Een duidelijke stem ‘Voor Berg en Dal’
‘Voor Berg en Dal’ gaat uit de startblokken en stelt zich hierbij aan u voor!
De keuze voor een nieuwe gemeentenaam staat hierboven. Moeten we het
daar nog over hebben? Dit zegt toch genoeg voor u als kiezer.
‘Maar Voor Berg en Dal’ staat voor meer dan alleen de naam.
Leefbaarheid: woningen voor oud en jong - een basisvoorziening. Maar ook de
woonomgeving telt. Onze dorpen moeten hun karakteristiek bewaren - niet
verstenen dus, maar vergroenen. Met een dorpshart en voldoende openbare
ruimte.
Dorpshuizen zijn daarbij spil en ontmoetingsplek voor verenigingen en
inwoners - in iedere kern of dorp.
Natuur, Landschap en Monumenten zijn onze ‘kroonjuwelen’. Maar ze vragen
wel onderhoud, deskundige man- of vrouwkracht en voldoende financiële
armslag om er trots op te blijven!
De zorg voor ons Erfgoed moet naast die voor Natuur en Landschap worden
opgenomen in het Landschaps Ontwikkelings Plan;
Burgerparticipatie is samen doen. Dus: een gemeente die zijn burgers serieus
neemt. Een dorpsraad in iedere kern met een eigen dorpsvisie.
Een transparante, ook financieel en op service gerichte gemeente met een
gemeenteloket in Beek. Geen lijken in de kast en geen salarissen of beloningen,
lokaal en regionaal, boven de ‘Balkenende-norm’.
-Veiligheid: een fietspad voor onze schoolgaande jeugd in Erlecom binnendoor
via de Marialaan naar Ooij, verlichting langs de fietspaden van de HavoUbbergen tot het Kruispunt van de N325 in Beek en onder langs de Kapitteldijk
naar Leuth.
Als nieuwe gemeente zijn we uniek met onze natuur en landschap. Versterk het
toerisme waar nodig en geef ondernemers en agrariërs ruimte. Maar wel
passend en met respect voor deze ‘kroonjuwelen’.

Aanbesteden en opdrachten voor onze lokale ondernemers zij zorgen voor
werkgelegenheid!
-Zorg en welzijn: De gemeente staat aan de vooravond van belangrijke
veranderingen in de zorg. Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen. Zorg
voor kwetsbare jeugdigen moet dichtbij huis georganiseerd worden, de
budgetten hiervoor wordt kleiner. Burgers moeten daarvan niet de dupe
worden en moeten kunnen blijven rekenen op professionele ondersteuning
waar dat nodig is. De hoeveelheid beschikbare mantelzorg moet niet overschat
worden. Jongeren en ouderen moeten inspraak hebben in de nieuwe plannen
in een participatieraad.
Dus kies ‘Voor Berg en Dal’ met Jos Peters als lijsttrekker en Toon de Jong,
echte verenigingsmensen die weten wat er leeft en met Mireille Tijkorte en
Ellen van Broekhoven, die vanuit de zorg, zorg hebben voor u.
Lijst 8 is, geef ‘8’ Voor Berg en Dal!
Wilt u reageren dan kan dat via nu@voorbergendal.eu
Onze kandidaten en het verkiezingsprogramma vindt u op
www.voorbergendal.eu

