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Beschouwingen CDA VAALS 2017 

Geachte aanwezigen, 

 

Ook dit jaar heeft CDA VAALS er voor gekozen om niet heel saai door de programma’s heen te lopen, 

maar hebben wij er enkele thema’s uitgepikt, die wij en onze inwoners belangrijk vinden. 

 

We willen graag beginnen met: 

Strategie, visie en bestuur 

CDA VAALS heeft al diverse malen aangegeven dat wij vinden dat, in tegenstelling tot het College van 

B&W en de andere partijen, de huidige Strategische Visie niet meer van toepassing is. Reeds jaren 

zeulen wij met een nog zogenaamde actuele Strategische Visie  rond en hangen wij daar ons nieuw 

beleid aan vast. Het CDA is dan ook blij dat binnenkort gestart zal moeten worden met een “ nieuwe” 

Strategische Visie.  

 

Onze voorkeur gaat uit naar een flexibelere Strategische Visie. In onze visie is het zelfs mogelijk dat 

we daarin een stap verder gaan en samen met onze twee Lijn 50-partners tot een gezamenlijke 

basisvisie komen, welke op cruciale punten een vrije ruimte biedt, die afhankelijk van de specifieke 

wensen is aan te passen. Ons inziens geeft ook dit een sterk signaal af richting de Provincie, waarmee 

wij aantonen dat wij serieus willen samenwerken en daarbij de coleur locale een oprechte kans 

geven én waarbij niet de kansen van omliggende steden en gebieden over het hoofd moeten worden 

gezien. CDA VAALS denkt in elk geval dat dit een uniek initiatief kan zijn, waarmee het Heuvelland 

niet alleen aan de Provinciale politiek, maar ook aan de Landelijke politiek laat zien dat wij op 

serieuze wijze NIET over herindeling nadenken, maar dat ook door kleinschalig te blijven een stevig 

fundament voor de toekomst kan worden neergezet, zonder dat dit aan bestuurskracht inboet.  

 

De Bestuurskracht: De kracht waarmee de overheid in staat is om doelen te bereiken, te realiseren 

en daar sturing aan te geven. Door het grote aantal Gemeenschappelijke Regelingen waaraan 

gemeente Vaals deelneemt, soms noodgedwongen, komt de zeggenschap van het gemeentebestuur 

onder druk te staan en zo ook de bestuurskracht. Volgens het CDA schuilt hierin ook tevens het 

gevaar! Bestuurskracht is namelijk één van de punten waar de hogere overheden naar kijken 

wanneer het op zelfstandigheid aankomt. Het CDA is dan ook van mening dat er tijd en energie 

gestoken moet worden in de kwaliteit én in het beeld van de gemeenteraad en haar werkzaamheden 

en bevoegdheden.  

 

Binnenkort vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en daarna is er een reële kans dat er 

nieuwe bewindslieden aan de macht komen. Het CDA is van mening dat deze raad de 

verantwoordelijkheid heeft om ervoor zorg te dragen dat de nieuwe raad straks op een goede 

manier haar taken kan uitvoeren. Wij vragen dan zo direct ook via een MOTIE om een intern 

opleidingsplan door de voorzitter van de raad én de griffier op te laten stellen waarmee de nieuwe 

raad straks na de verkiezingen op een neutrale manier ingewijd wordt over de rol en taken van de 

gemeenteraad en hoe zij dit binnen het dualistisch stelsel dienen op te pakken.  
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De samenwerking tussen College van B&W en de Raad moet wat ons betreft opnieuw belicht 

worden, zodat het ook voor het publiek en de burger duidelijk wordt dat er in Vaals een kundig, 

objectief en kritisch bestuur zetelt. Door het gebrek aan dualisme komt het College van B&W te vaak 

weg met het gewoonweg niet geven van antwoorden die aan hen gesteld zijn. 

 

Ons inziens kan er door een kritische blik een win-win-situatie gecreëerd worden zelfs tussen fractie 

en wethouder van dezelfde partij, waarmee ondanks een kritische houding van de desbetreffende 

raadsfractie beiden als winnaar uit de bus kunnen komen en beiden zich kunnen profileren.  

De voorliggende Programmabegroting is ons inziens wederom te veel geënt op Aken. De kernen 

Vijlen en Lemiers worden in vergelijking met Aken slechts sporadisch genoemd en daarmee geven we 

een onjuist signaal af richting de inwoners van deze kernen. Dat moet volgens het CDA anders: 

Inwoners van de kernen dienen veel nauwer en gestructureerder, zeg maar zoals vóór deze 

raadsperiode, ook inhoudelijk, betrokken te worden bij de besluitvorming en daarvoor dienen 

aanpassingen t.a.v. het huidige beleid doorgevoerd te worden.  

