CDA verkiezingsprogramma raadsverkiezingen 2018_________________

CDA landelijk neemt deel aan de regering. Men kan niet meer om het CDA heen.
Dat willen wij ook proberen te bereiken als CDA Meerssen.
Gezien de beperkte middelen gaan wij voor een directe aanpak zonder franje.
De raadsverkiezingen 2018 kunnen worden gezien als de laatste raadsverkiezingen als
zelfstandige gemeente Meerssen.

HET ROER MOET OM!
Hoe gaan wij dit aanpakken:
Als het CDA voldoende steun van de kiezers krijgt dan gaat het CDA de volgende zaken
drastisch aanpakken:

















Het op peil brengen van gemeenschapshuizen en sportvoorzieningen in alle kernen van
de gemeente.
Belastingen terug brengen naar het niveau van voor deze raadsperiode en wel met 30%
verlagen!
Subsidie voor maatschappelijke voorzieningen wederom terug brengen naar het niveau
van voor deze raadsperiode.
Sportclubs en verenigingen ter bevordering van een gezonde leef- en woonomgeving
krachtig steunen. De accommodaties op het juiste peil brengen en overdragen aan
verenigingen.
Een beleid opzetten voor de bouw van betaalbare senioren en levensloopbestendige
woningen in alle kernen.
Aandacht voor jonge gezinnen en betaalbare woningen voor starters.
Ondersteuning van het midden- en kleinbedrijf met als doel voldoende voorzieningen in
de kernen proberen te behouden.
Vrijwilligerswerk ondersteunen door ondersteuning middels een vrijwilligersloket.
Meer aandacht voor groenonderhoud in de kernen.
Basis onderwijs moet in elke kern behouden blijven.
Aandacht voor de mobiliteit van senioren en hulpbehoevenden.
Mantelzorgondersteuning moet in Meerssen meer aandacht krijgen.
Armoede, voor al onder kinderen, herkennen, erkennen en aanpakken.
Meer betrokkenheid en aandacht voor de oprichting van dorpsraden met een eigen
budget.
Aandacht voor nieuwkomers waarbij verdraagzaamheid en ondersteuning bij het
integratieproces voorop staan.
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1. Het CDA staat voor een onkreukbaar en betrouwbaar gemeentelijk bestuur






Een bestuur dat eerlijk en betrouwbaar blijft, streeft naar harmonie ook in moeilijke situaties.
Een bestuur dat het belang van de gemeenschap dient en waarbij geen plaats is voor
persoonlijk winstbejag.
Een bestuur dat niet onnodig lasten doorschuift naar de volgende generatie en zorgt voor een
goede toekomst voor onze kinderen.
Het CDA staat voor inzichtelijke en transparante besluitvorming.
Het moet voor alle burgers duidelijk zijn dat besluiten tot stand komen op basis van
argumenten die het gemeenschappelijk belang dienen.

2. Het CDA maakt zich sterk voor het bevorderen van een gezond woon-, leef - en werkklimaat
in Meerssen


Meerssen moet een plaats zijn waar de burgers zich thuis voelen, in onderlinge
saamhorigheid leven en gebruik kunnen maken van voorzieningen die zij in het dagelijkse
leven nodig hebben. Kortom: een plaats waar het goed leven is, nu en in de toekomst!



Langer thuis moeten blijven wonen, verhoogt de kans op vereenzaming, want senioren zijn
steeds meer aangewezen op de algemene voorzieningen.



Zoveel mogelijk voorzieningen in wijken en kernen proberen open te houden of andere
ontmoetingsplekken stimuleren



Goede bereikbaarheid van voorzieningen door goed basismobiliteit plan en inzet van
alternatieve vormen van vervoer, ook door vrijwilligers



Veiligheid in de woonomgeving en binnenshuis



Goede doorgang voor gebruikers van rollators, rolstoelen en scootmobielen



Toekomstbestendig en veilig door ruimte te maken voor fiets, e-bike en speed pedelec;



Recreatie, vrijetijdsbesteding en toerisme stimuleren binnen een integrale aanpak om het
Sfeervol Meerssen als merk centraler te stelen met het stimuleren van burger- en
ondernemersinitiatieven vanuit alle kernen.



Leefbaarheid is in goede harmonie kunnen samenleven. Het CDA Meerssen wil die sociale
samenhang in de kernen van de gemeente Meerssen behouden en bevorderen door tradities
als processies, buurtfeesten, kermissen en overige evenementen zodanig te faciliteren dat het
voor organisatoren mogelijk blijft deze in stand te houden. Woningbouwprojecten moeten naar
behoefte in alle kernen gerealiseerd kunnen worden, ook in de kleine. Waarbij specifiek
gekeken wordt naar de doorstroming van starters op de woningmarkt als naar meer
seniorenwoningen.



