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“Samen Vooruit” 
 
Met de blik op de inwoners van Vaals, Vijlen en Lemiers, gaat CDA VAALS ook in 2022-2026 
aan de slag en wederom deelnemen aan de Gemeenteraadsverkiezingen: “Samen Vooruit”. 
 
Vaals, Vijlen en Lemiers zijn 3 prachtige kernen al-dan-niet met bijbehorende gehuchten, die 
samen de gemeente Vaals vormen. Wat in het ene dorp belangrijk is hoeft dat niet te zijn in 
het andere dorp. Het CDA vindt het belangrijk om de identiteit van de 3 kernen te behouden 
en te versterken, door initiatieven uit de samenleving te koesteren, aan te moedigen en waar 
mogelijk te voorzien van politieke daadkracht 
 
Wij zijn een lokale politieke partij die dicht bij de mensen wil staan en die belang hebben bij 
een goed gemeentebestuur. Dit programma is gebaseerd op wat CDA VAALS de afgelopen 
tijd van inwoners, ondernemers en organisaties hebben gehoord over wat goed gaat, maar 
ook wat anders of beter zou moeten. Als lokale partij in Vaals, Vijlen Lemiers vertalen wij de 
waarden en uitgangspunten van onze lokale afdeling in een visie op de toekomst en 
concrete doelen voor de komende jaren.  
 
De raad van Vaals heeft de Transitievisie Vaals Verbind(t) omarmd, als resultaat van een 
proces vanuit de samenleving en tevens als vertrekpunt en horizon voor de toekomstige 
werkwijze. Er zijn zgn. transitiepaden vast gesteld als raamwerk voor de (toekomstige) 
strategische ambities met als uitgangspunten ‘faciliteren, ruimte en vertrouwen geven, 
leren/ervaren en evalueren, luisteren en verbinden, meedoen in netwerken’ als nieuwe 
rol/werkwijze voor gemeentebestuur en –organisatie vast te stellen, dit werkt ook door in ons 
programma. 
 
De rode draad in ons programma zijn onze burgers, u staat voor ons centraal! Of u nu actief 
bent in de eigen familie, buurt, vriendenkring, sportclub of vereniging of niet actief bent. Wij 
hebben oog voor mensen die geïsoleerd dreigen te raken en de boot missen. Soms ouderen 
die vereenzamen, soms jongeren die last hebben van prestatiedruk of stress en soms 
mensen die niet meer weten hoe ze de eindjes aan elkaar moeten knopen. En de gemeente 
heeft op dit punt een zware verantwoordelijkheid.  
 
Er loopt ook een groene draad door dit programma: Duurzaamheid en klimaatadaptie 
krijgen onze aandacht, want de tijd voor vrijblijvendheid is voorbij. Er gebeurt op dat vlak al 
veel, maar het kan én moet beter, sneller en integraler, waarbij iedereen mee moet kunnen 
bewegen onafhankelijk van zijn besteedbaar inkomen: Duurzaamheid en Klimaat is van ons 
allemaal! 
 
Wij realiseren ons dat het voor veel mensen onzekere tijden zijn, of zijn geweest, door de 
gevolgen van de coronacrisis. Deze tijden zijn de meest onzekere tijden van de recente 
geschiedenis. Deze tijden vragen om stabiliteit en een warme en sociale samenleving. De 
afgelopen 4 jaar heeft het CDA met name binnen het fysieke domein een aanvang kunnen 
maken met de “wederopbouw”. Dit heeft direct invloed op het welbehagen van alle inwoners, 
maar ook op de toeristen. In voorgaande jaren was volgens ons te hard en te veel bezuinigd 
binnen dit domein en is nu eindelijk de omslag gemaakt zodat alle inwoners de komende 
jaren daarvan de zoete vruchten kunnen plukken. De openbare ruimte is immers iets dat 
iedereen aangaat en niet slechts enkelingen en/of specifieke doelgroepen.  
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Met dit verkiezingsprogramma breiden we de basis uit van de afgelopen jaren samen 
met de 4 kernwaarden van het CDA: rentmeesterschap, solidariteit, gespreide 
verantwoordelijkheid en publieke gerechtigheid. Daar willen wij samen met u 
verder aan te werken: “Samen Vooruit”. Wij hopen dat we op uw steun mogen rekenen!  

 

Lijsttrekker 

Patrick Simons 
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Sociaal Domein 
 
Wij willen een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en 
waarbij iedereen op zijn of haar wijze kan meedoen en de regie over het eigen leven houdt.  
 
