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Inleiding	  	  
	  
De	  politieke	  partijen	  PPGV,	  GroenLinks	  afdeling	  Maastricht-‐Heuvelland	  en	  PvdA-‐afdeling	  
Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  bundelen	  hun	  krachten	  in	  een	  nieuw	  samenwerkingsverband:	  PGP.	  	  
De	  samenwerking	  moet	  leiden	  tot	  minder	  versnippering	  op	  links.	  	  Deze	  drie	  partijen	  doen	  met	  
een	  gezamenlijke	  lijst	  onder	  de	  naam	  ‘PPGV/GroenLinks/PvdA’(afgekort	  als	  ‘PGP’)	  mee	  aan	  de	  
komende	  gemeenteraadsverkiezingen	  in	  de	  gemeente	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul.	  Na	  de	  
verkiezingen	  vormen	  ze	  ook	  één	  fractie:	  de	  PGP.	  
	  
De	  drie	  partijen	  zijn	  zeer	  ambitieus	  bezig	  met	  de	  gemeentepolitiek	  in	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul.	  Ze	  
beseffen	  dat	  ze	  deze	  ambities	  als	  afzonderlijke	  partijen	  niet	  of	  heel	  moeilijk	  kunnen	  realiseren.	  
Dat	  kan	  wel	  binnen	  het	  samenwerkingsverband.	  Door	  de	  krachten	  te	  bundelen	  staan	  er	  op	  
verkiesbare	  plaatsen	  actieve	  en	  ervaren	  raadsleden.	  Remy	  Meijers,	  de	  huidige	  wethouder	  van	  
Financiën	  en	  Zelfsturing	  gaat	  de	  lijst	  aanvoeren,	  gevolgd	  door	  de	  huidige	  raadsleden	  Corry	  
Fulmer	  en	  Hub	  Aussems	  .	  Op	  de	  vierde	  plaats	  staat	  Sjaan	  Savelsbergh,	  die	  in	  de	  periode	  2006-‐
2010	  reeds	  raadslid	  was,	  gevolgd	  door	  oud-‐wethouder	  Jan	  Hendrikx.	  GroenLinks	  vult	  de	  lijst	  
vervolgens	  aan	  met	  Margot	  Wingen,	  oud-‐raadslid	  in	  Alkmaar.	  	  
De	  laatste	  tijd	  wordt	  steeds	  duidelijker	  dat	  veel	  raadsleden	  te	  weinig	  kwaliteiten	  hebben	  om	  de	  
uitdagingen	  waarvoor	  de	  gemeente	  de	  komende	  jaren	  komt	  te	  staan	  het	  hoofd	  te	  kunnen	  
bieden.	  De	  PGP	  is	  juist	  daarom	  zo	  blij	  dat	  haar	  kandidaten	  zeer	  ervaren	  zijn	  en	  de	  gevraagde	  
kwaliteiten	  wel	  degelijk	  in	  huis	  hebben.	  
	  
De	  ambities	  van	  de	  ‘PGP’	  staan	  in	  dit	  verkiezingsprogramma	  en	  hanteert	  daarbij	  	  
sociale,	  solidaire	  en	  duurzame	  uitgangspunten.	  
	  
Dat	  betekent	  in	  algemene	  zin:	  

 Zorg	  voor	  de	  zwakkeren	  
 Werk	  voor	  iedereen	  
 De	  sterkste	  schouders	  de	  zwaarste	  lasten	  
 Rechtvaardige	  inkomensverdeling	  
 Elk	  kind	  gelijke	  kansen	  
 Goed	  onderwijs	  
 Betaalbaar	  en	  goed	  wonen	  
 Gelijke	  behandeling	  van	  iedere	  burger	  
 Bescherming	  van	  de	  leefomgeving	  en	  ecosystemen	  
 Streven	  naar	  duurzame	  energie	  en	  energiegebruik	  
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Hét	  uitgangspunt	  van	  de	  PGP	  voor	  Valkenburg	  aan	  de	  
Geul	  is	  daardoor:	  
	  

EEN	  	  SOCIALE,	  VEILIGE,	  LEEFBARE,	  	  
DUURZAME,	  BETROKKEN	  EN	  EFFICIËNTE	  GEMEENTE	  	  
VOOR	  ALLE	  INWONERS	  VAN	  VALKENBURG	  A/D	  GEUL	  

	  

	  
	  
Binnen	  deze	  thema’s	  leest	  u	  verrassende	  en	  inspirerende	  programmapunten	  die	  de	  PGP	  graag	  in	  
de	  komende	  raadsperiode	  wil	  realiseren.	  
	  
Hierna	  wordt	  in	  de	  opeenvolgende	  hoofdstukken	  een	  en	  ander	  uitgewerkt.	  	  
	  

1. Allereerst	  schetsen	  we	  per	  hoofdzaak	  enkele	  algemene	  uitgangspunten	  die	  aan	  onze	  
gezamenlijke	  visie	  ten	  grondslag	  ligt.	  	  

2. Dit	  vertaalt	  zich	  in	  	  
a. heel	  concrete	  algemene	  speerpunten,	  die	  te	  lezen	  zijn	  in	  hoofdstuk	  5,	  Algemene 

Speerpunten van de PGP ;	  
b. én in punten die wij gerealiseerd willen zien heel specifiek per kern  of wijk in 

Valkenburg, opgenoemd  in hoofdstuk 6, Kernspecifieke Speerpunten van de PGP	  
3. Daarnaast	  	  heeft	  de	  PGP	  uiteraard	  per	  thema	  nog	  ene	  lange	  lijst	  aan	  aandachtspunten:	  

deze	  staan	  in	  hoofdstuk	  7	  Uitgebreide Aandachtspunten van de PGP.	  	  	  
Het	  geheel	  biedt	  de	  lezer	  inzicht	  in	  het	  gedachtegoed	  van	  onze	  drie	  samenwerkende	  partijen	  
ten	  behoeve	  van	  de	  gehele	  gemeente	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul.	  	  	  
	  
Het	  gehele	  document	  staat	  op	  onze	  website:	  	  

	  

http://www.pgp-‐valkenburg.nl/	  
	  

EEN	  	  SOCIALE,	  VEILIGE,	  LEEFBARE,	  	  
DUURZAME,	  BETROKKEN	  EN	  EFFICIËNTE	  GEMEENTE	  	  
VOOR	  ALLE	  INWONERS	  VAN	  VALKENBURG	  A/D	  GEUL	  
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Mocht	  u	  naar	  aanleiding	  van	  het	  lezen	  van	  dit	  document	  vragen	  
of	  opmerkingen	  hebben,	  of	  wilt	  u	  over	  een	  onderwerp	  een	  

gesprek	  hebben	  met	  ons,	  dan	  kunt	  u	  ons	  bereiken	  via	  
	  

info@pgp-‐valkenburg.nl	  	  
	  	  

of	  via	  telefoonnummer	  
	  

	  06-‐29	  62	  75	  31	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 	  

MET	  DEZE	  NIEUWE	  LIJST	  VAN	  
SAMENWERKENDE	  PROGRESSIEVE	  
EN	  SOCIALE	  PARTIJEN	  VALT	  ER	  IN	  DE	  
GEMEENTE	  VALKENBURG	  AAN	  DE	  
GEUL	  	  WEER	  ECHT	  WAT	  TE	  KIEZEN!	  
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1. Sociale	  gemeente	  
 
De	  gemeenteraadsverkiezingen	  van	  2014	  vinden	  plaats	  in	  een	  tijd	  van	  crisis.	  Bij	  veel	  mensen	  leeft	  
onzekerheid	  over	  hun	  toekomst.	  De	  financieel-‐economische	  crisis	  heeft	  geleid	  tot	  sluiting	  van	  
bedrijven	  en	  groeiende	  werkloosheid.	  Bezorgdheid	  over	  het	  behoud	  van	  banen,	  het	  inkomen,	  
stijgende	  woonlasten,	  duurder	  wordende	  zorg	  en	  de	  kansen	  voor	  onze	  kinderen	  is	  begrijpelijk.	  
Onze	  regering	  denkt	  deze	  problemen	  het	  hoofd	  te	  kunnen	  bieden	  door	  rigoureuze	  maatregelen	  
te	  treffen	  die	  de	  verzorgingsstaat	  ontmantelen.	  Het	  is	  dan	  ook	  van	  groot	  belang	  dat	  gemeenten,	  
maar	  onze	  gemeente	  in	  het	  bijzonder,	  de	  bezuinigingsdrift	  van	  de	  Regering	  om	  weet	  te	  zetten	  in	  
gemeentelijk	  beleid	  dat	  inwoners	  verzekert	  van	  een	  leefomgeving	  waar	  het	  goed	  en	  plezierig	  
wonen	  is.	  Dit	  is	  een	  hele	  grote	  uitdaging	  die	  veel	  creativiteit	  van	  bestuurders	  en	  inwoners	  vergt.	  
De	  PGP	  is	  hier	  dan	  ook	  al	  volop	  mee	  aan	  de	  slag	  en	  heeft	  genoeg	  ideeën	  om,	  ondanks	  de	  
bezuinigingen,	  de	  leefbaarheid	  voor	  onze	  inwoners	  te	  kunnen	  waarborgen.	  