 

Dan….: Wat is er na vier jaar gebeurd met de andere invulling van het Gemeentehuis? Wat is er na 

vier jaar gebeurd met de Grenslandhal (hij gaat weliswaar uit de boeken, maar we blijven toch fors 

bijdragen in de kosten)? Wat is er gebeurd met de opwaardering van het 3-landenpunt? Hoe staat 

het met de verkoop van gemeentelijke gebouwen? Wat gaat er gebeuren met de Gelva (nu dat het 

pand na jaren geveild wordt en Vaals de grip op deze locatie en dit kwetsbare gebied kwijtraakt)? 

Hoe ligt de grensovergang erbij is de rotonde er al, of beter de “viertonde”? Op dit laatste thema 

komen we straks nog terug! Maar waar het om gaat: Waar zijn al die mooie ambities gebleven? 

 

We missen op dit moment visie, daadkracht, ambitie en vooral nieuwe beleidsontwikkeling… 

Geachte aanwezigen, met leedwezen ziet het CDA dat we opnieuw onze begroting met een tekort 

van € 712.000,- af moeten dekken door een forse greep te doen in onze Reserve…. U snapt net zo 

goed als ons dat dit op enig moment ophoudt. Wij snappen er dan ook niets van dat het College van 

B&W en de Coalitiepartijen Hosanna prediken! Daarnaast: We zetten op dit moment incidentele 

gelden in, om structurele kosten te dekken…ook dat houd je niet lang vol! Ook de aangegane 

leningen baren het CDA zorgen en wij zullen op deze thema’s straks verder ingaan. 
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Wonen en leven 

Het zal u niet verbazen, maar het CDA heeft nog steeds grote problemen met de 

Studentencomplexen. Meerdere malen heeft onze partij duidelijk gemaakt dat wij NIET tegen 

studenten zijn, maar wel tegen de complexen die voor hun gerealiseerd worden. CDA VAALS had veel 

liever gezien dat er complexen voor andere specifieke doelgroepen, die al tot de bevolking van Vaals 

behoorden, gerealiseerd zouden worden. Ons inziens is er wel degelijk grote behoefte naar 

woonvoorzieningen voor minder validen en oudere inwoners van Vaals, hetgeen onlangs ook door 

branche specifieke ondernemers uit Vaals werd bevestigd. Ook weten, horen en lezen wij dat onze 

eigen Vaalser jongeren en jonge gezinnen graag willen bouwen, wonen en leven in Vaals. Maar 

helaas wordt deze doelgroep door het College en de Coalitiepartijen steeds over het hoofd gezien en 

konden we onlangs in een uitgebreid krantenartikel lezen dat zij noodgedwongen uit Vaals en haar 

kernen vertrekken. 

 

CDA VAALS maakt zich daar ernstig zorgen over! Wij hadden liever gezien dat de desbetreffende 

gronden ter beschikking kwamen voor starters, jonge gezinnen, ouderen en mindervaliden. 

Daarnaast maken wij ons zorgen over het vertekende CBS-plaatje dat door de komst van een grote 

hoeveelheid studenten wordt geschetst. Vaals “lijkt” immers minder hard te ontgroenen, door de 

komst van deze hoeveelheid studenten. Zijn de krimpgelden hierdoor niet in het geding? Hoe 

gedragen de Studenten zich in hun complexen eigenlijk? Leven ze in Aken en slapen ze in Vaals? 

Doen ze mee aan de dagelijkse activiteiten in Vaals? Zitten ze bij sportclubs, muziekverenigingen, 

vrijwilligersorganisaties en winkelen ze in Vaals (behalve bij Lidl)? Dit zijn zaken die ons inziens beter 

onderzocht hadden en moeten worden. We weten immers niets over hun sociaal gedrag en de 

invloed die dit heeft op de Vaalser samenleving. Volgens CDA VAALS is hierover te lichtzinnig gedacht 

en moeten we dit alsnog in kaart brengen. In twee richtingen wel te verstaan: De impact in de 

richting van de huidige, reguliere inwoners van Vaals, maar ook in de richting van de studenten. We 

weten immers niets van en over ze: Wat zijn hun behoeften en hoe willen en kunnen zij een bijdrage 

leveren aan onze gemeenschap? Wat CDA VAALS betreft is er nog een hoop onduidelijk en zou dit 

wel boven tafel moeten komen, om er zorg voor te dragen dat onze gemeenschap een 

GEMEENSCHAP blijft. Dat er iets moet veranderen is óns duidelijk.  

