Hier staat de Progressieve Groene Partij voor

Beste kiezer in Valkenburg aan de Geul,
Onze gemeente staat voor uitdagingen. Vergrijzing van onze inwoners. Balans toerisme
en leefbaarheid. Taken van landelijke regering naar gemeente, maar met minder geld.
Toerisme als grootste economische motor. Covid19 dat daar invloed op had en heeft. En
deze zomer is daar een grote nieuwe uitdaging bijgekomen: ons bestaan in het
stroomgebied van de Geul.
Sociaal, groen en duurzaam. Dat zijn de drie basiswaarden van de Progressieve
Groene Partij. Bij al onze beslissingen nemen we die mee. Kan iedereen meedoen? Is
het goed voor de natuur? Is het verstandig voor de volgende generatie?
De Progressieve Groene Partij maakt zich al jaren sterk voor het klimaat. Wij geven
steeds weer de noodzaak aan. Klimaatadaptatie, hittestress, waterhuishouding. Heel
concreet. Stop verstening van de gemeente. Plant meer bomen. Ontkoppel regenwater
van afvalwater. Geef ruimte aan de Geul. Laat groen groen zijn. We merken dat onze
boodschap steeds meer gehoord wordt door andere fracties, wethouders en
ambtenaren. En nu is daar de waterramp. Dit is hét moment, nu moeten we
doorpakken.
Hoe doen we dat? Onze raadsleden kiezen voor eerlijke en positieve politiek. Scherp op
de inhoud. Vriendelijk naar de mens. We denken mee, we stellen vragen en geven
alternatieven aan. We nemen verantwoordelijkheid en besturen. Moet alles anders?
Nee! Behoud wat goed is. Verbeter waar nodig.
Stem op de Progressieve Groene Partij, stem lijst 4!
Met sociale, groene en duurzame groet,
Hilde Baaij, lijsttrekker
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Onze vijf thema’s voor 2022 - 2026
1. Zorg voor elkaar
Het maakt niet uit waar je wieg staat. Welke opleiding je hebt gevolgd. Hoeveel
geld er op je bankrekening staat. Of je religieus bent. Of je rechts, links of midden
stemt. Welke sekse je bent of op wie je verliefd wordt. Of je een beperking hebt.
Iedereen moet kunnen deelnemen aan onze samenleving. Iedereen doet mee.

2. Zuinig op natuur
Gemeente Valkenburg aan de Geul is uniek in Nederland. Waar anders vind je
heuvels, hellingbossen, groeves en zo’n prachtige natuur? Er leven bijzondere
dieren zoals het vliegend hert, dassen en hazelwormen.

3. Samen besturen
De gemeente, dat zijn wij allemaal. Inwoners, ondernemers en bestuur zijn
samen verantwoordelijk voor hoe het gaat in Valkenburg aan de Geul. Samen
wonen, samen werken, samen recreëren, samen denken in oplossingen.

4. Fijn wonen
Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Iedereen heeft recht op een
betaalbaar huis in een fijne leefomgeving. Onze gemeente trekt veel bezoekers.
Dit levert inkomsten op voor gemeente en ondernemers. Maar het brengt ook
uitdagingen in hoeveelheid verkeer en geluid. Balans is het sleutelwoord.

5. Zorg nu voor de toekomst
Wij zijn duurzaam. Zorg nu voor onze toekomst. Onze wereld verandert. Onze
omgang met de aarde en de grondstoffen heeft grote impact. Ook voor onze
kinderen en kleinkinderen en de generaties die erna komen. Voor hen willen wij
de aarde leefbaar en betaalbaar houden, ook heel dichtbij in Valkenburg aan de
Geul.
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Uitwerking van onze vijf thema’s 2022 - 2026
1. Zorg voor elkaar: Iedereen doet mee!
1A. Armoedebestrijding
Ook in een welvarend land als Nederland komt armoede voor. Armoede heeft ernstige
gevolgen. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft invloed
op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress
en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede. Kinderen die opgroeien in armoede
hebben vijf keer meer kans dat hun kinderen later ook in armoede verzeild raken. Alle
reden dus om armoede verder aan te pakken. Valkenburg aan de Geul koos er in 2020
voor om te investeren aan de voorkant (in de mens). Dat betekent hogere kosten nu,
maar hopelijk betere zorg én financiële winst voor de gemeente, waardoor duurdere
zorg voorkomen wordt.
Actiepunten
● Vergroot bekendheid armoederegelingen. Zo kunnen meer mensen er gebruik
van maken.
● Ga door met preventieve activiteiten. Denk aan gezinscoach, jongerencoach en
beweegmakelaar.
● Maak uitgifte mogelijk van kleding, voedsel en menstruatiemiddelen.
● Onderzoek mogelijkheid speelgoeduitleen.