De gemeente is het vangnet voor burgers die (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen 
meedoen en waarvoor een passende sociale omgeving of structuur ontbreekt. Dat vraagt om 
menselijke betrokkenheid, dienstbaarheid en zo min mogelijk bureaucratie. Dat kan via zorg 
en ondersteuning maar soms kan de oplossing beter worden gevonden in bijv. andere 
wijkvoorzieningen en/of een beter passende woning. Maar ook door gebruik te maken van de 
verenigingen, sport en cultuur die onze gemeente rijk is. 
 
De afgelopen jaren is de gemeente dienstbaarder geworden naar haar burgers toe, dit heeft 
veel moeite gekost, maar we zijn er nog steeds niet. Met het oog de kernwaarde ‘gespreide 
verantwoordelijkheid’ kunnen we hier nog enkele stappen zetten. 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 
 
• Lokale samenwerking bevorderen tussen organisaties (bedrijven, bibliotheken, 

burgerinitiatieven, verenigingen) die kwetsbare mensen ondersteunen en bij de 
samenleving proberen te betrekken en deze organisaties ondersteunen, waarbij natuurlijk 
ook Vaals Verbind(t) een rol speelt; 

• De gemeentelijke organisatie dienstbaar te laten zijn en zeker hen die directe hulp 
leveren, zoals mantelzorgers te faciliteren; 

• De gemeente in de jeugdzorg snel voor een indicatie te laten zorgen en zich inspant dat 
de behandeling z.s.m. op gang komt; 

• De gemeente vanuit de samenwerkingsverbanden het inkoopbeleid van welzijns- en 
zorginstellingen strakker aansturen, gericht op het halen van resultaten; 

• Investeren in een dementie- en seniorvriendelijke gemeente. 
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Verenigingen, vrijwilligers, sport en cultuur 
 
Voorzieningen voor sport, cultuur, verenigingen en recreatie zijn belangrijk voor ontwikkeling, 
ontspanning en ontmoeting. De gemeente moet daarom inspelen op veranderende wensen 
én de toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle lagen van de bevolking vergroten. 
Tegelijkertijd moet realistisch nagedacht worden of de hoeveelheid aan gebouwen en 
voorzieningen nog wel past bij de schaalgrootte van onze gemeente.  
 
Het CDA wil ervoor zorgen dat voorzieningen, waar mensen elkaar ontmoeten en helpen, 
zich kunnen ontwikkelen. Vrijwilligers en verenigingen zijn als cement van onze samenleving 
van onschatbare waarde. Denk daarbij aan bijv. sportclubs, goede doelenverenigingen, in de 
zorg, andere culturele verenigingen, maar ook bijvoorbeeld aan de vrijwilligers van de 
brandweer, de ruilwinkel, de financiële werkplaats en een groep actieve bewoners die de 
herbestemming van het kerkgebouw in Lemiers onderzoeken. De gemeente dient deze 
organisaties onzes inziens en idealiter ondersteuning te bieden bij het werven en vasthouden 
van vrijwilligers en activiteiten. 
 
Hierbij leggen wij de nadruk op onze kernwaarde ‘gespreide verantwoordelijk’. Wat nodig is 
weten buurtbewoners of vereniging vaak zelf het beste. Gemeentelijke sociale teams 
(beweegmakelaars) kunnen aansluiten bij deze verenigingen en andere buurtinitiatieven, 
zonder het initiatief over te nemen. 
 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”: 

• Dat voorzieningen optimaler worden benut door medegebruik van andere doelgroepen 
(voorbeeld Fraiche, Obelisk, Bergzicht en sportaccommodaties);  

• Dat sportverenigingen gelijk worden behandeld bij vernieuwing van accommodaties zoals 
kantine of kleedkamers; 

• Dat multifunctionaliteit van de sportaccommodaties breder wordt onderzocht en wellicht 
mogelijkheden ontstaan om nieuwe sportactiviteiten in onze gemeente te ontwikkelen 
(denk aan atletiek, hockey, BMX-cross, skaten e.d.) en daarmee zowel lichamelijke 
gezondheid van inwoners als financiële gezondheid van de gemeente en verenigingen 
verbetert;  

• Aandacht voor het behoud van voorzieningen in de kernen Vaals, en specifiek voor Vijlen 
(bijv. de Buurtwinkel en bakkerij) en Lemiers (bijv. horeca locatie Oud Lemiers). 
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Wonen 
De woningmarkt in gemeente Vaals zit op ”slot”. Enerzijds veroorzaakt, door weifelend en 
onhandig beleid in voorgaande raadsperioden, maar anderzijds ook door veranderende 
gezinssamenstelling en vergrijzing waardoor een ander woningaanbod nodig is. De 
afgelopen 4 jaar, heeft het CDA haar best gedaan om het tij te keren en hebben wij samen 
met enkele andere partijen daadkrachtige eerste stappen gezet, om de lokale woningmarkt 
weer vlot te trekken. 
 
