Even bijpraten
Beste inwoners van onze mooie gemeente,
Sinds maart 2020 hebben we, ondanks de beperkingen door de
coronapandemie, met zijn allen het beste uit ons zelf proberen te halen.
Niet alleen voor ons zelf, maar ook voor de ander: in de familie, buurt, op
straat of het werk. We kennen allemaal wel iemand in onze nabijheid die
getroﬀen is door het coronavirus, zelf ziek is geworden of dierbaren heeft
verloren. Dit is natuurlijk enorm ingrijpend.
De gemeenschapszin, het verenigingsleven en het ondernemerschap, is
een grote verbindende factor in onze gemeente. Deze hebben het in de
afgelopen maanden zwaar te verduren gehad en de strengere maatregelen
zullen in de komende periode nog veel van ons allen vragen. Wij willen
u daarom een hart onder de riem steken en iedereen bedanken voor
het vertrouwen in ons, maar ook in uzelf door soms op zeer bijzondere
en creatieve wijze een brug te slaan naar familie, kennissen, vrienden en
inwoners #Voerendaalsamensterk
Ondanks de fysieke afstand die we moesten bewaren in de afgelopen
periode, zijn we in gedachten en betrokkenheid dichter naar elkaar toe
gegroeid. De raads- en commissieleden van Democraten Voerendaal zullen
ondanks de beperkingen ook in het komende jaar verder aan de slag gaan
om zoveel mogelijk doelen, zoals vermeld in ons verkiezingsprogramma, te
verwezenlijken. We hopen dat we daarbij onverminderd mogen rekenen
op uw steun en vertrouwen in de komende periode.
Samen heeft nog nooit zoveel betekenis gehad als dit jaar. Laten we de
momenten dat we samen kunnen zijn daarom koesteren.
Democraten Voerendaal wenst alle inwoners van onze gemeente heel ‘veel‘
samenzijn en gezondheid in 2021 en zal voor iedereen beschikbaar zijn en
blijven via de bekende kanalen.

DV staat onder meer voor Diverse essentiële Voorzieningen in alle kernen
nu en in de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan een school en peuteropvang.
Peuteropvang wordt per 1 januari 2021 verzorgd door een nieuwe
aanbieder, Humankind. Door het gekozen model blijft peuteropvang
in de toekomst ook in de kleinere kernen behouden en is daarnaast, in
overleg met ouders en Humankind, maatwerk mogelijk. Al zal dit maatwerk
natuurlijk wel afhankelijk zijn van het aantal kinderen. Wij zijn van mening
dat het juist nu goed is om te investeren in leefbaarheid op lokaal niveau,
om zo niet alleen de economie te ondersteunen, maar ook het rijke
verenigingsleven, het cement van de samenleving, een hart onder de
riem te steken! In deze flyer blikken wij graag samen met u terug op een
bewogen jaar, maar kijken wij ook vooruit. Doelgericht Verder noemen wij
dat!

TERUGBLIK 2020
Het afgelopen jaar heeft Democraten Voerendaal onder meer de
navolgende vier verzoeken aan het College gedaan, die we hier met u
willen delen:
1. Motie Leefbare kernen met toekomstbestendige scholen
Leefbare kernen is een speerpunt waar DV zich al jaren sterk voor maakt
en een school is essentieel. Daarom is op 13 februari 2020 deze motie
ingediend door DV en een aantal andere fracties ter behoud van kwalitatief
goed onderwijs en veilige schoolgebouwen in alle kernen. Er is inmiddels
geld vrijgemaakt om de schoolomgeving in Ransdaal toekomstbestendig
en multifunctioneel te maken. Maar ook de kern Ubachsberg wordt niet
vergeten! Als we al even vooruitblikken zien we dat in de begroting 2021
een investeringskrediet voor 2022 van €1.700.000 voor de herontwikkeling
van de school en gymzaallocatie is opgenomen.
2. Kernbudgetten
De als speerpunt aangedragen kernbudgetten zijn erop gericht om
burgerinitiatieven, bedoeld om de wijk te verbinden of een impuls
te geven, te omarmen en middels ter beschikking gestelde gelden te
ondersteunen. Te denken valt bijvoorbeeld aan een speeltoestel in de
wijk, maar ook een klein evenement van en voor de buurt behoort tot de
mogelijkheden. Voor iedere kern wordt hiervoor een bedrag gereserveerd
naar aanleiding van onze oproep.

3. Motie Scheiden van PMD ook buitenshuis een goed idee
Deze door onze fractie geïnitieerde motie is een gevolg van een
burgerinitiatief van een milieubewuste jongere, die de gemeente
opriep buiten afvalbakken voor plastic afval te plaatsen. DV vindt dit een
uitstekend idee en heeft daarom de mogelijkheden onderzocht. Hieruit is
naar voren gekomen dat scholen en sportaccommodaties gebruik (kunnen
gaan) maken van de PMD-zakken. De gemeente gaat hen hierin faciliteren.
Op 17 april tijdens het Duurzaamheidsfestival zal er meer informatie
rondom klimaat en duurzaamheid met u worden gedeeld.
4. Motie Geef Voerendaalse woningzoekenden
voorrang waar mogelijk
Op ons verzoek, wordt er bij toekomstige woningbouwprojecten, waarbij
Vanhier Wonen niet is betrokken, aan eigen inwoners, zowel starters
als senioren, voorrang gegeven bij interesse in een woning binnen
de gemeente Voerendaal. Hiermee beogen we onder andere dat de
doorstroming op de woningmarkt vlot trekt zodat deze doelgroepen in
hun geliefde gemeente kunnen blijven wonen. Ook staan er momenteel
diverse projecten op stapel, waarbij ruim 80 nieuwe woningen binnen
onze gemeente worden gerealiseerd.

VOORUITBLIK 2021 EN VERDER
Duurzaamheid Voerendaal
Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. En dat moet ook wel om
onze ambitie in 2030 energieneutraal te zijn waar te maken. We juichen het
toe dat de gemeente hierin haar voorbeeldrol oppakt, maar zullen erop
blijven aandringen dit samen met u te blijven doen.
Daadkrachtig en Verantwoord financieel beheer
Met de vastgestelde begroting voor 2021 krijgt u een update over de stand
van zaken op financieel gebied. De in 2018 voorgestelde OZB-verhogingen
van 10% en 20% hadden we al weten te beperken, maar ook nu is de voor
2021 beoogde verhoging van 5% teruggebracht naar 3%. We blijven ons
dus ook in deze roerige tijd, inzetten voor zo laag mogelijke woonlasten!
Vast staat dat Voerendaal een prima reservepositie heeft. Het
huishoudboekje is op orde. Er komt vanaf 2021 zelfs meer geld binnen dan
dat er wordt uitgegeven! Dat is een compliment waard aan het College
en in het bijzonder onze wethouder financiën. In de tabel vindt u een
overzicht van de stand van zaken.

Stand per 1.1.2021
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Voorzieningen
Totaal reserves en voorzieningen

Bedragen in euro’s
3.388.000
14.541.000
2.636.000
20.565.000

Met een fors investeringsprogramma, onder meer inhoudende de
schoolomgevingen in Ubachsberg en Ransdaal, diverse weg- en
rioleringswerkzaamheden, ambities op het gebied van duurzaamheid en
de Open Club in Klimmen wordt er in Voerendaal hard gewerkt en blijven
wij voor u letten op de uitgaven! We zullen de financiële positie scherp in
de gaten blijven houden.

Ook in 2021 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
www.democratenvoerendaal.nl