1B. Ontmoetingsplekken voor jong en oud
Een gezonde leefomgeving heeft plek voor ontmoeting. Onderling contact is niet voor
elke doelgroep vanzelfsprekend. Dit willen wij stimuleren.
Actiepunten
●
●
●
●
●

Plaats rolstoeltafels in de buurt van woonvormen voor ouderen.
Realiseer en onderhoud speelplekken in elke kern en wijk.
Realiseer een overdekt jeugdhonk.
Steun meer activiteiten voor ouderen om eenzaamheid tegen te gaan.
Maak samen Social Sofa’s ofwel mozaïekbanken in alle kernen.
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1C. Toegankelijk voor iedereen
Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving en erbij
horen. In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies
dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. In een inclusieve samenleving zijn
er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn
toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken.
Actiepunten
● Werk intensiever samen met Ongehinderd. Deze organisatie helpt om gebouwen
en openbare ruimte voor iedereen toegankelijk te maken, ongeacht beperking.
● Maak een Lokale Inclusie Agenda.
● Streef naar eenvoudig Nederlands in alle gemeentelijke uitingen.
● Voer de Arriva Meedoen Pas in. Dat is een vervoersoplossing voor minima,
statushouders en re-integranten betaald werk.

1D. Zuinig op het verenigingsleven
Onze gemeente telt veel verenigingen. Verenigingen houden onze kernen leefbaar en
gezond. Sport, beweging en cultuur is belangrijk voor ons welzijn. Daarom willen we
hierin investeren. Denk hierbij aan lezen, muziek maken, theater, museum, sport en
wandelen.
Actiepunten
●
●
●
●

Houd bestaande subsidies in stand.
Houd oren en ogen open voor de zorgen van verenigingen.
Houd aandacht voor geschikte huisvesting voor verenigingen.
Maak lidmaatschap verenigingen mogelijk voor alle inwoners. Bijvoorbeeld door
een financiële tegemoetkoming.
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2. Zuinig op natuur
2A. Biodiversiteit stimuleren
Biodiversiteit betekent verscheidenheid aan dieren en planten. Het is de basis voor al
het leven op aarde. Een veelzijdigheid aan planten zorgt voor een veelzijdigheid aan
dieren. Er sterven steeds meer soorten uit, zowel planten als dieren. Hierdoor neemt de
biodiversiteit af. Dit willen wij stoppen.
Actiepunten
● Realiseer verstandig bermbeleid:
○ Zaai bermen in met bloemen die insecten aantrekken.
○ Maai gefaseerd en op plekken waar nodig voor veiligheid en diversiteit.
● Verbind natuurgebieden. Richt bermen beter in. Plant bomen in de bebouwde
omgeving.
● Plant (vaste) inheemse planten in borders en bloembakken.
● Bestrijd de eikenprocessierups op natuurlijk wijze. Hang nestkasten voor mezen
op.
● Gebruik bladblazers alleen om stoepen en wegen veilig te houden.

2B. Compensatieregeling
Beschermde natuurzones zijn onderverdeeld in Goudgroen, Zilvergroen, Bronsgroen en
Nationaal Landschap Limburg. Men kan een vergunning aanvragen voor een plan dat
deze beschermde zone aantast. Bijvoorbeeld een ondernemer wil een loods bouwen in
de natuur of een ondernemer wil zijn camping uitbreiden. De gemeente moet dan
natuurcompensatie eisen. Deze compensatie vinden wij op dit moment onvoldoende.
De bedragen zijn laag en de compensatie hoeft niet in de directe omgeving plaats te
vinden, dat kan ook kilometers verderop. Dit willen wij allebei veranderen.
Actiepunten
● Verplicht groencompensatie ter plekke.
● Verplicht hogere groencompensatie per versteende vierkante meter.
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2C. Afval
Zwerfafval op land en in water schaadt de natuur, dier en mens. Het verontreinigt de
bodem of het water en trekt ongedierte aan. Dieren eten het op of raken erin verstrikt.
Het probleem is niet alleen hier. Afval belandt via rivieren of de wind in zee. Voorkomen
van zwerfafval is het best. Opruimen van zwerfafval verkleint de kans op nog meer
afval.
Actiepunten
●
●
●
●

Geef voorlichting over voorkomen afval.
Geef voorlichting over circulaire economie.
Plaats meer en gescheiden afvalbakken. Leeg deze vaker.
Ga door met steunen van initiatieven zoals Valkenburg Sprokkelt, sprokkelpunten
en Nederland Schoon.
● Gebruik geen afvalgranulaat onder wandelpaden in ons vijf sterren landschap.