De eerste stappen in die goede richting die zijn gezet, zijn bijvoorbeeld: Pastoerswei, hoek 
Bosstraat-Von Clermontplein, de voormalige Esso, het Von Clermontpark en de volgende 
fase van Vijlen Zuid-Oost. Bijvoorbeeld door het realiseren van kleinere aantrekkelijke 
(levensloopbestendige) woningen aan de Pastoerswei, gericht op één en tweepersoons-
huishoudens. 
Door deze ontwikkelingen worden bestaande woningen door doorstroming bereikbaar voor 
(jonge) gezinnen en wordt het totale woningaanbod effectiever benut. 
 
Een evenwichtige bevolkingssamenstelling van wijken, via woningbouw en voorzieningen, is 
nodig om een wijk sociaal vitaal te houden. Ondanks dat wij oog en oor hebben voor mensen 
die graag (of noodgedwongen) binnen het sociale huursegment willen wonen, sluiten wij 
onze ogen niet voor de scheefgroei die in de loop der jaren is ontstaan. 
De kern Vaals bezit een onevenredige hoeveelheid sociale huurwoningen en bewoners met 
een (te) kleine beurs. Deze kleine beurs moet gecompenseerd worden door mensen met een 
iets grotere beurs, doch ook hun draagkracht bereikt langzamerhand de grens. Naast de 
reeds genoemde nieuwe ontwikkelingen binnen de sociale huursector, wil het CDA dus 
graag inzetten op het hogere prijssegment en middeninkomens, zonder het starters en jonge 
gezinnen onmogelijk te maken op de woningmarkt. 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 

• Bouwen voor de middeninkomens, specifiek voor senioren en starters; 
• Concreter prestatieafspraken. Voorkomen, dat uitgeleefde woningen van de 

woningstichting, voor veel te hoge prijzen worden verkocht; 
• Het terugbrengen van het aandeel sociale-huursegment in onze gemeente, waardoor de 

gemiddelde draagkracht toeneemt én het van de markt halen van “ongewenste” 
woningen (woning splitsing); 

• Innovatie op het gebied van wonen niet in de weg staan: 
o Initiatieven vanuit de samenleving als die zich aandienen, vernieuwende manieren 

van wonen mogelijk maken, denk bijv. aan Tiny Houses, kangoeroewoningen, 
mantelzorg-woningen of andere woongemeenschappen; 

o Erfpachtconstructie toe te passen voor starters en jongeren uit onze eigen gemeente, 
waardoor zij niet zowel de grond als de woning hoeven te financieren;  

• Meer natuurlijke speelelementen in buurten/kernen te realiseren. Gebruik, uitbreiding en 
verandering speelplaatsen vindt daarbij natuurlijk altijd plaats in overleg met die buurt, 
wijk of kern. 

• Aandacht voor parkeren in huidige en nieuw te bouwen woonwijken 
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Ondernemen, recreatie en toerisme 
 
Het CDA is trots op de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Hun ondernemingszin 
brengt dynamiek en werkgelegenheid in onze kernen en maakt ons aantrekkelijk als 
vestigingsplaats voor startende, innovatieve ondernemers en nieuwe inwoners. 
 
Actieve samenwerking in de regio en een goede lobby moet ons aantrekkelijke en 
innovatieve ondernemingsklimaat benadrukken. Dit moet een expliciete taak in de 
portefeuille van een van de wethouders zijn.  
 
Het CDA wil het kwaliteitstoerisme in gemeente Vaals bevorderen geheel in lijn met ons 
Cittaslow predicaat. Onze gemeente beschikt over een ruim, groot en aantrekkelijk 
buitengebied en heeft daarom een enorme aantrekkingskracht…ook voor bepaalde 
bezoekers die wij liever niet zien. 

Het CDA wil daarom een actieve profilering van gemeente Vaals als gastvrije en, kwalitatieve 
verblijfsplaats.  