De	  verwachting	  is	  dat	  de	  werkloosheid	  landelijk	  en	  
regionaal	  in	  de	  komende	  jaren	  nog	  zal	  stijgen.	  Hoewel	  de	  
gemeente	  beperkt	  is	  in	  haar	  mogelijkheden	  om	  die	  
werkloosheid	  te	  bestrijden,	  maakt	  de	  PGP	  zich	  sterk	  voor	  
verbetering	  van	  de	  werkgelegenheidssituatie	  in	  Valkenburg	  
aan	  de	  Geul	  door	  het	  scheppen	  van	  voorwaarden.	  

Het	  toerisme	  is	  de	  grootste	  motor	  voor	  de	  werkgelegenheid	  in	  onze	  gemeente.	  De	  PGP	  
onderstreept	  wat	  de	  Gemeente	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  in	  haar	  Toekomstvisie	  2030	  schrijft:	  
“door	  vernieuwing	  blijft	  Valkenburg	  interessant	  voor	  zoveel	  mogelijk	  typen	  toeristen”.	  De	  PGP	  
ziet	  de	  bedrijven	  in	  het	  Heuvelland	  als	  belangrijke	  spelers	  in	  het	  totale	  toeristische	  aanbod	  en	  wil	  
het	  Heuvelland	  met	  kracht	  als	  een	  geheel	  op	  de	  kaart	  zetten.	  	  	  

De	  PGP	  ondersteunt	  elk	  initiatief	  dat	  -‐naast	  het	  toerisme	  en	  de	  detailhandel-‐	  leidt	  tot	  een	  
verbreding	  van	  het	  werkgelegenheidsprofiel.	  We	  denken	  onder	  andere	  aan	  ondernemingen	  in	  de	  
maatschappelijke	  dienstverlening	  en	  de	  automatisering.	  

De	  vergrijzing	  neemt	  toe	  en	  daarmee	  wordt	  het	  beroep	  op	  hulp	  
en	  ondersteuning	  groter.	  Bovendien	  krijgt	  de	  gemeente	  vanaf	  
2015	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  Jeugdzorg,	  de	  
dagbesteding	  en	  de	  individuele	  begeleiding	  van	  mensen	  met	  een	  
handicap.	  De	  PGP	  staat	  voor	  de	  menselijke	  maat	  in	  de	  zorg.	  De	  
PGP	  wil	  investeren	  in	  kleine	  wijkgerichte	  zorgteams	  en	  in	  
buurtprojecten/voorzieningen.	  

Uiteraard	  wil	  de	  PGP	  dat	  de	  Gemeente	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  
een	  goed	  vangnet	  waarborgt	  voor	  inwoners	  	  die	  geen	  betaald	  
werk	  of	  een	  laag	  inkomen	  hebben.	  	  Speciale	  aandacht	  gaat	  uit	  
naar	  jongeren,	  laagopgeleiden,	  allochtonen,	  eenoudergezinnen	  
en	  45+	  ers.	  	  

Door	  de	  economische	  crisis	  	  wordt	  armoedebestrijding	  urgenter.	  De	  PGP	  vindt	  dat	  het	  
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overheidsgeld	  waarop	  mensen	  recht	  hebben	  op	  een	  ingewikkelde	  manier	  naar	  de	  mensen	  komt.	  
De	  PGP	  accepteert	  niet	  dat	  er	  huishoudens	  zijn	  met	  een	  laag	  inkomen,	  die	  jaarlijks	  honderden	  
euro’s	  mislopen	  doordat	  ze	  formulieren	  niet	  of	  onjuist	  invullen.	  	  De	  PGP	  wil	  voor	  minima	  actieve	  
hulp	  bij	  het	  aanvragen	  van	  toeslagen	  en	  subsidies.	  	  

Goed	  onderwijs	  wordt	  steeds	  belangrijker	  om	  volwaardig	  
mee	  te	  draaien	  in	  de	  samenleving.	  Niet	  alle	  kinderen	  
beginnen	  de	  schoolcarrière	  vanuit	  een	  gelijke	  startpositie.	  De	  
PGP	  hecht	  belang	  aan	  een	  diploma	  voor	  ieder	  kind.	  Het	  
probleem	  van	  de	  schooluitval	  verdient	  blijvende	  aandacht.	  
Om	  de	  kansen	  op	  de	  arbeidsmarkt	  te	  vergroten	  voor	  
leerlingen	  met	  een	  beroepsopleiding,	  wil	  de	  PGP	  
leerwerkplaatsen	  voor	  deze	  jongeren	  stimuleren.	  	  

De	  PGP	  ziet	  zeker	  kansen	  om	  sociaal	  inhoud	  te	  geven	  aan	  de	  
uitdagingen	  waar	  de	  gemeente	  voor	  staat.	  	  Met	  een	  

Gemeente	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul,	  die	  historie,	  wellness	  en	  mergellandschap	  gastvrij	  onder	  de	  
aandacht	  brengt.	  

	  

2. Leefbare	  gemeente	  
 

Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  is	  voor	  iedereen.	  De	  PGP	  wil	  goede	  
en	  betaalbare	  huisvesting	  voor	  alle	  bevolkingsgroepen	  in	  
onze	  gemeente.	  Een	  goede	  mix	  van	  woonvoorzieningen	  is	  
het	  uitgangspunt.	  Maar	  zeker	  ook	  jongeren	  moeten	  
betaalbare	  huisvesting	  in	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  kunnen	  
vinden.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  bewoners	  in	  de	  buurten	  en	  
dorpen	  van	  de	  gemeente	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  kunnen	  en	  
willen	  blijven	  wonen.	  	  

Ten	  behoeve	  van	  ouderen	  dient	  de	  komende	  jaren	  gewerkt	  te	  worden	  aan	  goede	  huisvesting	  
zodat	  ze	  voorzien	  blijven	  van	  de	  zorg	  en	  middelen	  die	  zij	  nodig	  hebben.	  Wij	  hebben	  inmiddels	  
werk	  gemaakt	  van	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  beleidsplan	  wonen	  en	  mantelzorg.	  
	  
De	  PGP	  hecht	  veel	  waarde	  aan	  het	  begrip	  gemeenschapszin.	  En	  verenigingen	  zijn	  hiervan	  ankers	  
in	  onze	  samenleving.	  In	  de	  vereniging	  werken	  mensen	  samen,	  komen	  we	  voor	  elkaar	  op	  en	  

spreken	  we	  elkaar	  aan.	  	  Dit	  draagt	  bij	  aan	  de	  vorming	  van	  de	  
moderne	  open	  samenleving.	  De	  PGP	  wil	  doorgaan	  op	  de	  weg	  
van	  samenwerking	  tussen	  de	  verenigingen	  die	  al	  is	  	  
ingeslagen.	  

Scholen	  kunnen	  een	  belangrijke	  impuls	  geven	  aan	  leefbare	  
buurten	  en	  dorpen.	  De	  PGP	  is	  voorstander	  van	  brede	  scholen,	  
waar	  onder	  één	  dak	  ook	  	  wijkdiensten	  	  worden	  gehuisvest.	  
Ook	  wil	  de	  PGP	  veilige	  fietsroutes	  naar	  scholen.	  
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Het	  centrum	  van	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  dient	  na	  realisatie	  van	  het	  centrumplan	  goed	  
bereikbaar	  te	  zijn.	  De	  verkeersdrukte	  in	  de	  binnenstad	  is	  het	  afgelopen	  decennium	  door	  het	  
toenemend	  autogebruik	  enorm	  gestegen.	  Dat	  is	  onveilig,	  ongezellig	  en	  ongezond.	  	  

	  De	  PGP	  hecht	  veel	  waarde	  aan	  veiligheid	  in	  de	  breedste	  zin	  van	  
het	  woord.	  Dit	  betekent	  dat	  er	  voldoende	  budget	  gereserveerd	  
dient	  te	  worden	  voor	  onderhoud	  van	  wegen,	  fiets-‐	  en	  
wandelpaden.	  Bovendien	  zal	  er,	  in	  het	  kader	  van	  veiligheid,	  
voldoende	  sprake	  van	  toezicht	  en	  handhaving	  moeten	  zijn.	  