3. Samen besturen
3A. Goed met geld
Elke euro kun je maar één keer uitgeven, dus we moeten verstandig omgaan met ons
geld. En met ons geld bedoelen we het geld van ons allemaal.
Actiepunten
● Organiseer een pilot burgerbegroting in 2022 of 2023.
● Streef naar een sluitende begroting.
● Schaf hondenbelasting af voor 2023.

3B. Samen aan de slag
U kent uw omgeving het beste. Wij vinden dat meer initiatieven uit de samenleving
moeten komen, in plaats van uit raadszaal of kantoor. Het is aan de raad om alles in het
groter geheel te zien en belangen te wegen. Bij grote initiatieven moeten
projectontwikkelaars eerst te rade gaan bij u. Dit past ook in de ontwikkeling van de
omgevingswet. Het dichten van de kloof tussen bestuur en burger.
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Actiepunten
● Maak beleidsplan voor burgerparticipatie.
● Ondersteun burgerinitiatieven in kernen.
● Versterk kernoverleggen door een vrij besteedbaar budget toe te kennen, voor
bijvoorbeeld onderhoud aan gerealiseerde projecten.
● Betrek inwoners op tijd bij plannen die hen direct raken.
● Organiseer meer denktanks met inwoners en ondernemers.
● Realiseer een gemeenschapsvoorziening voor elke kern met duidelijke regeling.

3C. Duidelijk communiceren
Communicatie vanuit het gemeentehuis moet voor iedereen te begrijpen zijn.
Actiepunten
● Streef naar eenvoudig Nederlands in alle gemeentelijke uitingen.
● Informeer inwoners over belangrijke besluiten van de gemeenteraad in de
Mazjerang.

3D. Jeugd betrekken bij lokale politiek
Jongeren maken nauwelijks deel uit van de besluitvorming in onze gemeente. Terwijl zij
wel hun eigen behoeftes hebben. Ook zijn zij de potentiële raadsleden van de toekomst.
Actiepunten
● Stel een jeugdgemeenteraad 12-18 jaar in.
● Ga door met samenwerking met leerlingenraden basisonderwijs.
● Ga door met Young Leader programma.

4. Fijn wonen
4A. Woningbouw naar behoefte
Bouwen voor nu met het oog op de toekomst. Op dit moment is er een woningtekort. In
elke kern is behoefte aan meer woningen voor starters en senioren. Een leefbare kern
heeft alle generaties nodig. Tegelijkertijd moeten we ervoor waken dat dit niet ten koste
gaat van onze mooie natuur en dat we niet bouwen voor leegstand op de lange termijn.
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Actiepunten
● Voer concrete woonplannen per kern uit. Dit op basis van de
woonbehoefteonderzoeken per kern en in samenspraak met inwoners.
● Stel zelfbewoningsplicht in voor bestaande en nieuwe woningen.
● Hef forensenbelasting (extra belasting voor een tweede huis).
● Maak duokoop mogelijk in combinatie met de startersleningen.
● Realiseer seniorenwoningen om de doorstroming te bevorderen.
● Realiseer wonen en zorg onder de huursubsidiegrens (voor de kleinere beurs).
● Bouw naar behoefte. Niet elk stukje groen in een kern moet veranderd worden in
steen.
● Vereenvoudig herbestemming tot wonen voor leegstaande horeca,
bedrijfspanden en monumenten.
● Bouw natuurinclusief. Dus richt de omgeving in voor flora en fauna bij
nieuwbouw.