Ook de verhouding qua gezinssamenstelling binnen onze Vaalser samenleving lijkt dramatisch te 

ontsporen: De verhouding eenpersoonshuishouden versus meerpersoonshuishouden is ons inziens 

zeer slecht. Dit is niet de samenleving die het CDA zou willen hebben. Wij zetten in op 

meerpersoonshuishoudens en stellen daarbij het gezin centraal.  

 

Het nieuwe KJP had het bruisend hart van Vaals moeten worden. We zitten nu met een groot aantal 

leegstaande winkelpanden. Behalve dat er allerlei dure projecten gestart werden en worden ziet de 

burger niets gebeuren… Het College van B&W kan dan wel steeds zeggen dat zij formeel niet 

verantwoordelijk zijn voor de invulling van de winkelpanden op het KJP en elders, maar 

maatschappelijk gezien heeft het College van B&W volgens het CDA wel degelijk een verantwoording 

richting de burgers t.a.v. leefbaarheid en hun leefomgeving. CDA VAALS is hoe dan ook blij dat er een 

nieuw clubje, SamenVaals, de handschoen wél heeft opgepakt en in elk geval rond de Kerstdagen 

gaat zorgen voor levendigheid middels pop-up stores op en rondom het KJP. 
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Tihange 

Als eerste partij van deze gemeenteraad, uitte CDA VAALS haar zorgen over de Kerncentrale te 

Tihange. En nog steeds maakt CDA VAALS, CDA Limburg, het landelijke CDA, onze zusterpartijen 

CD&V (België), CDU (Duitsland) en zelfs de Europarlementariërs van de EVP-fractie zich zorgen over 

de veiligheid van onze inwoners. Oprechte zorgen, waarbij wij en andere partijen het afgelopen jaar 

fors uitgehaald hebben over de laksheid waarmee vooral Veiligheidsregio Zuid-Limburg acteerde 

richting de inwoners. Op een belerende en autoritaire toon meenden zij de inwoners van het 

risicogebied te kunnen bedaren. Daarvoor heeft o.a. CDA VAALS vorig jaar de rode kaart getrokken 

en is de Veiligheidsregio tot bezinning gekomen en zijn zij op een fatsoenlijke manier de inwoners 

gaan informeren, waarbij hoor en wederhoor van concurrerende partijen heeft plaatsgevonden en 

dit op een evenwichtige manier werd gepresenteerd. Jammer genoeg heeft het CDA wél moeten 

constateren dat een goed Burgerinitiatief om te protesteren tegen de Kerncentrale te Tihange heel 

stiekem en heel slinks (het zit hem al in dit laatste woord) om zeep werd geholpen door het in onze 

ogen extreem-linkse verbond. In plaats van te demonstreren tegen de onveilige centrale in Tihange, 

werd het plotseling een protest tegen Kernenergie. Al lijkt dit hetzelfde, er zit ons inziens een 

expliciet verschil in. Er is nu eenmaal een bepaalde energiebehoefte en we hebben immers niet 

allemaal evenveel zin om met zelf gebreide truien en geitenwollensokken aan door het leven te 

stappen. Wij kiezen voor een andere, een politieke route, naar de sluiting van deze Kerncentrale en 

hopen dat de andere partijen onze mening delen en ons daarin kunnen volgen. 

 

Milieutranistie 

Een beetje in het verlengde: Het CDA zou graag zien dat gemeente Vaals zich gaat voorbereiden op 

de aanstaande milieutransitie die over enkele jaren plaats gaat en plaats moet vinden. Over enkele 

jaren worden de huizen beetje bij beetje afgekoppeld van het gasnetwerk en dient onze 

woningvoorraad dus op andere wijze te zijn voorzien van warmtebronnen. CDA VAALS vindt het dan 

ook jammer dat een goede ambitie wat hier ooit door het College van B&W als superinitiatief werd 

gepresenteerd, nooit meer van de grond is gekomen: De warmteterugwinning van Jardon. Wij 

denken dat er diverse alternatieve mogelijkheden onderzocht zouden kunnen worden. In elk geval 

gaat dit niet alleen de gemeente, maar ook de woningeigenaren de komende jaren bakken vol geld 

kosten en het CDA maakt zich zorgen of de inwoners van Vaals zich dit überhaupt realiseren. Voor de 

gemeente: De vrijkomende Essentgelden zijn dus eigenlijk al besteed! 