	  
Onze	  historische	  stad	  noemt	  zich	  terecht	  ‘wielerstad’,	  maar	  we	  
zijn	  daarmee	  nog	  geen	  fietsstad!	  Wielrenners	  worden	  in	  de	  

watten	  gelegd,	  maar	  gewone	  ‘utilitaire’	  fietsers	  die	  boodschappen	  doen	  of	  naar	  school	  of	  werk	  
willen	  fietsen,	  en	  toeristen	  die	  op	  gewone	  fietsen	  of	  ebikes	  
van	  onze	  omgeving	  proberen	  te	  genieten	  komen	  er	  bekaaid	  
van	  af.	  De	  PGP	  wil	  het	  voor	  inwoners	  van	  stad	  en	  
heuvelland	  en	  toeristen	  aantrekkelijk	  maken	  om	  op	  de	  fiets	  
het	  centrum	  van	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  in	  te	  gaan.	  Bij	  de	  
uitwerking	  van	  het	  centrumplan	  wil	  de	  PGP	  daarom	  meer	  
aandacht	  voor	  de	  fietsers	  en	  voetgangers.	  	  En	  de	  PGP	  wil	  
een	  bewaakte	  stalling	  voor	  minimaal	  200	  rijwielen	  in	  het	  
centrum.	  	  
	  
De	  PGP	  kijkt	  kritisch	  naar	  de	  grote	  evenementen	  die	  de	  
gemeente	  aantrekt	  om	  toeristen	  naar	  Valkenburg	  aan	  de	  
Geul	  te	  halen.	  Daarbij	  zoekt	  de	  PGP	  beperking	  van	  de	  verkeersoverlast	  voor	  bewoners.	  	  	  

	  
Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  is	  mooi	  en	  kan	  nog	  mooier.	  Met	  
speelplekken,	  jongerenplekken	  en	  bankjes	  in	  het	  groen	  
ontstaan	  plekken	  voor	  ontspanning	  en	  ontmoetingen	  tussen	  
bewoners.	  De	  PGP	  wil	  investeren	  in	  veilige	  en	  goed	  
onderhouden	  openbare	  ruimtes.	  Ook	  in	  het	  vernieuwde	  
centrum	  van	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  wil	  de	  PGP	  waar	  mogelijk	  
groen	  behouden	  of	  aanplanten.	  	  

	  

	  

 	  



  
 
 
            

Verkiezingsprogramma	  PGP	  2014-‐2018	   Page	  9	  
 

3. Duurzame	  gemeente	  
 

De	  energieprijzen	  stijgen	  en	  dat	  is	  voor	  veel	  inwoners	  
voelbaar	  in	  de	  portemonnee.	  De	  PGP	  wil	  energiebesparing	  en	  
isolatie	  van	  gebouwen	  door	  bewoners,	  woningcorporaties	  en	  
bedrijven	  stimuleren.	  	  De	  gemeente	  dient	  natuurlijk	  ook	  zelf	  
in	  te	  zetten	  op	  het	  energiezuinig	  maken	  van	  haar	  gebouwen.	  

Er	  zijn	  al	  veel	  woningen	  met	  zonnepanelen	  in	  de	  gemeente,	  
dat	  kunnen	  er	  meer	  worden.	  De	  PGP	  wil	  door	  
informatieverstrekking	  en	  -‐uitwisseling	  ondersteuning	  bieden	  
aan	  bedrijven	  en	  inwoners,	  zowel	  	  individueel	  als	  
gezamenlijk,	  die	  hierin	  investeren.	  	  

Elke	  boom	  telt	  in	  de	  vermindering	  van	  CO2.	  Veel	  dorpen	  hebben	  groene	  kwaliteit.	  	  De	  PGP	  wil	  
voldoende	  groen	  voor	  iedereen.	  Buurtbewoners	  die	  hun	  straat	  willen	  vergroenen	  en	  
onderhouden	  komen	  in	  aanmerking	  voor	  ondersteuning.	  De	  grotere	  groengebieden	  binnen	  de	  
gemeente	  dienen	  op	  elkaar	  aan	  te	  sluiten	  om	  dieren	  in	  de	  natuur	  doorgaande	  ruimte	  te	  geven.	  In	  
het	  onderhoud	  kiest	  de	  PGP	  voor	  degelijke	  en	  milieuvriendelijke	  manieren.	  	  

Bij	  duurzame	  keuzes	  en	  duurzame	  ontwikkeling	  wordt	  rekening	  gehouden	  met	  de	  belangen	  van	  
de	  huidige	  en	  de	  toekomstige	  generaties.	  We	  moeten	  ook	  zuinig	  omgaan	  met	  onze	  grondstoffen	  	  
om	  straks	  nog	  voldoende	  te	  hebben	  en	  ons	  daarbij	  	  bewustzijn	  te	  zijn	  van	  wat	  nodig	  is	  en	  wat	  
gemist	  kan	  worden.	  	  

Een	  gemeentelijke	  stimulans	  van	  schone	  energie,	  milieu	  en	  duurzaamheid	  stelt	  de	  consument	  in	  
staat	  hierin	  verantwoordelijkheid	  te	  nemen.	  Met	  deze	  ontwikkeling	  zal	  de	  lokale	  markt	  voor	  
groene	  diensten	  en	  producten	  groeien.	  Ecologische,	  sociale	  en	  economische	  belangen	  komen	  zo	  
bij	  elkaar.	  

	  

4. Betrokken	  en	  efficiënte	  gemeente	  
 

De	  tijd	  dat	  de	  overheid	  kon	  bepalen	  wat	  goed	  was	  voor	  haar	  burgers	  en	  die	  
burgers	  dat	  ook	  zonder	  morren	  accepteerden,	  ligt	  gelukkig	  ver	  achter	  ons.	  
Tegenwoordig	  wordt	  op	  een	  directe	  en	  dikwijls	  digitale	  wijze	  
gecommuniceerd	  tussen	  de	  overheid	  en	  haar	  bevolking.	  De	  PGP	  wil	  dat	  de	  
gemeente	  meer	  en	  beter	  gebruik	  maakt	  van	  digitale	  communicatie.	  Dat	  past	  
bij	  een	  moderne	  en	  open	  samenleving.	  	  
	  

De	  PGP	  wil	  dat	  bewoners	  tijdig	  meepraten	  over	  belangrijke	  beslissingen	  in	  Valkenburg	  aan	  de	  
Geul	  en	  dat	  zij	  daadwerkelijk	  invloed	  hebben:	  'beginspraak'.	  
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De	  uiteindelijke	  beslissing	  zal	  bij	  het	  College	  liggen	  en	  daar	  dient	  men	  zorgvuldig	  om	  te	  gaan	  met	  
de	  belangen	  van	  de	  bevolking.	  	  	  
	  
Jaarlijks	  presenteert	  het	  College	  een	  ambitieus	  investeringsprogramma	  met	  grote	  financiële	  
gevolgen	  voor	  de	  inwoners.	  De	  laatste	  jaren	  blijkt	  dat	  deze	  plannen	  niet	  uitgevoerd	  werden,	  
waardoor	  de	  geraamde	  kosten	  wegvielen	  en	  toegevoegd	  werden	  aan	  het	  vermogen.	  De	  PGP	  wil	  
geen	  nieuwe	  plannen	  oppakken	  voordat	  het	  huidige	  investeringsplan	  is	  uitgevoerd.	  Het	  
centrumplan	  maakt	  deel	  uit	  van	  dit	  investeringsplan.	  

De	  PGP	  wil	  dat	  eventuele	  overschotten	  die	  de	  komende	  jaren	  ontstaan,	  worden	  gespaard	  om	  
toekomstige	  tekorten	  te	  kunnen	  opvangen.	  Het	  dak	  moet	  worden	  gerepareerd	  als	  de	  zon	  schijnt!	  
De	  PGP	  is	  voorstander	  van	  intensieve	  samenwerking	  met	  de	  gemeenten	  in	  het	  Heuvelland	  en	  
andere	  gemeenten	  in	  de	  regio.	  Bij	  de	  keus	  voor	  samenwerking	  wordt	  in	  het	  oog	  gehouden	  dat	  dit	  
leidt	  tot	  een	  efficiëntere	  en	  kwalitatief	  betere	  economie	  en	  dienstverlening.	  	  

