk en 
Bijstand) in het kader van het opdoen van werkervaring.
De BOA’s vervullen een belangrijke rol in de handhaving 
van de veiligheid, het tegengaan van criminaliteit en het 
aanpakken van overlast binnen onze gemeente.

Communicatie met de burger
In de afgelopen periode zijn er heel veel bijeenkomsten 
geweest in het kader van allerlei projecten: 
Leefbaarheidsprojecten, GVVP (Gemeentelijk Verkeer en 
Vervoer Plan), Werk en Economie, Volkshuisvestingsplan, 
Nieuwbouw Gemeentehuis, Sterk verenigingsleven etc. Bij 
al deze projecten zijn burgers, omwonenden, verenigingen 
en ondernemers actief betrokken. Een hele verbetering ten 
opzichte van vroeger.

Sterk en gezond Verenigingsleven
Inmiddels is er een Combinatiefunctionaris Onderwijs 
en Sport in dienst (samenwerking tussen onderwijs 
en sport en verenigingsleven stimuleren) en een 
Verenigingsondersteuner (voormalig cultuurscout) 
die functioneert als het aanspreekpunt ten behoeve 
van verenigingen. Diverse sportaccommodaties zijn 
of worden inmiddels opgeknapt: Voetbalvereniging 
RKVV Voerendaal krijgt uitbreiding speelcapaciteit, 
Tenniscomplex van TV Klimmen wordt opgeknapt, de 
accommodatie van Voetbalvereniging RKSVB Ubachsberg 
wordt momenteel gerenoveerd, de Sporthal en Zwembad 
De Joffer zijn opgeknapt in 2011 en de toegankelijkheid voor 
mindervaliden wordt ook aangepakt in 2012.

Jeugd-en Jongerenwerk
Centrum voor Jeugd en Gezin is een belangrijke spil in 
de ontwikkelingslijn van jeugdigen.  Nu Jeugdzorg naar de 
gemeente komt, wordt dit verder kwalitatief doorontwikkeld.
Het project “Moelejaan” (de professionalisering van het 
peuterspeelzaalwerk) wordt gecontinueerd om de peuters 
spelenderwijs met taal in aanraking te laten komen.



Een zorgzame samenleving
De uitbreiding van Zorgcentrum ’t Brook –Cicero, op het 
terrein Dammerich, met 32 units, zal zijn beslag krijgen in 
2012, om zo bewoners met psychogeriatrische klachten 
zolang mogelijk goede zorg te bieden, in hun vertrouwde 
omgeving.
Inzet van een ouderenadviseur, die een signaalfunctie 
vervult betreffende gezondheid, verborgen armoede en 
vereenzaming.

Woningbouw op maat
Inmiddels zijn er meerdere projecten gerealiseerd, in 
uitvoering of staan op de planning. 
•	 Hoek Hogeweg-Keerberg (Project De Cortenaer)
•	 Tenelenweg (Project Kapelhof)
•	 Drossaert de Limpensplein Klimmen (inclusief 

nieuwe supermarkt)

Een Groene gemeente
Meer samenspraak met de burger voor beter en permanent 
onderhoud openbaar groen (woonkern-schouwen). 
Opknappen en opwaarderen wandel -en fietspaden (Project 
Cortenbacherveld). 
Realisatie fietspad Tervieren; het ligt in de planning om dit 
voor eind 2012 te realiseren.
Optreden bij vernielingen, dumpen van afval, vandalisme 
en bij gebruik bospaden door gemotoriseerd verkeer, door 
inzet BOA .  

Goede bereikbaarheid /verkeersveiligheid     
Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid van de diverse 
kernen is voor iedere inwoner van belang en aangezien 
het verkeersbeleid van de gemeente niet echt duidelijk en 
transparant is geweest,  krijgt dit nu een impuls door het 
nieuwe Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (tal van 
projecten zijn hierin opgenomen, waaronder de Kerkstraat 
in Ubachsberg). Inmiddels is na jaren van uitstel de Midweg 
met vrijliggend fietspad, eveneens gerealiseerd.

Financiën
Ondanks al deze projecten die gerealiseerd of gepland 
zijn, hebben we de begroting weten om te buigen van een 
fors tekort, naar een meerjarig sluitende begroting, zonder 

lastenverzwaringen voor de burger.
De huidige coalitie, Democraten Voerendaal samen met 
Voerendaal Actief en D66, heeft in een tijdsbestek van 
amper 15 maanden (na het uiteenvallen van de coalitie DV, 
CDA en PvdA) heel veel zaken gerealiseerd en wil op de 
ingeslagen weg verder gaan, in het belang van alle burgers 
van onze gemeente.

Even Rechtzetten…
Middels bovenstaande informatie hebben we willen 
aangeven waar we momenteel staan en waar we nog 
mee bezig zijn.  En er staan nog heel wat zaken op de 
agenda, daar wordt door het college van B & W en het 
ambtenarenapparaat hard aan gewerkt en daar komen 
we zeer zeker op terug.

Al wordt er ook steeds terugkerend wat anders beweerd 
door een aantal oppositiepartijen, o.a. de VVD en de PvdA. 
Zonder verder in te gaan op wat er veelal geschreven wordt  
en dan gaat het meestal over personen en niet over de 
inhoud, willen we toch het volgende even aan U kwijt. In de 
meeste artikelen, in dag -en weekbladen, flyers of middels 
websites, worden zaken onjuist weergegeven of uit het 
verband gerukt. Er wordt onvolledige informatie verstrekt, 
waardoor U als burger op het verkeerde been wordt gezet. 
Dit laatste was met name het geval bij de flyer van de PvdA 
over het Kunderhoes. (kijk voor een uitgebreide reactie en 
compleet beeld op www.democratenvoerendaal.nl). 
Met deze tendentieuze berichtgeving wordt ons inziens het 
aanzien van de Gemeente Voerendaal geschaad. Door deze 
houding geeft een aantal oppositiepartijen duidelijk blijk 
van minachting voor de burger. Waarschijnlijk zijn na het 
uiteenvallen van de vorige coalitie en het feit dat men na 
25 jaar niet meer in de coalitie van de gemeente opereert, 
“de druiven dusdanig zuur“, dat men het nodig vindt om 
op deze manier te communiceren en onnodig personen te 
beschadigen. Wij doen hier echter niet aan mee en hopen dat 
U als burger hier door heen prikt en in 2014 bij de verkiezingen 
weet wat U te doen staat. Wij zullen in ieder geval dat wat we 
hebben beloofd, met al onze inzet, proberen waar te maken!


