
De PGP uitgangspunten

Inleiding / verantwoording :

In hoofdstuk 2 van de statuten wordt gesteld dat de vereniging PGP als politieke groepering in 
de gemeente Valkenburg aan de Geul ten doel heeft er langs democratische weg voor te 
ijveren dat

1. zoveel mogelijk burgers effectief deel hebben aan de politieke en maatschappelijke 
besluitvorming

2. besluitvorming te laten plaats vinden na onbevooroordeelde afweging van alle ter 
zake doende feiten en vooruitzichten

3. bij de besluitvorming aan de gevolgen op lange termijn een groot gewicht wordt 
toegekend

4. Het maatschappelijk welzijn van alle inwoners van de gemeente Valkenburg aan de 
Geul wordt gewaarborgd en bevorderd

Deze notitie is bedoeld invulling te geven aan het verder in artikel 2 gestelde, namelijk dat de 
‘ uitgangspunten ‘ nader worden omschreven in een door de ledenvergadering vast te stellen 
programma.

Nadrukkelijk is dit dus niet het partijpolitieke programma. Dat is voor de periode 2018 / 2022 
voor de verkiezingen vastgesteld. Wij verwijzen voor de inhoud naar de PGP website.

UITGANGSPUNTEN

 Iedereen kan in principe lid worden van de PGP ( zie ook huishoudelijk reglement ).
 Van leden vragen wij dat ze de partijdoelstellingen onderschrijven en naar vermogen 

een bijdrage te leveren aan het gezond houden van de vereniging. Dit vraagt passief 
het voldoen aan de contributiebijdrage en actief om naar vermogen 
verenigingsactiviteiten bij te wonen resp. zich hiervoor in te zetten ( zie voor 
invulling ‘Programma’ ).

 De partijleden hebben invloed op de politieke koers en inhoud en de keuze van de 
politieke vertegenwoordigers doordat we in de ledenvergadering het 
verkiezingsprogramma vaststellen alsmede de kieslijst

 We ijveren voor een zo breed mogelijke deelname van de leden aan politieke 
activiteiten. Dit doen we o.a. door naast het raadslidmaatschap andere rollen die 
door de gemeente zijn ingesteld om dit doel te bereiken maximaal in te vullen ( voor 
nu betreft dit met name de rol van het burgercommissielid )

 Naast deze intern gerichte rollen willen we zoveel mogelijk mensen bij de politiek 
betrekken door het verzorgen van informatie- en hoorsessies ( zie hiertoe ‘ 
Programma ‘ )



Programma

We onderscheiden activiteiten die ten doel hebben

1. De onderliggende band van de leden te versterken
2. Zorg te dragen voor aanwas van nieuwe leden

In de praktijk is het onderscheid niet altijd scherp te maken, m.a.w. activiteiten kunnen beide 
doelen dienen.
Onderstaand zijn de eerste activiteiten genoemd. jaarlijks zal een update volgen in de 
Algemene Ledenvergadering.

Ad 1.
Hiertoe organiseren we jaarlijks 

 Een nieuwjaarsbijeenkomst
 Gemeenschappelijk cultuurbezoek, meer specifiek binnen de gemeente Valkenburg, 

b.v. in het Openluchttheater

Ad 2.
Hiertoe organiseren we

 2 maandelijks een opruimactie binnen de gemeente Valkenburg
 1 * per jaar een voorlichtingsavonden over een thema dat direct inzoomt op onze een 

van onze kernwaarden