 

Ook is CDA VAALS van mening dat inwoners van Vaals nauwer betrokken moeten worden bij het 

voorliggende Waterplan. Onze rioleringen kunnen de incidenteel extreme druk veroorzaakt door 

hoosbuien bij tijd en wijle niet verwerken. CDA VAALS vindt het niet correct als bewoners straks voor 

een voldongen feit worden gesteld wanneer zij het water op eigen grond dienen op te vangen en dit 

in een extreem geval via regelgeving afgedwongen gaat worden. Natuurlijk dienen de inwoners op 

hun verantwoordelijkheid gewezen te worden en dienen zij hier ook zelf verantwoordelijkheid in te 

nemen. De gemeente heeft ons inziens echter de verplichting om de ondergrondse infrastructuur 

dusdanig op orde te brengen dat overlast door hoosbuien tot een minimum wordt teruggebracht. Dit 

vergt de nodige investeringen en plancapaciteit. Ons inziens dient er bijvoorbeeld met gezwinde 

spoed gewerkt te worden aan oplossingen voor en ter voorkoming van de haast jaarlijks 

terugkerende overstromingen van bijvoorbeeld de Vijlenstraat cq ’t Pannes. Wij zijn in elk geval blij 

dat het onlangs voorliggende GRP én Waterplan van de agenda zijn gehaald en wij met z’n allen, 

politiek en hopelijk ook burgers, betrokken worden bij deze ingrijpende materie. 
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Kernen Vijlen en Lemiers 

De laatste jaren is veel aandacht uitgegaan naar de Kern Vaals en het CDA is van mening dat de 

kernen Vijlen en Lemiers  vergeten zijn. We hebben het dan over de staat van onderhoud van 

trottoirs, wegen en voorzieningen. Op sommige plekken, ook binnen de kern Vaals, ís de openbare 

ruimte en zíjn de wegen in erbarmelijke toestand. Het CDA pleit voor fatsoenlijke en toeristisch 

waardige ontsluitingen via fietspaden en voetpaden van zowel Lemiers, als Vijlen. De raad heeft een 

tijdje geleden een motie aangenomen om een Voetpad te realiseren van het einde van de Pater 

Gelissenstraat naar de Vijlenberg. Daar is helemaal niets mee gedaan. Het CDA dient zo direct 

opnieuw een MOTIE in. De langgerekte Vijlenberg, bijvoorbeeld, is de belangrijkste weg van het dorp 

Vijlen door de ligging van de kerk, school, restaurants, winkels en het pleintje. Door dit kleine 

gedeelte van het dorp wordt ondanks de gedeeltelijk beperkende snelheidslimiet, veel te hard 

gereden. Ons inziens zou in samenspraak met de inwoners van zo’n kern (en of het dan over de 

Klaasvelderweg in Lemiers, of de Vijlenberg in Vijlen gaat), gekeken kunnen worden hoe de inrichting 

plaats zou moeten vinden. Denk bijvoorbeeld eens aan de 30-km inrichting van de hoofdader door de 

héle kern van Ubachsberg. Kortom: Er dient geïnvesteerd te worden…en zeker in Vijlen en Lemiers. 

 

Betaalbaarheid en belastingen 

CDA VAALS wil dat er solide financieel beleid wordt gevoerd. Wij zijn van menig dat de financiële 

verantwoording vanuit het College naar de raad prioriteit dient te krijgen. Het eindeloos dóór 

moeten vragen naar achterliggende cijfers leidt dikwijls en té vaak tot frustratie aan beide kanten 

van ons huidig pseudo-dualistisch systeem. CDA VAALS zou zich kunnen indenken dat er in de 

toekomst op een andere wijze dan nu naar de kadernota, begroting en jaarrekening wordt gekeken.  

Het CDA dient straks een MOTIE in, waarmee wij vragen om op korte termijn inzicht te krijgen in alle 

belastingheffingen die door de gemeente uitgevoerd worden, zodat wij allen opnieuw inzicht krijgen 

in het hoe en waarom van de desbetreffende heffingen. CDA VAALS denkt dat wij, politiek Vaals, heel 

goed aan de burgers moeten kunnen uitleggen waarom tarieven verhoogd worden. Leg nu eens 

duidelijk aan de inwoners uit waarom zij meer moeten gaan betalen voor de restafvalcontainer. Voor 

hun gevoel worden ze namelijk gestraft omdat ze zo goed scheiden. Leg de inwoners uit hoe het 

komt dat de belastingtarieven jaarlijks sowieso stijgen. Waarom heeft “politiek Vaals” dit ooit 

besloten? Kortom, zorg ervoor dat de inwoners begrijpen waarom in dit huis soms onverklaarbare 

besluiten worden genomen die financiële impact op de Vaalser huishoudens hebben.  