Daarnaast is het CDA van mening dat in gemeente Vaals in ernstige mate sprake is van een 
zogenaamde mono-economie. Een groot deel van het ondernemerschap (niet qua werk-
gelegenheid) is afhankelijk van horeca en toerisme. Om onze te laten bloeien zoals dat 
vroeger ook meermaals het geval was hebben we ook andere economieën nodig. Zo 
ontstaat een meer evenwichtige samenstelling van de bedrijvigheid maar ook van haar 
inwoners. Het CDA vindt dat extra aandacht moet zijn voor andere werkgelegenheid binnen 
onze gemeente of vlak daarbuiten, waarbij ook scholing, opleidingen en woningaanbod een 
voorname rol spelen.  
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 

• De meerwaarde van Cittaslow benutten; 
• De gemeentelijke dienstverlening ‘ondernemersvriendelijk’ maken door o.a.: 

o Dat de gemeente het ondernemerschap stimuleert door te denken in 
mogelijkheden en niet in belemmeringen. 

o Overbodige gemeentelijke regels en regels die elkaar tegenspreken schrappen. 
o Verkorting van de doorlooptijd van vergunningsaanvragen. 
o Eén aanspreekpunt voor ondernemers, dat verantwoordelijk is voor het hele 

traject van hulp- of vergunningsaanvraag. 
• Promotie van Vaals als kwaliteitsgemeente; 
• Samen met het ondernemerschap een omgevingsagenda opstellen (fietspaden, 

parkeerplaatsen, bebording, wandelroutes etc.); 
• Onderzoek doen naar een ander type werkgelegenheid en scholing/opleiding; 
• Voor een deel van de Toeristenbelasting i.s.m. de toeristenbranche een 

bestedingsplan maken; 
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Verkeer 
 

Wij willen naar een veiliger verkeer in onze gemeente voor alle verkeersdeelnemers 
(voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer). Behalve dat alle kernen sowieso vanuit het 
Rijk als 30km zone ingericht dienen te worden, zijn wij van mening dat daarmee direct ook 
integraal naar de reconstructies gekeken moet worden qua duurzaamheid en klimaatopga-
ven. Daarnaast willen wij opnieuw in gesprek gaan met de Provincie aangaande de bereik-
baarheid d.m.v. Openbaar Vervoer en de zin en onzin van bepaalde busverbindingen zoals 
die nu uitgevoerd worden. 
 
Bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid zijn belangrijke criteria bij route-keuzes naar 
school, sportclub en werk en hebben enorme invloed op de leefbaarheid van onze kernen. 
Voetgangers verdienen ruime en goed onderhouden stoepen en fietsen wordt gestimuleerd 
door middel van een netwerk van veilige fietsroutes, niet alleen voor onze inwoners maar 
ook voor de duizenden toeristen. Daarom komt bij de aanleg en inrichting van de ruimte voor 
verkeersdeelnemers een andere prioriteitsvolgorde waarbij de auto niet meer vanzelfspre-
kend op de eerste plaats komt, immers we constateren allemaal dat de verkeersdeelnemers 
groeien in aantallen en verschuiven in vervoersmiddel. Daarnaast verdienen kwetsbare 
verkeersdeelnemers (zoals doven, slechtzienden, senioren en scootmobielen) extra aan-
dacht. Het langzame verkeer (zoals voetgangers en fietsers) heeft prioriteit boven het 
reguliere gemotoriseerde verkeer.  
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 
 

• Een visie opstellen voor bereikbaarheid, mobiliteit en verkeersveiligheid als onderdeel 
van de Omgevingsvisie met concrete doelen en instrumenten om die te bereiken: 
o Kwaliteit van de wegontwerpen te verhogen en standaard ingezet wordt op 

duurzame wegverharding, meer groen en rekening houden met klimaatadaptatie 
en waterinfiltrering (desnoods worden bestaande contracten daarvoor openge-
broken); 

o In gesprek te gaan met alle binnen en buitenlandse openbaar vervoerders binnen 
onze gemeente om het openbaar vervoer naar een hoger niveau te House tillen. 

o In gesprek met de Provincie over het herstel van de oude buslijn Gulpen-
Mechelen-Vijlen-Vaals 

• Onderzoeken doen naar een minibus-lus langs de Selzerbeeklaan om de verbinding 
tussen de nieuwe ontwikkelingen aldaar beter bereikbaar te maken, waar mogelijk 
lokale bijstandsgerechtigden een rol bij kunnen spelen; 

• Meer fietslaadpunten ook voor inwoners en toeristen en meer publieke oplaadpunten 
voor auto's. 