Naast woningen zijn de voorzieningen van essentieel belang. Het CDA Meerssen streeft de
voorzieningen en accommodaties per kern te behouden. Het draagvlak, de inzet en
samenwerking van burgers en verenigingen is daarvoor essentieel. Daar waar de
economische mogelijkheden niet meer aanwezig zijn, moet gezocht worden naar nieuwe
ondernemingsvormen. Het slim inzetten van de daarvoor gevormde reserves kan bijdragen
aan een structurele verlaging van de exploitatiekosten.
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3. Het CDA staat voor samenwerking en versterking binnen de regio




Het CDA is gericht op samenwerking met andere gemeenten en volgt ontwikkeling binnen
onze regio op de voet. Bij dit alles maakt het CDA gebruik van het politieke en bestuurlijke
netwerk met als doel een gemeente die opkomt voor de belangen van haar eigen burgers.
Het CDA zoekt actief toenadering met andere gemeenten en dat kan met behoud van de
eigen kenmerken per dorp of wijk.

4. Het CDA maakt zich sterk voor een gerichte aanpak van armoede en multi-probleem
gezinssituaties


Het CDA is voorstander van een duidelijk gemeentelijk armoedebeleid en van een
respectvolle maar daadkrachtige, doeltreffende en doelmatige aanpak van multiprobleemgezinnen. Alle partijen worden uitgedaagd hun verantwoordelijkheid te nemen en
samen te werken. Hierbij is een jeugdbeleid met de focus op kinderen en jeugdigen het
uitgangpunt. Preventie en vroeg-signalering zijn belangrijke uitgangspunten.

6. Het CDA maakt zich sterk voor de formele en informele zorg





De toenemende zorgbehoefte leidt tot de vraag hoe we de zorg toegankelijk, kwalitatief hoog
en toekomstbestendig kunnen houden.
Het CDA staat voor: de ondersteuning van mantelzorgers
Speciale aandacht zal er zijn voor de ondersteuning van jonge mantelzorgers. Mantelzorgers
zijn onmisbaar in de zorg, ook in het beperken van de zorgkosten.
Het CDA staat voor: de ondersteuning van vrijwilligers
Bij alle vormen van vrijwilligerswerk worden maatschappelijke activiteiten, zowel financieel als
anderszins ( mede) mogelijk gemaakt, die anders waarschijnlijk niet mogelijk geweest zouden
zijn. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor het goed functioneren van de samenleving. Het CDA wil
zoveel mogelijk mensen stimuleren om zich aan te sluiten bij een of andere vorm van
vrijwilligerswerk.

7. Het CDA maakt zich sterk voor een duurzame leefomgeving






Het CDA streeft naar het in stand houden en, daar waar mogelijk, het verbeteren van ons
leefmilieu. Iedereen dient daartoe zijn of haar eigen verantwoordelijkheid te nemen. De
gemeente Meerssen moet zelf het goede voorbeeld geven.
Het CDA is voor afspraken met woningcorporaties om bij nieuwbouw of renovatie te kiezen
voor duurzame en energiebesparende investeringen. Dit zal resulteren in meer
energieneutrale en /of -arme woningen. Dit geldt ook voor projecten in eigen beheer van de
gemeente Meerssen en voor projecten waarin de gemeente Meerssen samenwerkt met ander
belanghebbenden. Het gebruik van duurzame energie door burgers en bedrijven dient
gestimuleerd te worden.
Door de huidige wet en regelgeving worden senioren geacht zolang mogelijk in hun eigen
omgeving / huis te blijven wonen. Dit moet wel mogelijk zijn, zowel fysiek als financieel.
- een gemeentelijke thuiszorgverzekering voor de kosten van de eigen bijdragen voor
de minder draagkrachtige inwoners met het oog op de stapeling van eigen bijdragen
- oog voor senioren in het lokale armoedebeleid
- schuldhulp maatjes
- specifieke aandacht voor de vrijwilliger in de zorg, de mantelzorger en de relatie met de
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professional
- betrek zoveel mogelijk lokale organisaties bij de zorg voor elkaar bijv. geloofs
gemeenschappen
- woningen in het huursegment tussen €700, - en € 1000, - goede regelingen voor woningaanpassing
- gebruik van domotica
- mantelzorgwoningen
- stimuleren van innovatieve woonvormen particulier of door de woningcorporaties