4B. Verkeer
Ons netwerk aan wegen en paden wordt intensief gebruikt. Door zowel inwoners,
ondernemers als bezoekers. Er komt een mobiliteitsplan voor de lange termijn. Hierin
staat hoe verkeersstromen het beste kunnen worden geleid. Ons uitgangspunt is veilig
en schoon.
Actiepunten
● Scheid waar mogelijk fietsers en wandelaars met behoud van natuur.
● Inventariseer waar gemotoriseerd (elektrisch) verkeer op de rijbaan kan.
● Stimuleer verdere elektrificatie van toerisme zoals scooterverhuur en
toeristentreintjes.
● Kijk naar de mogelijkheid om Provinciale wegen over te nemen, zodat ze veiliger
kunnen worden ingericht.
● Maak veilige fietspaden op schoolroutes vanuit alle kernen.
● Maak waar mogelijk parkeerplaatsen waterdoorlatend en met zonnepanelen.
● Zorg voor minder gemotoriseerd verkeer in het centrum. Dus grote
parkeerplaatsen buiten het centrum.
● Maak laadpalenbeleid. Zo zorg je voor een goede en toekomstgerichte
laadinfrastructuur.
● Streef waar mogelijk naar het elektrificeren van het gemeentelijk wagenpark.
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4C. Toerisme en leefomgeving in balans
Ons heuvelland landschap is niet alleen een plek om fijn te wonen. Het is ook belangrijk
voor het toerisme, de grootste economische motor van onze gemeente. Het trekt
bezoekers aan uit heel Nederland en daarbuiten. Dit mag echter niet ten koste gaan van
de natuur en uw woongenot.
Actiepunten
●
●
●
●
●

Voorkom meer grote vakantieparken. Zet in op kleinschalig en kwaliteit.
Beperk geluidsoverlast. Handhaaf stiltegebieden.
Realiseer parkeerplaatsen aan de rand van Valkenburg.
Spreid evenementen beter.
Organiseer meer kleinere evenementen die ook voor de eigen inwoners
interessant zijn. Denk aan Living Statues, stoepkrijtwedstrijd en kermissen.
● Zorg voor voldoende toezicht en handhaving.

5. Zorg nu voor de toekomst
5A. Veilig wonen en werken in een stroomgebied
De zomer van 2021 heeft ons laten zien hoe vernietigend een snelstromend riviertje kan
zijn. En niemand weet zeker of het nog eens zal gebeuren. Dit aanpakken is te groot
voor onze gemeente alleen. We zullen hierin samen moeten optrekken met
buurgemeenten, provincie, waterschap en buurlanden. Welke concrete maatregelen
nodig zullen zijn, weten we nu nog niet. Wel zal de Progressieve Groene Partij
constructief meedenken met het college en het ambtelijk apparaat. Lokaal wordt het
Nafaseplan Watersnood uitgevoerd. De gemeenteraad volgt dit nauwlettend.
Actiepunten
● Leer van wat er mis ging en verbeter waar nodig. Bijv. Het Transformatorhuis op
het Walramplein.
● Communiceer duidelijk naar inwoners en ondernemers.
● Neem een goed waarschuwingssysteem in gebruik.
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5B. Klimaatadaptief/gericht inrichten
Voorkomen is beter dan genezen. Wees voorbereid op de veranderingen die gaan
komen. Denk aan meer periodes van droogte, veel regenval in korte tijd en hogere
temperaturen.
Actiepunten
● Plant meer bomen en vaste beplanting door de gehele gemeente en met name in
de versteende delen.
● Stimuleer meer groenere tuinen en opritten.
● Sluit aan bij Stichting Steenbreek. Deze organisatie biedt ondersteuning bij het
duurzaam vergroenen van onze leefomgeving.

5C. Woning verduurzamen
De eigen woning isoleren is de beste stap om bij te dragen aan het klimaat én je
energierekening te verlagen.
Actiepunten
● Ontzorg inwoners. Informeer hen beter over de mogelijkheden van verduurzamen
en de financiering daarvan.
● Verzamel en deel kennis over verduurzamen van speciale woningen. Denk aan
woningen van mergel of monumenten.
● Spreek verhuurders aan op hun verantwoordelijkheid hun huurhuizen te
verduurzamen.