De	  Gemeenteraad	  stuurt,	  zet	  kaders	  uit	  en	  stelt	  daarvoor	  budgetten	  beschikbaar.	  En	  het	  College	  
bereidt	  zaken	  voor	  en	  voert	  deze	  uit,	  zoals	  de	  raad	  heeft	  aangegeven.	  Daarnaast	  zijn	  de	  
raadsleden	  de	  oren	  en	  ogen	  van	  de	  gemeente	  en	  staan	  zij	  open	  voor	  de	  problemen	  en	  suggesties	  
van	  inwoners.	  De	  PGP	  wil	  de	  komende	  vier	  jaren	  meer	  de	  nadruk	  leggen	  op	  de	  sturende	  en	  
controlerende	  taken	  van	  de	  raad.	  Onze	  raadsleden	  zullen	  klachten	  en	  opmerkingen	  van	  inwoners	  
serieus	  nemen	  en	  	  hen	  helpen	  om	  deze	  op	  de	  juiste	  bestemming	  te	  brengen.	  	  	  	  

	  

	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  

	   	  

19	  MAART	  2014	  KAN	  UW	  STEM	  	  
DE	  DOORSLAG	  GEVEN	  !	  
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5. Algemene	  Speerpunten	  van	  de	  PGP	  voor	  Valkenburg	  
a/d	  Geul	  

	  

De	  PGP	  is	  ambitieus	  én	  realistisch,	  en	  streeft	  daarom	  voor	  de	  komende	  
raadsperiode	  de	  volgende	  speerpunten	  gemeentebreed	  na.	  Deze	  moeten	  er	  toe	  
bijdragen	  om	  onze	  mooie	  gemeente	  inderdaad	  Sociaal,	  Leefbaar,	  Duurzaam,	  	  
Betrokken	  en	  Efficiënt	  te	  maken	  en	  te	  houden!	  

	  

Sociale	  gemeente	  
 Jongeren,	  ouderen,	  mensen	  met	  een	  functiebeperking	  dienen	  juist	  
extra	  betrokken	  te	  worden	  	  

 Werkgelegenheid	  in	  regio	  d.m.v.	  samenwerking	  stimuleren	  
 Stevig	  jeugd-‐	  en	  ouderenzorgbeleid	  
 Geen	  verschraling	  van	  de	  thuiszorg	  
 Serieus	  gehandicaptenbeleid	  
 Armoedebestrijding	  
 Schuldensanering	  faciliteren	  
 Regelgeving	  voor	  ondernemers	  &	  burgers	  vereenvoudigen	  
 Beginspraak	  voor	  kernen	  

	  
	  
Leefbare	  gemeente	  

 Behoud	  voorzieningen	  in	  de	  kernen	  
 Behoud	  openbaar	  vervoer	  
 Meer	  speelgelegenheden	  
 Buurthuizen	  multifunctioneel	  maken	  
 Buurtstimuleringsfonds	  om	  initiatieven	  van	  de	  burgers	  daadwerkelijk	  
te	  ondersteunen	  

 Meer	  blauw	  op	  straat,	  betere	  handhaving	  
 Verkeersveiligheid	  (m.n.	  zwakke	  verkeersdeelnemer)	  stimuleren	  
 Culturele	  instellingen	  op	  peil	  houden	  
 Eerste	  belangenparkeerkaart	  overal	  gratis!	  
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Duurzame	  gemeente	  

 Energieneutrale	  gemeente	  
 Faciliteren	  burgers	  en	  buurten	  bij	  energiebezuiniging	  (en	  dus	  
kostenbesparing)	  

 Groene	  ruimtes	  en	  elementen	  in	  buitengebieden	  versterken	  	  	  
	  
	  
Betrokken	  en	  Efficiënte	  gemeente	  

 Omturnen	  gemeentelijk	  apparaat	  naar	  een	  regiegemeente	  
 Sluitende	  begroting	  aanhouden,	  dus	  herbezinning	  op	  hoofdtaken	  
nodig	  

 Regelgeving	  voor	  ondernemers	  &	  burgers	  vereenvoudigen	  
 Beginspraak	  voor	  kernen	  
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6. Kernspecifieke	  Speerpunten	  van	  de	  PGP	  	  
	  
Naast	  de	  gemeentebrede	  speerpunten	  zijn	  er	  ook	  dringende	  zaken	  die	  de	  PGP	  
de	  komende	  4	  jaren	  minimaal	  per	  kern	  of	  wijk	  gerealiseerd	  wil	  zien,	  ofwel	  wil	  
behouden:	  

	  

Valkenburg-‐Centrum	  
 Eerste	  belangenparkeerkaart	  gratis	  !	  
 Realiseren/ondersteunen	  (natuur)speeltuin	  in	  (buurt	  van)	  
centrum	  
 Reconstructie	  Pastoor	  Sartonstraat	  
 Reconstructie	  Molenstraat	  

	  
	  
Broekhem	  Noord	  

 Reconstructie	  Jos	  Maenenstraat,	  Dr	  Poelsstraat	  en	  Henri	  
Hermansstraat	  

	  
	  
Broekhem	  Zuid	  

 Eerste	  belangenparkeerkaart	  gratis	  
 Inrichten	  als	  30	  kilometergebied	  

	  
	  
Houthem	  

 Overlast	  A79	  aanpakken	  
 Opwaarderen	  St	  Gerlachplein	  
 Verkeersarrangement	  veilig	  maken	  

	  
	  
Berg	  en	  Terblijt	  

 Opwaardering	  en	  behoud	  van	  winkelcentrum	  
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Vilt	  

 Ondersteunen	  natuur-‐	  en	  recreatieplan	  Vilt	  
 Geen	  dure	  woningbouw	  op	  tweede	  voetbalveld	  

	  
	  
Sibbe	  

 Reconstructie	  Bergstraat	  
	  
	  

	  	  Schin	  op	  Geul	  
 Opwaardering	  kerkplein	  

	  
	  
Hekerbeek	  

 Eerste	  belangenparkeerkaart	  gratis	  
 Reconstructie	  Hekerbeekstraat	  

	  
	  
Emmaberg	  

 Reconstructie	  Emmabergweg,	  Zenderweg	  en	  Heideweg	  
 Aanpak	  overlast	  van	  zendmast	  
 Groeneweg	  openhouden	  voor	  bestemmingsverkeer	  

 

	  
Mocht	  u	  het	  gevoel	  hebben	  dat	  wij	  een	  wezenlijk	  punt	  
voor	  uw	  kern	  nog	  niet	  vermeld	  hebben,	  schroom	  dan	  
niet	  contact	  met	  ons	  op	  te	  nemen:	  
 

info@pgp-‐valkenburg.nl	  	  
	  	  

of	  via	  telefoonnummer	  06-‐29	  62	  75	  31	  
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7. Uitgebreide	  Aandachtspunten	  van	  de	  PGP	  

	  
1. Sociale	  Gemeente	  

Werk/inkomen	  en	  armoedebestrijding:	  
 Behoud	  van	  werkgelegenheid	  dient	  het	  uitgangspunt	  te	  zijn.	  
 Samenwerking	  met	  andere	  gemeenten	  om	  de	  werkgelegenheid	  te	  bevorderen	  is	  ter	  
versterking	  van	  de	  regionale	  economie	  en	  werkgelegenheid	  van	  het	  grootste	  belang.	  

 De	  PGP	  gaat	  voor	  een	  sluitende	  aanpak	  van	  jeugdige	  werkzoekenden	  in	  samenwerking	  met	  
een	  leerplichtambtenaar,	  regionaal	  Meld	  Centrum	  en	  de	  Sociale	  Dienst.	  

 De	  PGP	  wil	  meer	  werk	  maken	  van	  woon-‐werkcombinaties	  in	  de	  kernen.	  
 PGP	  wil	  een	  onderzoek	  instellen	  naar	  de	  mogelijkheid	  van	  het	  opzetten	  van	  een	  
budgetneutraal,	  integraal	  kinderopvangcentrum	  (24	  uur	  per	  dag/7	  dagen	  per	  week)	  met	  
overnachtingsmogelijkheid	  en	  wellicht	  een	  aanzet	  tot	  voorschoolse	  opvang	  voor	  2	  en	  3	  
jarigen	  (zoals	  in	  Finland	  en	  België)	  teneinde	  de	  tweeverdieners	  te	  faciliteren.	  

 Vrijwilligerswerk	  en	  het	  inzetten	  van	  uitkeringsgerechtigden	  mag	  nooit	  reguliere	  banen	  gaan	  
kosten.	  

 Aanpak	  werkeloosheid	  door	  re-‐integratie	  en	  social	  return.	  
 Het	  inzetten	  van	  WSW-‐ers	  en	  langdurig	  werkzoekende	  wordt	  een	  beslissend	  criterium	  bij	  het	  
aanbesteden	  van	  de	  gemeente.	  