• Voor de voetgangers: een voetpad langs de Vijlenerweg en Vaalsbroekerweg, 
waardoor de buitengebieden van Harles, Einrade en Holset vanuit Vijlen en Vaals 
veilig ontsloten worden; 

• Ontmoedigen van “zwaar verkeer” in de kernen en het in gesprek gaan met onze 
buurgemeenten, om groot-weggebruikers te herlokaliseren en/of weg te saneren; 

• Inzetten op meer handhaving (hard optreden en bekeuren) i.p.v. overtuigende 
gesprekken en andere zachte maatregelen uit te voeren. 

• Vijlen definitief inrichten als geheel 30km zone. Ook Harles. 
• Aandacht voor parkeren in centrumgebieden 
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Buitengebied 
 
Gemeente Vaals heeft een ruim en divers buitengebied. Van oudsher is dit het gebied van 
agrarische ondernemers, maar ook van de natuur. Maar het komt ook steeds meer in trek 
voor toeristische en recreatieve activiteiten en wellicht in de toekomst ook voor de opwekking 
van duurzame energie. 
 
Het CDA wil het groene karakter van Vaals, Vijlen en Lemiers behouden, versterken en 
verrommeling voorkomen. In de Omgevingsvisie zal daarom expliciet aandacht dienen te 
komen voor de bescherming van de landschappelijke kwaliteit, zowel voor ons 
natuurlandschap als voor het cultuurlandschap. Duurzame agrarische bedrijven verdienen 
daarin een belangrijke plaats naast ruimte voor waterbeheer, behoud van natuur- en 
landschap en ontwikkelingsmogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze laatste – 
toerisme - loopt echter wel langzaam tegen de grenzen van het houdbare aan. Het CDA 
kiest daarom vooral voor duurzaam kwaliteitstoerisme. 
  
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 

• In de Omgevingsvisie concrete doelen en instrumenten opnemen om ons natuur- en 
cultuurlandschap in stand te houden; 

• Stimuleren van invulling van vrijkomende agrarische bebouwing; 
• Stimuleren van natuur inclusieve, kleinschaligere, lokale en duurzame landbouw; 
• Regionale afspraken maken over het terugdringen van landbouwvervoersbewegingen 

in de regio; 
• Ons buitengebied beschermen tegen intensieve exploitatie  en overlast bij 

dagtoerisme; 
• Ons buitengebied minder aantrekkelijk maken voor gemotoriseerd toeristisch verkeer; 
• Aan de randen van het buitengebied natuurtransferiums in te richten. 
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Samenwerking 
 
Net als andere gemeenten, werkt gemeente Vaals nauw samen middels allerlei samen-
werkingsverbanden. Vaak zijn dat zogenaamde GR-en (gemeenschappelijke regelingen) 
waaraan de gemeente deelneemt om een betere strategische invulling te krijgen. We kunnen 
immers niet alle expertise in onze gemeente krijgen of houden. Samenwerken in deze is van 
cruciaal en vitaal belang. In enkele gevallen werkt onze gemeente samen om een lokaal doel 
te bereiken, zoals via de Lijn 50-gemeenten (Gulpen-Wittem, Eijsden-Margraten en Vaals). 
Deze laatste vorm van samenwerking dragen wij als CDA een warm hart toe, samenwerken 
waar het kan en alleen waar het moet. Echter samenwerking kent ook zijn grenzen. 
 
Natuurlijk zijn ook andere opties voor samenwerking in Zuid-Limburg denkbaar: De sociale 
problematiek zoals deze met name in de kern Vaals speelt, heeft nagenoeg geen 
raakvlakken met de andere Lijn 50-gemeenten of het Heuvelland, daarom is het logisch dat 
wij ons niet alleen blijven blindstaren op Maastricht-Heuvelland, maar juist ook contact 
zoeken met de Parkstad-samenwerking. Daar waar Parkstad in het verleden een doodse en 
negatieve indruk opriep, is deze regio keihard aan de slag gegaan en plukken zij daar 
inmiddels de zoete vruchten van, wat resulteert in forse inkomsten vanuit het Rijk, waardoor 
de lasten van hun inwoners logischerwijs dalen. Landelijke gemeenten als Voerendaal en 
Simpelveld gingen ons voor. 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 