5D. Duurzaam ondernemen
Veel werkgelegenheid in onze gemeente zit in horeca en winkels. Dit heeft door de
coronamaatregelen en aansluitend de waterramp een stevige klap gekregen. Deze
onzekere tijden hebben er gelukkig niet toe geleid dat ondernemers bij de pakken neer
gaan zitten. Ze zijn bezig hun ondernemingen ook voor de toekomst veilig te stellen.
Duurzaam ofwel toekomstbestendig ondernemen is goed voor onze planeet en voor
onze economie en werkgelegenheid. Om de economie te herstellen en te versterken en
ook onze getroffen inwoners te ondersteunen hebben wij een aantal suggesties.
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Actiepunten
● Loop als gemeente zelf voorop bij het duurzaam ondernemen.
○ Geef Global Goals een duidelijke plek in het beleid.
○ Stel beleid op voor duurzame aanbesteding en inkoop.
○ Koop fairtrade en/of milieubewust.
● Stimuleer lokaal kopen en recreëren.
○ Koop als gemeente lokaal tenzij het niet anders kan.
○ Introduceer de Valk-pas ofwel de Valkenburgse Activiteiten en Lokale
Koopjes - pas.
○ Onderzoek of er behoefte is aan een keurmerk in de vorm van een
deursticker voor ondernemers die lokale producten gebruiken.
● Sluit aan bij Green Destination. Maak van Valkenburg aan de Geul een duurzame
toeristische bestemming.
● Onderzoek andere economische stromingen.

5E. Energietransitie
Elke gemeente moet aan de bak met minder energie gebruiken en schonere energie
gebruiken en opwekken. In sommige gebieden is dit eenvoudiger dan in andere. In onze
gemeente is grootschaliger opwek minder eenvoudig. Wij kiezen daarom voor:
Actiepunten
● Zoek goede regionale afstemming.
● Zoek naar mogelijkheden voor energieopwekking op bedrijfspanden,
parkeerterreinen en langs snelwegen.
● Stimuleer vormen van energiebesparing zoals isolatie. Alles wat je niet gebruikt,
hoef je niet op te wekken.
● Betrek inwoners bij de gehele energietransitie om draagvlak te vergroten.
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Doen wat je zegt!
Wij hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt om resultaten te behalen. Resultaten in
de politiek behaal je zelden alleen. Bij stemmingen in de raadszaal ben je namelijk
afhankelijk van een meerderheid. Voor toezeggingen van een wethouder ben je
afhankelijk van het college en het ambtenarenapparaat. Sommige onderwerpen vliegen
er makkelijk doorheen, andere onderwerpen vereisen meer lobbywerk.
Onze fractie werkt altijd met de idealen sociaal, groen en duurzaam in het achterhoofd.
Daarnaast zijn wij zorgvuldig omgegaan met gemeenschapsgeld. Alle begrotingen
waren sluitend. Hierdoor was er voldoende geld om alle reguliere taken uit te voeren.
Hieronder onze resultaten.

Onze resultaten van ons verkiezingsprogramma 2018-2022
Wij zijn Sociaal. Iedereen doet mee.
Armoedebestrijding
→ Gratis zwemles voor kinderen van gezinnen met lage inkomens.
→ Flinke verhoging inkomensgrens voor toeslagen. Valkenburg aan de Geul heeft
daarmee het meest ruimhartige armoedebeleid van heel Zuid-Limburg
→ Verlagen rente schuldhulpverlening.
→ Onderzoek naar behoefte voedsel/kledingbank opgenomen in Armoedebeleidsplan.
Leefbaarheid in de kernen
→ Meer budget voor de kernen. Jaarlijks budget voor lokale initiatieven.
→ Continuering Burgerkracht.
→ Fysiotherapie Heuvelland in voormalige school Schin op Geul.
→ Plannen voor gebiedsontwikkelingen in alle kernen zijn toegezegd.
Jongeren behouden voor de gemeente
→ Voldoende betaalbare woningen voor starters opgenomen in de lokale woonvisie.
→ Samenwerking met de leerlingenraden van de lokale basisscholen.
→ Nieuw jeugdbeleid vastgesteld.
→ Extra jongerenwerkers aangenomen.
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Effectief, simpel en helder communiceren door de gemeente
→ Versterking communicatieafdeling.
→ Verhogen telefonische bereikbaarheid en afhandeling door uitbreiding.