 Inzet	  van	  WSW-‐ers	  in,	  voor	  hen	  uitvoerbare,	  functies	  (bewaakte	  fietsenstalling	  e.d.)	  
 Gemeente	  gaat	  bestanden	  werkzoekenden	  en	  bijstandsgerechtigden	  inventariseren	  en	  
inzetten	  op	  om-‐en	  bijscholing	  om	  werk	  te	  vinden.	  

 Voor	  mensen	  die	  (nog)	  geen	  kans	  op	  betaald	  werk	  hebben	  zoekt	  de	  gemeente	  naar	  
alternatieven:	  participatiebanen,	  leerwerkplekken,	  stageplaatsen	  of	  vrijwilligerswerk.	  

 Gemeente	  organiseert	  een	  starters-‐	  en	  meesterschapsbeurs	  om	  de	  talenten	  in	  beeld	  te	  
brengen.	  Zie	  voorbeeld	  ruilbeurs	  043	  in	  Maastricht	  tussen	  bedrijven	  en	  instellingen.	  

 De	  gemeente	  heeft	  eigen	  stageplekken	  en	  maakt	  afspraken	  met	  woningcorporaties,	  
zorginstellingen	  en	  andere	  werkgevers	  over	  stageplaatsen	  en	  proefplaatsingen	  (Eventueel	  
met	  bijbetaling	  en	  begeleiding).	  

 Meer	  aandacht	  voor	  de	  mens	  bij	  de	  Sociale	  Werkplaatsen	  (zoals	  WOZL	  en	  MTB)	  en	  niet	  enkel	  
voor	  het	  financiële	  gewin.	  

 De	  gemeente	  maakt	  een	  website	  met	  toegankelijke	  en	  actuele	  informatie	  over	  landelijke	  en	  
gemeentelijke	  regelingen	  voor	  inkomensondersteuning.	  

 Tegengaan	  toenemende	  armoede	  door	  verruiming	  van	  de	  langdurigheidstoeslag.	  
 Mensen	  worden,	  indien	  nodig,	  geholpen	  bij	  het	  aanvragen	  van	  allerlei	  voorzieningen,	  
toelages	  en	  regelingen	  (evt	  via	  vrijwilligerscentrale,	  of	  via	  onze	  PGP	  mensen)	  
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 De	  PGP	  kiest	  voor	  een	  actieve	  aanpak	  van	  de	  schuldenproblematiek	  via	  goede	  preventie,	  
schuldsanering	  en	  nazorg.	  Dit	  betekent	  dat	  de	  gemeente	  een	  stevige	  afdeling	  voor	  
schuldhulpverlening	  in	  tact	  houdt	  (of	  dit	  met	  andere	  gemeentes	  stevig	  body	  geeft).	  	  	  

 Ter	  bevordering	  van	  maatschappelijke	  participatie	  voert	  de	  gemeente	  een	  stadspas	  in	  met	  
daaraan	  gekoppeld	  kortingsbonnen	  voor	  mensen	  met	  een	  laag	  inkomen.	  Ondernemers	  die	  
maatschappelijk	  verantwoord	  willen	  ondernemen,	  die	  nieuwe	  klanten	  willen	  trekken,	  die	  
iets	  terug	  willen	  doen	  voor	  de	  subsidie	  die	  ze	  van	  de	  gemeente	  ontvangen,	  die	  meer	  omzet	  
willen	  genereren	  en	  die	  hun	  daluren	  of	  laatste	  zitplaatsen	  willen	  vullen	  kunnen	  zich	  bij	  deze	  
regeling	  aansluiten.	  	  

	  
2. Betrokken	  gemeente	  

 Jongeren,	  ouderen,	  mensen	  met	  een	  functiebeperking	  dienen	  juist	  extra	  betrokken	  worden	  
bij	  vitale	  gemeenschappen	  	  Serieuze	  taak	  voor	  maatschappelijk	  werkers	  en	  
kerncoördinatoren.	  Uitgaan	  van	  hun	  krachten	  en	  talenten,	  niet	  van	  hun	  beperkingen.	  

Zorg	  en	  welzijn:	  
 De	  PGP	  is	  terughoudend	  met	  de	  marktwerking	  in	  de	  zorg.	  Vrije	  prijsvorming	  en	  bejegening	  
van	  de	  zorgvrager,	  enkel	  als	  consument,	  kunnen	  belemmeren	  dat	  iedereen	  toegang	  tot	  zorg	  
heeft.	  

 Wij	  willen	  geen	  verschraling	  van	  de	  thuiszorg.	  De	  signaalfunctie	  moet	  blijven.	  (thuiszorg	  mag	  
niet	  vervangen	  worden	  door	  schoonmakers)	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 Wij	  willen	  er	  zorg	  voor	  dragen	  dat,	  mensen	  de	  zorg,	  die	  zij	  	  nodig	  hebben,	  ook	  krijgen.	  Het	  
creëren	  van	  een	  goed	  signaleringsnetwerk	  (sociale	  dienst,	  artsen,GGZ,verslavingszorg,	  
zorgverleners,	  welzijnswerkers,	  onderwijzers,	  buurtcomités,	  vrijwilligers	  	  e.a.),	  door	  goede	  
afspraken	  te	  maken	  over	  het	  melden	  van	  zorgsituaties	  bij	  de	  gemeente	  (WMO-‐loket)	  waarna	  
een	  huisbezoek	  kan	  volgen.	  Het	  tafelgesprek	  dient	  herhaaldelijk,	  ter	  nacontrole,	  met	  
zorgvrager	  gevoerd	  te	  worden.	  	  	  	  	  

 Mantelzorgers	  moeten	  niet	  professionele	  zorgverlening	  gaan	  vervangen.	  	  	  
 Mantelzorg	  faciliteren	  door	  ruimere	  mantelzorg	  en	  wonen	  mogelijkheden	  te	  scheppen.	  
(ouderen	  zodoende	  de	  mogelijkheid	  te	  bieden	  om,	  op	  een	  prettige	  en	  veilige	  manier,	  langer	  
thuis	  te	  kunnen	  blijven	  wonen).	  

 Mantelzorgers	  ondersteunen	  met	  een	  servicepunt	  en	  een	  vervangingsdienst.	  	  	  	  
 Glijdende	  schaal	  hanteren	  in	  eigen	  bijdrage	  aan	  WMO,	  om	  problemen	  bij	  net	  wel	  of	  net	  niet	  
op	  de	  grens	  van	  de	  eigen	  bijdrage	  te	  zitten	  te	  voorkomen.	  

Jeugd	  en	  jongeren:	  	  	  	  
 Jongeren	  moeten	  een	  eerlijke	  kans	  krijgen	  om	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  samenleving	  en	  grip	  te	  
hebben	  op	  hun	  toekomst.	  Een	  diploma	  moet	  zich	  uitbetalen	  in	  werk	  en	  verdere	  ontplooiing.	  
Een	  jongere	  is	  of	  op	  school	  of	  aan	  ’t	  werk.	  
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 Het	  vroegtijdig	  detecteren	  van	  kinderen	  die	  het	  moeilijk	  hebben	  is	  van	  belang	  om	  problemen	  
te	  voorkomen:	  voortzetting	  VVE.	  	  

 De	  aanpak	  van	  de	  jeugdzorg	  dient	  oplossingsgericht	  en	  positief	  te	  zijn.	  Het	  motto	  van	  de	  
organisatie	  moet	  zijn;	  één	  gezin,	  één	  plan	  één	  budget	  en	  één	  regisseur.	  

 Er	  dienen	  meer	  (alcoholvrije)	  voorzieningen	  en	  uitgaansmogelijkheden	  te	  komen	  voor	  de	  
opgroeiende	  jeugd.	  (dans	  en	  spelgelegenheden,	  internetcafés	  bijvoorbeeld	  in	  de	  
gemeenschapshuizen)	  

 Verruiming	  speelruimtebeleid.	  (in	  elke	  kern	  speelplekken	  en	  trapveldjes)	  
 Realiseren	  van	  een	  natuurspeeltuin.	  

Ouderen:	  	  	  	  	  
 Meer	  activiteiten	  voor	  ouderen	  in	  samenwerking	  met	  verzorgingshuizen,	  
seniorenverenigingen,	  gildes	  en	  huiskamerprojecten.	  

 Voor	  Bewegen	  Voor	  Ouderen	  dient	  de	  huidige	  kwaliteit	  behouden	  te	  worden.	  
 Adviesbalie	  oprichten	  om	  langer	  zelfstandig	  wonen	  vroegtijdig	  onder	  de	  aandacht	  te	  kunnen	  
brengen	  en	  afdoende	  over	  te	  kunnen	  informeren.	  