Zoals als vaker gezegd: Het CDA wil af van de automatische jaarlijkse belastingverhoging, zeer zeker 

omdat de onderliggende reden, omdat dit altijd zo is geweest, ons inziens ridicuul is. Het CDA dient 

ook hierover zo direct een MOTIE in. 

Het is reeds vaker door ons ter sprake gebracht: Wij zijn het niet eens met het feit dat alle inwoners 

van Vaals, Vijlen en Lemiers meebetalen aan de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing 

van de studenten. Het CDA is van mening dat deze speciale doelgroep niet binnen de algemene 

solidariteitsgedachte opgehangen moet worden. Wij zijn van mening dat de kwijtschelding van deze 

specifieke doelgroep gedekt moet worden uit de Algemene Uitkering van het Rijk en zodoende niet 

gespreid moet worden over de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers. Het CDA dient daarvoor een 

AMENDEMENT op de begroting in. 
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Verenigingsleven 

Het CDA is als geen ander begaan en trots op ons rijke Verenigingsleven. De Harmonieën, de 

Zangkoren, Carnavalsverenigingen, Sportclubs, Schutterijen en alle andere verenigingen, groepen, 

organisaties en initiatieven dragen op een onbetaalbare wijze bij aan onze lokale gemeenschappen. 

Het CDA wil samen met de verenigingen onderzoek doen naar toekomstbestendige opties, zoals 

accommodaties en voorzieningen en als dat moet daarbij over de gemeentegrenzen heen kijken. Het 

CDA denkt ook dat eenzaamheidsbestrijding mede door het verenigingsleven opgepakt kan worden 

door de desbetreffende inwoners aan te zetten tot deelname aan activiteiten en evenementen van 

deze verenigingen.  Het CDA is van mening dat verenigingen die participatie aanjagen, hier financieel 

voor beloond moeten worden. Zij voeren dan immers overheidsbeleid uit. 

 

Het CDA is dan ook enorm trots dat een groep jongeren in deze gemeente zorgdraagt voor een 

diversiteit aan activiteiten. Het CDA vindt het dan ook scheef dat zij onevenredig financieel belast 

worden. Wij dienen zo direct een AMENDEMENT in, waarmee de huur van Fraiche, middels de 

subsidie verrekend wordt. Wij hopen dat de andere partijen deze begrotingswijziging mee indienen 

en steunen en dat wij daarmee samen een sterk signaal afgeven richting de vrijwilligers van Fraiche 

en anderen daarmee aantonen dat maatschappelijk aanjagen beloond wordt. 

 

Afsluiting 

Het CDA kijkt terug op een periode waarin wij door immer kritisch te blijven en soms tot vervelends 

toe door te vragen de kwaliteit van bestuurlijk Vaals naar onze mening in positieve zin hebben 

beïnvloed. Hebben wij altijd het gewenste resultaat behaald? Nee niet altijd, maar vaak hebben wij 

desalniettemin via omwegen toch ons gelijk gekregen. Ondanks dat wij de afgelopen periode als 

oppositie partij hebben geopereerd, kijken we met een goed gevoel terug naar de vaak constructieve 

samenwerking die wij van enkele partijen hebben mogen ontvangen en waarin het College van B&W 

toch vaak, goed naar het CDA wist te luisteren. CDA VAALS staat klaar om na de 

Gemeenteraadsverkiezingen  van 2018 bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen en samen met 

andere partijen te bouwen aan een stevig fundament van een autonoom, leefbaar én ambitieus 

Vaals met een toekomstgerichte en aanpasbare visie. 

Wij danken de raadsleden, commissieleden, ambtenaren en ook het College van B&W! Immers, 

ondanks dat we soms een andere politieke invalshoek hebben, willen we stiekem eigenlijk allemaal 

maar één ding: Op een Christen Democratische manier zorgdragen voor Vaals, Vijlen, Lemiers en hun 

inwoners. 

 

Namens CDA VAALS, 

 

John Coenen – Fractievoorzitter. 

 

 