Wij zijn Groen. Geniet van onze omgeving.
Weren zwerfafval
→ Aangesloten bij Nederland Schoon en de Statiegeldalliantie.
→ Ondersteuning burger- en ondernemers initiatieven op sprokkelgebied.
→ Zelf ook regelmatig zwerfvuil opgeruimd.
Starten actie groene gevels
→ “Stoeptegel eruit, plant erin” opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021.
Pilot Tuiny Forest gestart in najaar 2021 in Broekhem Noord.
Gekapte bomen vervangen door nieuwe bomen
→ Bomenplan opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021.
Bomen planten in en om winkelcentrum
→ Bomenplan opgenomen als speerpunt in het het coalitieakkoord 2021.
Tegengaan bijensterfte
→ Meer aandacht gerealiseerd. Er zijn bijenbermen aangelegd. Bermen worden niet
geheel in één keer gemaaid. Er zijn bijenkasten geplaatst. Maar wij zijn nog niet tevreden.
Goed zorgen voor alle dieren, wild of gedomesticeerd
→ Contract met dierenambulance afgesloten voor niet gedomesticeerde dieren.
PGP kan zich niet voorstellen dat uitbreiding van het vliegveld bijdraagt aan een
beter leefklimaat en is daarmee tegen.
→ Er wordt af en toe aandacht voor gevraagd binnen de commissie ABA, er is door de
gemeenteraad steun uitgesproken voor een MKBA (2019 en 2021), maar het blijft lokaal,
provinciaal en landelijk een ingewikkelde situatie.
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Wij zijn duurzaam. Zorg nu voor onze toekomst.
Burgers helpen in verduurzamen van hun woning
→ Scans van diverse soorten woningen. Deze informatie delen met eigenaren van
vergelijkbare woningen. Vertraagd door Corona, maar begint te lopen.
→ Isoleer je Huis gaat beginnen.
Ontkoppeling regenwater van riool
→ Er is toenemend aandacht voor. Vooral bij grote projecten zoals herinrichting van
wegen. Inwoners worden wel gestimuleerd door subsidies, maar nog niet ontzorgd.
Stimuleren gescheiden inzameling
→ Plaatsen van openbare vuilnisbakken waarin afval gescheiden kan worden. Als
voorwaarde voor toekenning vergunning evenementen. Wethouder EFTR heeft
toegezegd dat dit meegenomen zou worden in het nieuwe evenementenbeleid.
Gemeentehuis energieneutraal
→ Zonnepanelen op het dak Gemeentelager en van het Gemeentehuis.
→ Bij aflopen energiecontract het nieuwe energiecontract afsluiten bij een echte groene
leverancier. De ambtenaren en bestuurders dachten dat het gelukt was, maar helaas is
het contract niet gesloten met een echte groene leverancier, maar krijgen we
sjoemelstroom.
Verkeer & mobiliteit duurzamer maken
→ Elektrisch vervoer stimuleren door plaatsen van meer elektrische laadpalen (ook voor
ebikes): Er zijn meer oplaadpunten gerealiseerd. Bedrijven en inwoners kunnen
laadpunten aanvragen. En wethouder heeft beloofd aan te sluiten bij de Vattenfall
aanbieding.
Meer geluidswerende maatregelen snelweg A79.
→ De weg is gerenoveerd en kreeg daarmee een stiller wegdek. Op de planning van
Rijkswaterstaat staan tevens geluidsschermen gepland voor de periode 2022-2027.
Verdere details zijn nu nog niet bekend.
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Onze overige resultaten 2018-2022
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Regenboogvlag bij het gemeentehuis als teken dat iedereen welkom is.
Geen ballonnen en plastic confetti in de lucht.
Ook bewoners van appartementen kunnen een parkeervergunning aanvragen.
Dialectboekje als geschenk bij geboortes.
Steun voor MKBA onderzoek naar toekomst vliegveld MAA.
Aansluiten bij Coalition of The Willing: 500 minderjarige vluchtelingen uit
Griekenland naar Nederland.
Waterveld en led-verlichting VHV Sjinborn.
Aansluiten bij Ongehinderd: toegankelijkheid voor mensen met een beperking.
Openbare toiletten openhouden.
Gezamenlijk informatiepakket verkiezingen.
Steun aan gedupeerden watersnood.

Onderwerpen waarvoor we ons sterk hebben gemaakt 2018-2022
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aandacht voor toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving.
Minimumloon naar 14 euro.
Verhuurdersheffing gelijk verdelen over Nederland.
Duidelijkheid locatie SV Geuldal.
Eerlijke bijdrage Rijk voor onderwijshuisvesting.
Stop met verlagen bijstandsnorm.
Evaluatie parkeervergunningensysteem.
Frequentie borstonderzoek bij vrouwen hetzelfde houden.
Zelfbewoningsplicht voor woonhuizen.
Meer geldautomaten.
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