Mensen	  met	  functiebeperkingen:	  
 Mensen	  met	  een	  functiebeperking	  dienen	  juist	  extra	  betrokken	  worden	  bij	  vitale	  
gemeenschappen.	  Serieuze	  taak	  voor	  maatschappelijk	  werkers	  en	  kerncoördinatoren.	  
Uitgaan	  van	  hun	  krachten	  en	  talenten,	  niet	  van	  hun	  beperkingen.	  

 Verbeteren	  toegankelijkheid	  openbare	  ruimte	  en	  openbare	  gebouwen.	  

Burgerparticipatie	  en	  zelfsturing:	  
 Zelfsturing	  van	  onderop	  verder	  ontwikkelen.	  Wijken	  en	  kernen	  weten	  zelf	  wat	  goed	  voor	  hen	  
is.	  Projecten	  faciliteren	  en	  gelden	  herberekenen	  uit	  de	  programma’s.	  

 Burgerparticipatie	  mag	  geen	  afschuif-‐	  lees	  bezuinigingstactiek	  worden.	  
 Geen	  verwevenheid	  van	  politieke	  groeperingen	  in	  de	  zelfsturing.	  
 Mogelijkheden	  openhouden	  voor	  burgerinitiatieven	  (ook	  buiten	  de	  oude	  dorpsraden	  om)	  en	  
hier	  voldoende	  budget	  voor	  reserveren.	  

Leefbaarheid	  
 Ten	  bate	  van	  de	  leefbaarheid	  en	  veiligheid	  in	  woonwijken	  dient	  er	  regelmatig	  overleg	  te	  zijn	  
tussen	  politie,	  welzijnswerk	  en	  buurt	  en	  belangenverenigingen.	  

 Behoud	  openbaar	  vervoer.	  
 Voorzieningen	  voor	  de	  kernen	  behouden	  en	  uitbreiden.	  
 Parkeertarieven	  betaalbaar	  houden	  voor	  onze	  inwoners.	  
 Eerste	  kaart	  belangenparkeren	  gratis.	  
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Wonen:	  
 Woningvoorraad	  aanpassen	  op	  bepaalde	  doelgroepen.	  (ouderen,	  eenoudergezinnen	  en	  
starters)	  

 Mogelijkheden	  zoeken	  voor	  het	  realiseren	  van	  multifunctionele	  woningen.	  	  
(kangoeroewoningen,	  meergeneratiewoningen	  en	  mantelzorgwoningen)	  

 Woningstichting	  aanspreken	  op	  hun	  verantwoordelijkheid	  in	  dezen.	  	  	  	  	  
 Prestatieafspraken	  maken	  met	  woningcorporaties	  over	  herstructurering.	  
 Wachtlijsten	  bij	  woningverenigingen	  tegengaan.	  
 De	  gemeente	  neemt	  het	  initiatief	  tot	  een	  leegstandsoverleg	  met	  	  	  	  	  
eigenaren/ondernemers/coöperaties	  en	  makelaars	  om	  tot	  een	  strategie	  te	  komen	  voor	  
(tijdelijke)	  invulling	  van	  leegstand	  en	  herstructurering	  van	  de	  woningvoorraad.	  Hierbij	  wordt	  
samengewerkt	  met	  andere	  gemeenten	  en	  kennisinstituten.	  

 Bemiddelen	  in	  burenconflicten.	  (politie,	  maatschappelijk	  werk,	  wijkverpleging	  e.a.)	  
 Evenementen	  goed	  spreiden	  en	  overlast	  aanpakken.	  
 PGP	  verzet	  zich	  tegen	  mogelijke	  exclusieve	  woningbouw	  op	  2e	  voetbalveld	  in	  Vilt.	  

Voorzieningen:	  
 De	  bibliotheek	  moet	  multifunctioneel	  ingekaderd	  worden,	  bijvoorbeeld	  combinatie	  met	  
samengaan	  van	  nieuwe	  basisschool	  aan	  de	  Plenkert.	  O.a.	  mogelijkheid	  bieden	  aan	  scholieren	  
voor	  het	  maken	  van	  huiswerk	  en	  het	  maken	  van	  werkstukken)	  

 Multifunctioneel	  maken	  stimuleren/faciliteren	  van	  gemeenschapshuizen.	  
 Behoud	  van	  voorzieningen	  door	  het	  zoeken	  naar	  creatieve	  mogelijkheden	  en	  alternatieven.	  
(verdwijnen	  openluchtbad	  2016/ligweide	  aanleggen	  bij	  de	  Polfermolen)	  

Onderwijs:	  
 Beleid	  is,	  zolang	  de	  kwaliteit	  gewaarborgd	  is,	  de	  basisscholen	  in	  de	  kernen	  te	  behouden	  
vanwege	  de	  leefbaarheid	  en	  sociale	  cohesie.	  

 Kinderen	  met	  een	  beperking	  en/of	  een	  opvoedings-‐	  of	  leerprobleem	  hebben	  maatwerk	  
nodig.	  Schoolbesturen	  zijn	  verantwoordelijk	  voor	  het	  bieden	  van	  Passend	  Onderwijs	  in	  de	  
regio.	  De	  gemeente	  dient	  zorg	  te	  dragen	  voor	  een	  goed	  leerlingvervoersysteem.	  

 Ook	  moet	  ingezet	  worden	  op	  het	  behoud	  van	  Stella	  Maris	  in	  onze	  gemeente.	  	  
 Op	  (taal)achterstanden	  moet	  gericht	  beleid	  gevoerd	  worden.	  (voortzetting	  project	  Moeljaan	  
(VVE)	  in	  peuteronderwijs)	  

 De	  gemeente	  promoot	  stageplekken	  (ook	  voor	  schoolverlaters)	  en	  ondersteunt	  bij	  bedrijven	  
en	  instanties.	  	  

 Scholen	  meer	  betrekken	  bij	  leefbaarheid	  in	  wijken	  en	  kernen	  en	  visa	  versa.	  
 De	  PGP	  ondersteunt	  projecten	  welke	  natuur,	  milieu	  en	  duurzaamheid	  bevorderen	  met	  
jongeren	  en	  kinderen.	  (bijvoorbeeld	  Belevingsboomgaard	  in	  Vilt)	  	  	  	  	  	  

 Volwasseneducatie	  beter	  afstemmen	  op	  arbeidsmarkt.	  	  	  	  	  
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Sport:	  
 Sport	  moet	  laagdrempelig	  en	  betaalbaar	  zijn.	  
 Openbare	  ruimte	  moet	  uitnodigend	  zijn	  voor	  meer	  bewegen.	  (trapveldjes	  en	  speelruimte)	  
 Sportaccommodaties	  optimaal	  benutten.	  (ook	  buiten	  verenigingsuren)	  
 Sportstimulering	  op	  scholen	  continueren.	  (voortzetting	  naschoolse	  sportbegeleiding)	  
 Verenigingen	  stimuleren	  hun	  activiteiten	  uit	  te	  breiden	  richting	  buurt	  en	  onderwijs.	  
 Subsidiebeleid/accomodatiebeleid	  handhaven	  waarbij,	  van	  onder	  op,	  mogelijkheden	  	  
 gezocht	  worden	  dit	  efficiënter	  en	  goedkoper	  voort	  te	  zetten.	  
 PGP	  is	  voor	  voortzetting	  van	  het	  gesubsidieerd	  halen	  van	  het	  zwemdiploma.	  (voor	  de	  
 veiligheid	  en	  extra	  beweging	  van	  onze	  kinderen)	  
 In	  elke	  kern	  halfverharde	  en	  omheinde	  voetbal/handbal/volley	  en	  basketbalveldjes.	  	  
 (eventueel	  met	  buurttoezicht)	  

Veiligheid:	  
 Voldoende	  budget	  reserveren	  voor	  goed	  onderhouden	  wegen,	  fiets-‐	  en	  wandelpaden	  en	  
adequate	  verlichting.	  	  

 Verkeersveiligheid	  met	  name	  voor	  de	  kwetsbare	  weggebruiker	  (voetganger	  fietser)	  blijft	  een	  
belangrijk	  speerpunt	  van	  beleid.	  

 Inventarisering	  van	  de	  voornaamste	  knelpunten	  is	  gewenst.	  
 Veilige	  fiets-‐	  en	  looproutes	  voor	  schoolgaande	  jeugd.	  (geen	  onderbrekingen	  in	  trottoirs	  waar	  
dit	  niet	  nodig	  is)	  

 De	  gemeente	  maakt	  samen	  met	  scholen	  een	  verbeterplan	  voor	  de	  verkeersveiligheid	  
rondom	  scholen.	  

