
Even Bijpraten…
2018 ligt al weer een tijdje achter ons. Een jaar waarin ook op politiek gebied weer veel is gebeurd. Wij kijken met 
tevredenheid terug, aangezien we bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werden. Van 4 
naar 5 zetels. In deze fl yer willen wij u kort bijpraten over een aantal onderwerpen.

Raadsakkoord
Democraten Voerendaal was na de succesvol verlopen 
gemeenteraadsverkiezingen de architect van het 
raadsakkoord. Voor Voerendaal een nieuw fenomeen, waar 
6 van de 7 partijen zich achter hebben geschaard. In het 
verleden was er steeds sprake van coalitie en oppositie, 
maar de 2 formateurs, Ruud Braun en Harry Coenen van 
Democraten Voerendaal hebben gezocht naar samenhang 
en verbinding om zodoende de gezamenlijke ambities 
van de verschillende raadsfracties weer te geven. Alleen 
Voerendaal Actief haakte op het laatste moment af en is van 
mening dat de overige fracties de verkeerde keuzes hebben 
gemaakt en verkeerde bestedingen doen. Alternatieve 
oplossingen heeft VA echter nooit aangedragen, ondanks 
diverse verzoeken daartoe. We zijn ongeveer een jaar 
onderweg en, eerlijk is eerlijk, alle partijen zijn soms nog 
zoekende naar de juiste werkwijze! Er wordt momenteel 
door het college, de gemeenteraad en het ambtelijke 
apparaat hard gewerkt aan de in het raadsakkoord 
opgenomen speerpunten en we blijven er het volste 
vertrouwen in houden dat de huidige samenwerking een 
succes wordt.

Speerpunten
Een aantal speerpunten die in ons verkiezingsprogramma 
stonden, hebben wij geprioriteerd, te weten:

Aanbieden grof vuil bij Rd4:
Vanaf 1 januari jl. mogen de inwoners van Voerendaal weer 
2 keer per jaar zonder bijbetaling grof vuil aanbieden bij 
het milieupark van Rd4. Per bezoek geldt een maximum 
van 3 kuub afval. Bij de inwoners rees hierover wel de vraag 
waarom de afvalstoff enheffi  ng en de kosten omhoog zijn 
gegaan. Dit is een gevolg van het feit dat afvalverwerking 
kostendekkend moet zijn en afhankelijk is van de prijzen op 
de wereldmarkt.

Verhoging basissubsidie verenigingen met 25%:
Democraten Voerendaal heeft het verenigingsleven hoog 
in het vaandel staan. De verenigingen zijn het cement van 
onze samenleving en verbinden mensen met elkaar. We 
zijn van mening dat iedere burger hier gebruik van moet 
kunnen maken. Daarom verhogen wij de basissubsidie 
van iedere vereniging met 25%. Hiermee stimuleren wij de 
verenigingen in een periode dat het steeds moeilijker wordt 

om vrijwilligers te vinden en te behouden. In ruil voor deze 
verhoging vraagt de gemeente van alle verenigingen een 
Maatschappelijke Verantwoorde Activiteit om zo een extra 
bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in onze kernen.

Duurzaamheid: 
De zonnepanelen op het gemeentehuis en het 
duurzaamheidsfonds zijn een paar voorbeelden van dit 
speerpunt. De gemeente is hierin kartrekker, met de hoop 
en verwachting dat de inwoners dit voorbeeld zullen 
volgen. Met name op het gebied van zonnepanelen, isolatie 
verbeteren, het gesubsidieerd afkoppelen van regenwater 
op particulier terrein en toepassingen van LED-verlichting. 
Ook staat er bij de komende raadsvergadering een voorstel 
op de agenda om de gemeentelijke mobiliteit te gaan 
uitvoeren met e-cars en e-bikes. Sinds kort heeft Voerendaal 
een energie-coöperatie, genaamd ‘De Omslag’, die met ons 
en de inwoners aan de slag wil gaan. Democraten Voerendaal 
krijgt niet het globale klimaatprobleem opgelost, maar alle 
kleine beetjes helpen. Zonder hulp van u als inwoners lukt 
het in ieder geval niet!

Burgerijen
Inmiddels heeft onze gemeente in iedere kern een 
volwaardige gemeenschapsaccommodatie en een Burgerij. 
Mede dankzij de inzet van voormalig wethouder Patrick 
Leunissen van DV is dit tot stand gekomen. Onze huidige 
wethouders Ruud Braun en Harry Coenen kunt u daar in 
het kader van ‘Wethouders on tour’ regelmatig treff en. Ze 
bezoeken iedere week een Burgerij, om informeel met de 
daar aanwezige bezoekers van gedachten te wisselen.

Financiën
Ook Voerendaal ziet zich genoodzaakt om fi nancieel keuzes 
te maken, omdat er een aantal bezuinigingen noodzakelijk 
zijn door o.a. autonome ontwikkelingen (buiten de macht 
van Gemeente Voerendaal om). Zo moet onze gemeente, 
omdat er een andere verdeelsleutel wordt toegepast door 
de 16 aangesloten gemeenten, een extra bijdrage van 
€ 350.000,- leveren aan de brandweer.
Voerendaal heeft een hoog voorzieningenniveau en ondanks 
de investering hierin van ruim 2 miljoen euro (excl. De Open 
Club Klimmen) is de voorgenomen belastingverhoging van 
het vorige college met 2% verlaagd. Wij doen er kortom alles 
aan de lasten voor u zo laag mogelijk te houden!



Ook in 2019 gaan we 
Doelgericht Verder!

Wilt u ons daarbij ondersteunen, of heeft u interesse 
om een actieve rol te spelen in de lokale politiek, neem 
dan contact op via: info@democratenvoerendaal.nl

U kunt ons ook volgen via: 
www.facebook.com/democratenvoerendaal

of www.democratenvoerendaal.nl

Democraten Voerendaal komt weer naar u toe!
Ook dit jaar gaan we weer op bezoek in de diverse kernen van de gemeente om alle 
inwoners, verenigingen en ondernemers de gelegenheid te geven om met onze raad- 
en commissieleden in gesprek te gaan over de meest uiteenlopende onderwerpen.  We 
willen graag weten wat hen bezig houdt en waar men vragen en opmerkingen over heeft! 
Ook suggesties en ideeën zijn van harte welkom! Aanmelden kan nu reeds via: info@

democratenvoerendaal.nl

Waar en wanneer:
• Klimmen: Dinsdag 7 mei vanaf 19.30 uur in Zalencentrum Café Keulen, 

Schoolstraat 3 te Klimmen.
• Ubachsberg: Woensdag 8 mei  vanaf 19.30 uur in het MFC ‘De Auw Sjoeël’, 

Schoolstraat 33 te Ubachsberg.
• Ransdaal: Dinsdag 21 mei vanaf 19.30 uur in Gemeenschapshuis ’t Wouves, 

Dorpsplein 14 te Ransdaal.
• Kunrade-Voerendaal: Donderdag 23 mei vanaf 19.30 uur in 

Herberg De Pintelier, Valkenburgerweg 33 te Kunrade.


