
Even Bijpraten…
2016 ligt al weer een tijdje achter ons. Een jaar waarin ook op politiek gebied weer veel is gebeurd. Wij kijken met 
tevredenheid terug en met veel vertrouwen naar de toekomst! In deze � yer willen wij u kort bijpraten over een aantal 
onderwerpen.

Begroting
Ondanks een aantal projecten met een behoorlijke � nanciële 
impact is het college van B&W er in geslaagd om een 
duurzaam sluitende begroting voor 2017 te presenteren. 
Daarbij worden de lasten voor de burger de komende jaren 
zelfs verlaagd! Onze verbazing was dan ook groot toen 
de voltallige oppositie desondanks tegen deze begroting 
stemde, waardoor deze met de kleinst mogelijke meerderheid 
toch werd aangenomen.

MFC De Auw Sjoeël
In ons coalitieakkoord staat dat wij ijveren voor 
gemeenschapsvoorzieningen in iedere kern! Zoals u 
ongetwijfeld heeft gelezen, heeft de coalitie (Democraten 
Voerendaal, D66 en CDA), tijdens de raadsvergadering op 22 
december jl., middels een amendement, een extra krediet 
van € 350.000,00 bedongen om de verbouwing van de 
gemeenschapsvoorziening weer te kunnen hervatten. Wij 
vonden het ongewenst om de voortgang van de verbouwing 
stil te laten liggen tot na de raadsvergadering op 9 maart jl. 
De oppositie (m.u.v. PvdA) was het daar niet mee eens. Zij 
wilden eerst meer informatie hebben. Wij hadden de nodige 
informatie al ingewonnen (maximaal benodigd krediet) en 
konden daarmee uit de voeten. Het amendement werd met 
meerderheid van stemmen (8-6) aangenomen. Hierdoor 
worden de werkzaamheden bijna 3 maanden vervroegd, 
zodat men in Ubachsberg verder kan! Ook de PvdA stemde 
overigens tegen de najaarsnota en daarom impliciet tegen 
het ingediende amendement! 

Bergseweg
De hoognodige renovatie van de Bergseweg heeft enige 
vertraging opgelopen o.a. door de vondst van een deel van 
de Via Belgica, maar ook de weersomstandigheden hebben 
niet altijd meegewerkt. Ondanks eerder gemaakte afspraken 
zag de gemeente zich genoodzaakt om de weg volledig af 
te sluiten, omdat de verkeersveiligheid op de Bergseweg in 
het gedrang kwam. De gemeente wilde geen enkel risico 
meer nemen, want als er ongelukken zouden gebeuren, dan 
zou de gemeente hier verantwoordelijk voor zijn. Dat de 
communicatie niet altijd goed is verlopen, kunnen we niet 
ontkennen. DV heeft aangedrongen op betere communicatie 
én zal hier ook in de toekomst op blijven hameren. Door het 
feit dat de weg nu volledig is afgesloten, kan de aannemer de 
achterstand die er door de vorstperiode is opgelopen, sneller 

inlopen en komt de weg toch nog binnen de afgesproken tijd 
gereed en zal half april klaar zijn. In tegenstelling tot eerdere 
berichten zullen de � etspaden, op initiatief van Democraten 
Voerendaal, toch grotendeels geasfalteerd worden, zonder 
dat hiermee het budget overschreden wordt. Dit betekent 
meer comfort en meer veiligheid voor de � etsers!

Schoolstraat
Voor de Schoolstraat had het college verkeersremmende 
maatregelen in gedachten, maar dat is door interventie 
van  Democraten Voerendaal, uiteindelijk niet doorgegaan, 
omdat een groot aantal omwonenden hier tegen was en dit 
alleen maar zag als extra overlast in de straat. Maatregelen 
tegen verkeersoverlast, of te hoge snelheid, zijn ook anders 
op te lossen door bv. controle en handhaving!

Vrakelberg en Fromberg
Er is nogal wat (begrijpelijke) onrust ontstaan over mogelijke 
bouwplannen op de Vrakelberg en Fromberg. In de 
gemeenteraad zijn hier door het College van B&W überhaupt 
nog geen plannen voorgelegd. Als Democraten Voerendaal 
zullen wij eventuele plannen kritisch bekijken en erop 
toezien dat de kostbare en unieke natuur in dit kwetsbare 
gebied, niet wordt aangetast en zeker behouden blijft! In 
tegenstelling tot berichtgeving van de PvdA, gooien wij 
absoluut de natuur hier niet te grabbel en dat geld voor de 
gehele gemeente Voerendaal.

BuitenBeter
Op initiatief van Democraten Voerendaal is in 2016, tijdens de 
begrotingsvergadering een amendement ingediend dat door 
de voltallige gemeenteraad ondersteund is, om de applicatie 
BuitenBeter in te voeren. Deze app zorgt ervoor dat burgers 
en gemeente, plaats en tijd onafhankelijk (digitaal), met 
elkaar zaken kunnen doen. Een groot voordeel van deze app 
is, dat meldingen rechtstreeks in het meldsysteem van de 
gemeente worden ingevoerd, voorzien van foto, omschrijving 
en coördinaten en dit veel tijd scheelt om de melding af te 
handelen. Download daarom gratis de BuitenBeter app op 
uw smartphone! Zoek op ‘BuitenBeter’ in uw smartphone of 
ga voor meer informatie over het installeren van de app naar 
www.buitenbeter.nl.