 Groeneweg	  open	  zetten	  voor	  bestemmingsverkeer	  .	  
 Blijvende	  inzet	  van	  Flexteams	  om	  drugsoverlast/criminaliteit	  en	  andere	  onregelmatigheden	  
te	  bestrijden.	  

 Voldoende	  toezicht	  en	  handhaving.	  (meer	  blauw	  op	  straat,	  goed	  opgeleide	  BOA’s	  en,	  per	  
kern	  een	  wijk-‐BOA)	  

 Voetgangersoversteekplaatsen	  beter	  markeren	  en	  zichtbaar	  maken	  voor	  naderend	  verkeer.	  
 ‘s	  Avonds	  directe	  verlichting	  of	  zogenaamd	  oplichtende	  zebrapaden.	  

Openbare	  ruimte:	  
 Dorpen	  en	  wijken	  duurzaam	  inrichten	  en	  aantrekkelijk	  maken	  met	  voorzieningen.	  
 Efficiënter	  inzetten	  van	  middelen	  voor	  groenvoorziening	  en	  reiniging.	  
 Enkele	  openbare	  toiletten	  voor	  de	  hoge	  nood!!	  
 PGP	  wil	  een	  (bewaakte)	  fietsenstalling	  in	  het	  centrum,	  bijvoorbeeld	  op	  of	  bij	  het	  
Walramplein	  

 PGP	  wil,	  in	  overleg	  met	  bewoners	  nieuwe	  invulling	  geven	  aan	  de	  locatie	  Croix	  de	  Bourgogne.	  
(indien	  hier	  niet	  gebouwd	  wordt)	  
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 Behoud	  goede	  busverbindingen	  om	  bereikbaarheid	  kleine	  kernen	  met	  aansluiting	  aan	  
doorgaande	  bus	  en	  trein.	  Gemeente	  daarvoor	  af	  2016	  verantwoordelijk.	  
	  

3. Duurzame	  gemeente	  

Milieu:	  
 Beperken	  verkeersoverlast	  centrum.	  (nieuwe	  afrit	  A79	  opwaarderen	  als	  weg	  naar	  het	  
centrum	  en	  serieus	  kijken	  naar	  de	  mogelijkheid	  tot	  het	  aanleggen	  van	  een	  transferium	  bij	  de	  
Beekstraat)	  

 Tegengaan	  geluidsoverlast	  en	  fijnstof	  door	  het	  weren	  van	  groot	  vrachtverkeer	  in	  het	  
centrum.	  	  

 Molen	  in	  Geul	  bij	  brouwerij	  opwaarderen	  als	  witte	  energieopwekker.	  
 Aanpak	  geluidsoverlast	  A79	  (Goudenrood)	  
 Organiseren	  van,	  centraal	  opgezette	  en	  uitgevoerde,	  vuurwerkspektakels	  tijdens	  de	  
jaarwisseling.	  (ook	  goed	  uit	  sociaal	  oogpunt)	  

 De	  gemeente	  bestrijdt	  onkruid	  op	  de	  meest	  milieuvriendelijke	  manier.	  (Geen	  Roundup	  en	  
Casaron)	  

 We	  bevorderen	  het	  aanleggen	  van	  gezamenlijke	  moestuinen	  met	  name	  bij	  scholen	  en	  woon-‐	  
en	  zorgcomplexen.	  

 Organisaties	  &	  instanties	  krijgen	  de	  mogelijkheid,	  met	  behulp	  van	  een	  duurzaamheidfonds,	  
te	  investeren	  in	  zonnepanelen/aardwarmte	  om	  zo	  de	  exploitatiekosten	  te	  verlagen.	  

Duurzaamheid:	  
 Er	  komen	  elektrische	  laadpalen	  in	  onze	  gemeente,	  met	  daarbij	  gratis	  parkeren.	  	  Bijvoorbeeld	  
3	  plaatsen	  op	  Oda-‐park.	  

 De	  PGP	  wil	  verdere	  versteviging	  van	  groene	  en	  cultuurhistorische	  landschapselementen.	  
(herstel	  van	  graften,	  hoogstamboomgaarden	  en	  oude	  voetpaden	  i.p.v.	  prikkeldraad	  

 We	  geven	  onze	  inwoners	  tips	  hoe	  energie	  te	  besparen.	  
 We	  bevorderen	  eigen	  en	  wijkbreed	  gedragen	  initiatieven	  (zie	  bijv.	  Essentfonds	  	  voor	  
buurkracht)	  op	  het	  gebied	  van	  energiebeparing	  door	  vergunningen	  snel	  en	  zonder	  obstakels	  
af	  te	  geven.	  

 De	  gemeente	  maakt	  een	  plan	  om	  de	  energieprestaties	  van	  gebouwen	  bij	  	  oplevering	  
consequent	  te	  controleren.	  

 Onze	  gemeente	  bestrijdt	  overlast	  van	  in	  natuur	  levende	  dieren	  (zoals	  bruine-‐	  en	  zwarte	  
huis)rat	  op	  een	  diervriendelijke	  manier.	  	  

 MVO	  (Maatschappelijk	  Verantwoord	  Ondernemen)	  is	  uitgangspunt	  bij	  de	  ambtelijke	  
organisatie.	  (geen	  uitbuiting	  bij	  directe	  en/of	  indirecte	  aanbestedingen)	  

 Niet	  alleen	  ons	  college,	  maar	  ook	  onze	  organisatie	  geeft	  gevolg	  aan	  het	  bereiken	  van	  de	  
status	  Millenniumgemeente	  in	  2011.	  Zij	  handelen	  dan	  ook	  naar	  het	  mede	  bereiken	  van	  de	  
Millenniumdoelen	  door	  hier,	  lokaal,	  invulling	  aan	  te	  geven.	  Zij	  geven	  initiatiefnemers	  een	  
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flinke	  duw	  in	  de	  rug	  door	  zelf	  fairtrade	  producten	  in	  te	  kopen.	  (minimaal	  koffie	  en	  thee)en	  
het,	  mede	  daardoor,	  mogelijk	  te	  maken	  dat	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  een	  fairtrade	  gemeente	  
kan	  worden.	  

 De	  gemeente	  werkt	  met	  burgers	  en	  scholieren	  (workshops	  en	  sponsortochten)	  aan	  de	  
verdere	  invulling	  van	  millenniumdoelen.	  
	  

4. Stimulerende	  gemeente	  

Economie:	  
 Een	  sluitende	  begroting	  is	  uitgangspunt.	  We	  mogen	  niet	  steeds	  vooruitschuiven.	  Dat	  vraagt	  
om	  bezinning	  op	  de	  hoofdtaken.	  Samenwerking	  met	  andere	  gemeenten	  en	  uitbesteding	  van	  
diverse	  gemeentelijke	  taken	  lijkt	  vrijwel	  onoverkomelijk.	  

 De	  economische	  ontwikkeling	  in	  de	  regio	  wordt	  door	  de	  gemeente	  sterk	  gepromoot	  en	  
ondersteund.	  Flink	  investeren	  in	  LED	  (niet	  de	  2	  euro	  pp	  die	  nu	  marginaal	  ter	  beschikking	  is	  
gesteld).	  Euregio	  qua	  werkgelegenheid	  	  is	  van	  levensbelang	  voor	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul.	  

 Inzetten	  op	  IBA	  (conform	  voorbeeld	  parkstad)	  in	  Maastricht-‐Heuvelland.	  
 We	  zullen	  nóg	  kritischer	  moeten	  zijn	  in	  het	  budget	  neutrale	  dienstenregeling	  door	  onze	  
organisatie.	  	  

 Aantrekken	  en	  behoud	  van	  hoger	  opgeleiden	  door	  een	  goed	  woonklimaat	  te	  bieden.	  (goede	  
voorzieningen,	  verbindingen	  en	  woningen)	  

 Een	  gezond	  ondernemersklimaat	  is	  van	  groot	  belang.	  Geen	  overbodige	  
regelgeving/regeldruk,	  een	  goed	  terrassenbeleid,	  het	  gezamenlijk	  schoonhouden	  van	  de	  
Openbare	  Ruimte,	  structureel	  overleg	  om	  tot	  afspraken	  te	  komen	  en	  tijdig	  in	  te	  kunnen	  
springen	  op	  ideeën	  en	  wensen	  die	  het	  ondernemersklimaat	  kunnen	  verbeteren.	  