8. Het CDA en de Agrarische sector




De agrarische sector staat onder druk. De (te) snel wisselende regelgeving, veeziekten en
mede als gevolg daarvan de financiële problemen, hebben gevolgen voor de gezinnen. Onze
agrariërs leveren een grote bijdrage aan onze economie en zorgen voor een leefbaar
platteland. Zij zorgen voor gezond, veilig en goed voedsel voor consumenten over de hele
wereld. Bovendien spelen zij een belangrijke rol bij het duurzame beheer van natuur en groen.
Veel boeren hebben decennia oude en trotse familiebedrijven die hechten aan waarden als
duurzaamheid, goed werkgeverschap en het creëren van waarde voor de samenleving.
Het CDA is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied, waar plaats is voor
ondernemers, bewoners en toeristen. Wij streven naar een goede balans tussen landbouw,
natuur, recreatie en bedrijvigheid.

9. Het CDA staat voor aandacht voor alle kernen van onze gemeente


















Wat het CDA betreft hebben alle kernen van Meerssen recht op even veel aandacht. Hierbij is
het per kern ontwikkelen van toekomstgericht ontwikkelplan een voorwaarde. Hierbij zijn
dorpsraden van essentieel belang. Deze dorpsraden worden gefaciliteerd door de gemeente
in het oprichten, adviseren en beschikbaar stellen van een budget per kern.
Aandacht voor het in stand houden van het winkelbestand, voorzieningen en het stimuleren
van de bedrijvigheid en werkgelegenheid in de kernen.
Aandacht voor de verkeersveiligheid en speciaal voor de veiligheid van fietsers zowel junioren
als voor senioren en minder validen.
Aanleg van grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes die Meerssen die aantrekkelijk maakt
voor toeristen en inwoners in samenspraak met eigenaren van monumenten en attracties,
waarbij bereikbaarheid, digitale service en horeca worden geïntegreerd.
Streven naar een meer eenduidige inrichting van wegen en straten qua wegprofiel, bebording,
en meer aanleggen van half verharde parkeerplaatsen.
Aandacht voor de bouw van levensloopbestendige woningen en het bevorderen van de
doorstroming van generaties (starters - individueel - gezinnen - senioren)
Streven naar het inrichten van multifunctionele gemeenschapshuizen in alle kernen.
Streven naar buiten- en natuurspeelplaatsen voor kinderen per kern en wijk.
Streven naar handhaving en toezicht op het groenonderhoud door een centraal
aanspreekpunt per kern aan te stellen.
Streven naar het behoud van minimaal 1 buitensportaccommodatie per kern.
De ontwikkelingen rondom het al dan niet behouden van Maastricht - Aachen Airport als
regionale luchthaven worden nauwlettend gevolgd. Dat geldt met name voor de gevolgen die
beslissingen dienaangaande hebben op de kernen van onze gemeente. Speciale aandacht
voor de kwaliteit van de veiligheid, reduceren van fijnstof en controle van geluidsnormen.
De gevolgen van klimaatverandering zijn op lokaal niveau zichtbaar door de wateroverlast
tijdens hevige stortbuien. Aandacht voor een integrale aanpak waarbij inwoners worden
betrokken en gedragsverandering, door bijvoorbeeld het lozen van regenwater op eigen
terreinmoet worden gestimuleerd.
Onderzoek naar de meest effectieve aanpak en onderhoud van de gemeentelijke riolering
waarbij wij streven naar een efficiënt en financieel voordeliger beheer.
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Het CDA constateert dat we aan de vooravond van een nieuw tijdperk staan waarbij zelfredzaamheid,
eigen kracht, eigen verantwoordelijkheid en leveren van een bijdrage aan het maatschappelijke leven
centraal staan.
De samenleving moet volgens het CDA zo worden ingericht, dat iedere inwoner in staat gesteld wordt
mee te doen ongeacht ieders kwaliteiten en lichamelijke of psychische mogelijkheden. Dat vergt wel
een andere mentaliteit van bestuurders, ambtenaren, professionals en burgers. Het gaat het CDA
erom al die krachten te mobiliseren.
Het CDA wil samen met de inwoners van Meerssen werken aan een samenleving, die niet langer alles
van de overheid verwacht, maar zelf de voorzieningen mede organiseert die nodig zijn in een leefbare
gemeenschap. Hierin vervult een gemeente een stimulerende en faciliterende rol ten dienste van die
inwoner, groepen en gemeenschappen die de schouders eronder willen zetten. HET ROER MOET
OM is ons streven en het ROER GAAT OM als u kiest voor het CDA Meerssen!
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