NIEUWS
INFORMATIE VAN DE GEMEENTERAADSLEDEN VAN ALGEMEEN BELANG

Het team van Algemeen Belang, in de
Wij leggen graag
voorantwoording
af aan u als
burger!!

gemeenteraad van Valkenburg aan de
Geul, voegde de daad bij het woord.

Lees het
AB NIEUWS!

2018 gemeenteraadsverkiezingen. Veel burgers gaven Niels,
Veerle, Wim, Bert, Harry en Carlo hun stem. Samen ging het
team van Algemeen Belang aan de slag in de gemeenteraad
van Valkenburg aan de Geul. Zij maakten hun beloftes waar.

Sterke wijken en krachtige kernen!
• Iedere kern heeft een eigen Wijkboa.
• Iedere kern heeft een eigen Wijkkantonnier.
• Er is niet getornd aan subsidies voor initiatieven uit
de kernen.
• Voorzieningen in de kernen zijn behouden gebleven
of uitgebreid.
• Realisatie parkeerplaats Ingendael.
• De woonvisie met daarin aandacht voor betaalbare
huur en starterswoningen is vastgesteld.

Een mooie en veilige leefomgeving!
• Extra capaciteit bij de BOA’s
• Uitvoering van het project brandveilig centrum
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Het werk zit er nog niet op.
Het team van Niels Dauven ziet genoeg politieke speerpunten en onderwerpen die
positief kunnen uitpakken voor alle inwoners van Valkenburg aan de Geul.

Plannen voor de komende 2 jaar:
• Aanpak armoede
• Afronden project Valkenburgerstraat
• Renovatie Basisschool Berg en Terblijt
• Uitvoeren verkeersplan Sibbe
• Uitvoeren verkeersplan Vilt
• Realisatie voetpad Strucht
• Stevige aanpak wateroverlast Terblijt
• Oppakken (achterstallig) wegenonderhoud
• Invulling geven aan het perceel Bergervliet
• Concrete plannen vaststellen rondom woningbouw voor jongeren
In 2018 vonden de
gemeenteraadsverkiezingen plaats.
Nu twee jaar later horen
we graag van u, als burger, wat er goed
gaat en wat beter kan in onze gemeente.

Versterk ons
werk in de
gemeenteraad.
Geef uw visie
en input.

Mail, schrijf
of bel ons!
Heeft u vragen, opmerkingen,
verzoeken of vragen aan onze
raadsfractie of wilt u zich
opgeven als lid voor
Algemeen Belang?
mail nielsdauven@gmail.com
schrijf naar postbus 2020, 6078 BB
Valkenburg aan de Geul
bel onze fractie voorzitter Niels Dauven
via 06-27553119