 Er	  komt	  een	  digitaal	  ondernemersloket	  waar	  (startende)	  ondernemers	  terecht	  kunnen	  met	  
al	  hun	  vragen.	  (een	  plek	  waar	  alle	  producten	  en	  regelingen	  voor	  ondernemers	  staan)	  

 Toegang	  tot	  snel	  internet	  is	  een	  must	  voor	  een	  goed	  vestigingsklimaat	  van	  kenniswerkers.	  
De	  gemeente	  zorgt	  (i.s.m.	  andere	  gemeenten	  en	  provincie)	  voor	  snel	  toekomstbestendige	  
digitale	  infrastructuur	  in	  alle	  kernen.	  

 Er	  dient	  een	  locatie	  gevonden	  te	  worden	  voor	  startende	  ondernemers.	  
 Vanwege	  concurrentie	  tussen	  gemeenten	  kort	  parkeren	  voor	  winkelen	  aantrekkelijk	  maken	  
door	  het	  uitbreiden	  van	  gratis	  parkeren/instellen	  van	  een	  blauwezone/belparkeren.	  

 De	  gemeentelijke	  subsidie	  van	  2013	  voor	  de	  stoomtrein	  dient	  de	  laatste	  te	  zijn.	  Wanneer	  de	  
rechtstreekse	  treinverbinding	  tussen	  Maastricht	  en	  Aken	  er	  niet	  komt	  en	  de	  exploitatie	  van	  
de	  stoomtrein	  niet	  buiten	  gemeentelijke	  subsidie	  kan	  dient	  de	  gemeente	  te	  pleiten	  voor	  een	  
fietspad	  op	  het	  traject.	  (zoals	  in	  het	  buitenland	  succesvol	  gedaan)	  

Cultuur:	  
 De	  openbare	  bibliotheek	  en	  gemeenschapshuizen	  gaan	  zich	  ontwikkelen	  tot	  een	  
ontmoetingsplaats	  op	  het	  terrein	  van	  kennis	  (ook	  digitaal)	  kunst	  en	  cultuur.	  
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 Het	  streekmuseum	  zou	  een	  rol	  kunnen	  vervullen	  door	  het	  aanbieden	  van	  lesmateriaal	  (en	  
eventueel	  een	  gastdocent)	  op	  kunst	  en	  cultuurgebied.	  (ook	  voor-‐	  en	  naschoolse	  activiteiten).	  

 PGP	  is	  voor	  behoud	  van	  culturele	  voorzieningen	  die	  een	  functie	  in	  de	  gemeenschap	  
vervullen	  en	  bovendien	  van	  belang	  zijn	  voor	  het	  toerisme.	  (we	  denken	  hier	  met	  name	  aan	  
het	  behoud	  van	  het	  openluchttheater	  maar	  ook	  aan	  de	  muziekverenigingen)	  

 Het	  museum	  dient,	  indien	  nodig,	  ondersteund	  te	  blijven	  in	  de	  exploitatie	  en	  de	  huisvesting	  
dient	  voor	  de	  lange	  termijn	  gezekerd	  te	  zijn.	  

 Het	  Openlucht	  Theater	  is	  een	  uniek	  concept	  voor	  Valkenburg	  aan	  de	  Geul	  en	  de	  regio.	  De	  
gemeente	  zet	  in	  op	  regionale	  promotie	  en	  ondersteuning,	  maar	  dient,	  indien	  nodig,	  
ondersteund	  te	  blijven	  in	  de	  exploitatie.	  

 Er	  komt	  een	  nota	  monumentenbeleid.	  In	  2011	  is	  hier	  €	  50.000	  voor	  opzij	  gezet,	  maar	  de	  
nota	  heeft	  het	  daglicht	  nog	  niet	  gezien.	  Naast	  rijksmonumenten	  moet	  inzichtelijk	  zijn	  welke	  
lokale	  monumenten	  er	  in	  onze	  gemeente	  zijn,	  wie	  de	  eigenaars	  zijn	  zodat	  er	  gedragscodes	  
kunnen	  worden	  opgesteld	  hoe	  hiermee	  om	  te	  gaan.	  

Recreatie:	  
 De	  gemeente	  dient	  VVV	  Heuvelland	  te	  ondersteunen	  in	  haar	  streven	  het	  fietsroutenetwerk	  
van	  het	  Heuvelland	  aan	  te	  laten	  sluiten	  op	  het	  fietspad	  van	  de	  Vennbahn.	  (van	  Aken	  naar	  
Luxemburg)	  

 De	  gemeente	  dient	  het	  fietsproject	  van	  de	  landgoederenverbinding	  tussen	  Maastricht-‐
Valkenburg	  en	  Schin	  op	  Geul	  volop	  te	  steunen.	  (bijvoorbeeld	  door	  een	  goed	  doorgetrokken	  
fietspad)	  

 Wandel	  en	  fietspaden	  dienen,	  zoveel	  als	  mogelijk,	  gescheiden	  te	  blijven.	  

Communicatie	  en	  dienstverlening:	  
 Helder	  bestuur-‐goede	  communicatie-‐inspraak	  mag	  geen	  eenrichtingsverkeer	  zijn.	  
 De	  website	  van	  de	  gemeente	  wordt	  verbeterd	  en	  wordt	  up	  to	  date	  gehouden.(dient	  getoetst	  
te	  worden	  op	  gebruiksvriendelijkheid	  vanuit	  de	  vragen	  van	  burgers)	  

 De	  gemeente	  dient	  in	  de	  communicatie	  rekening	  te	  houden	  met	  het	  feit	  dat	  niet	  alle	  
inwoners	  met	  een	  computer	  om	  kunnen	  gaan	  en	  er	  zich	  bewust	  van	  te	  zijn	  dat	  de	  
Trompetter	  niet	  bij	  iedereen	  bezorgd	  wordt)	  Wellicht	  kan	  via	  zelfsturing	  een	  project	  opgezet	  
worden	  voor	  digitale	  training.	  

 Brieven	  aan	  de	  gemeente	  dienen	  binnen,	  een	  voorafgestelde	  termijn,	  beantwoord	  te	  zijn.	  
(zo	  niet	  moet	  er	  een	  meldingspunt	  komen	  waar	  de	  burger	  er	  melding	  van	  kan	  maken)	  

 Mensen	  moeten	  een	  vast	  aanspreekpunt	  krijgen	  (ambtenaar/balie)	  voor	  het	  indienen	  van	  
vragen,	  klachten	  en	  ideeën)	  

 Digitaal	  loket	  dient	  uitgebreid	  te	  worden	  om	  te	  voorkomen	  dat	  mensen	  nodeloos	  moeten	  
wachten.	  (ook	  kostenbesparend)	  
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8. Kandidatenlijst	  
	  

Onze	  kandidaten	  bruisen	  van	  de	  energie	  om	  onze	  doelstellingen	  in	  de	  
periode	  2014-‐2018	  te	  verwezenlijken.	  Samen	  vormen	  zij	  een	  afgewogen	  
afspiegeling	  van	  onze	  samenleving	  van	  ervaring	  en	  jong	  talent.	  

Nota	  Bene:	  de	  PGP	  lijst	  is	  de	  enige	  verkiezingslijst	  van	  
deelnemende	  politieke	  partijen	  waar	  meer	  vrouwen	  dan	  
mannen	  op	  staan!	  
	  

Onze	  kandidatenlijst	  is	  als	  volgt:	  

1. Remy	  Meijers	  ,	  Valkenburg	  

2. Corry	  Fulmer-‐Bouwens	  ,	  Houthem	  

3. Hub	  Aussems	  ,	  Vilt	  

4. Sjaan	  Savelsbergh-‐Auf	  den	  Kamp	  ,	  Emmaberg	  

5. Jan	  Hendrikx	  ,	  Schin	  op	  Geul	  

6. Margot	  Wingen	  ,	  Schoonbron	  

7. Sabrina	  Kleijnen	  ,	  Houthem	  

8. Jean	  Delhoofen,	  Valkenburg	  

9. Hanneke	  van	  Buitenen	  ,	  Houthem	  

10. Lynn	  van	  der	  Velden,	  Valkenburg	  

11. Daniella	  Hundscheid,	  Houthem	  
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12. Jeanine	  Pluijmaekers,	  Valkenburg	  

13. Jos	  Smeets,	  Vilt	  

14. Tjaart	  Imbos,	  Valkenburg	  	  

15. Carolien	  Martijn,	  De	  Heek	  

16. Inge	  Drost,	  Broekhem	  

17. Nelly	  Kuijs	  ,	  Valkenburg	  

18. Jack	  Kicken,	  Valkenburg	  	  

19. Jo	  Simons,	  Schin	  op	  Geul	  

20. Linda	  Verheijen,	  Termaar	  

21. Hanneke	  Baars,	  Broekhem	  

	  

	  