• Het devies ‘samenwerken waar kan, alleen waar het moet’ te hanteren 
• Kwaliteit van dienstverlening aan onze inwoners als hoogste goed te beschouwen; 
• Een herbezinning plaats te laten vinden op samenwerkingen; 
• Terughoudendheid in acht te nemen bij nieuwe GR-en; 
• Samenwerking met de Parkstad-gemeenten (al-dan-niet op onderdelen) niet uit te 

sluiten (na nader onderzoek). 
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Financiën 
 

De financiële situatie in Vaals is niet rooskleurig. De vanuit het Rijk over ons neergestorte 
decentralisaties en de naweeën van de Corona-problematiek drukken zwaar op de begroting 
van onze gemeente.  
 
De mogelijkheid om tegenvallers in uitgaven én ontvangsten op te vangen is kritisch. Er is 
geen tot weinig bewegingsruimte. Tegelijkertijd is nieuw beleid hard nodig en wenselijk. Daar 
zal dus ruimte voor moeten worden gemaakt en dat betekent dat wellicht pijnlijke keuzes 
gemaakt moeten worden. 
 
Het CDA is van mening dat het goed is om als gemeente eens in de twee jaar te toetsen of 
we het als gemeente het eigenlijk wel goed doen en of het niet beter zou kunnen. In deze 
toets wordt Vaals dan vergeleken met andere even grote gemeenten. Met deze 
benchmarking zijn we in staat om kritisch te kijken naar wat we doen, hoe we het doen en of 
het niet beter en misschien ook efficiënter kan. Dan kunnen we conclusies (ook niet-
financiële) over de beleidsprogramma’s, over inkomsten en uitgaven, en over de 
gemeentelijke belastingen en heffingen trekken. Zo maken we het mogelijk om de 
beweegruimte, de wendbaarheid van Vaalser financiën te vergroten én ruimte te maken voor 
nieuw beleid, maar ook om steeds inzichtelijk te houden of de autonomie in gevaar komt en 
of de kwaliteit van de dienstverlening richting onze inwoners nog aan de maat is. 
 
 
CDA wil de grondgedachte “de vervuiler betaalt” opnieuw introduceren, maar dan door de 
“gebruiker betaalt”! Dat betekent dat lasten die vanuit solidariteit door allen gedragen 
worden, ook door allen betaald dienen te worden. Vrijstellingen en kwijtscheldingen van 
lokale belastingen worden uitzondering i.p.v. regel.   
 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 

• Een realistische begroting op te stellen en zorg te dragen van uitvoeringen; 
• Een tweejaarlijkse financiële benchmark uit te laten voeren, waarbij tevens de 

kwaliteit van dienstverlening richting onze inwoners bij betrokken wordt; 
• De gebruiker betaalt breed uit te rollen en vrijstellingen en kwijtscheldingen terug te 

brengen (de andere, betalende inwoners worden anders immers gedupeerd); 
• Niet meer rijk rekenen aan eventueel te ontvangen subsidies. Dat wat nu in de pot zit, 

zit erin en kunnen we uitgeven. 
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Duurzaamheid, Energie en Klimaat 
 

Het CDA is voor een verduurzamingsopgave die betaalbaar en behapbaar is voor inwoners. 
Inwoners en bedrijven zijn bereid deze stap te zetten, zolang zij weten dat de lasten 
betaalbaar zijn en eerlijk worden verdeeld. Voor de inwoners willen wij dat de lusten en 
lasten van het klimaatbeleid daarbij zo eerlijk mogelijk worden verdeeld. De 
verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend proces waarin wij al doende zullen 
gaan leren. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zal tijd, geld 
en menskracht beschikbaar moeten komen.  
 
We willen dat inwoners niet gedwongen moeten worden om deel te nemen aan een 
collectieve energievoorziening, maar altijd een eigen keuze moeten kunnen maken. De 
energietransitie is geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. In veel situaties geldt dat 
energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar lokaal voor overlast 
zorgt. Wij willen een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap.  
 
Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden actief betrokken. We 
willen dat onze inwoners als eerste financieel kunnen deelnemen en streven naar minimaal 
50% lokaal eigendom. Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote 
invloed op ons landschap. We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het 
dak. Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. We kiezen voor 
meervoudige duurzaamheid. Onze schaarse grond wordt zoveel als mogelijk voor dubbel 
gebruik ingezet. We denken dan o.a. het overkappen van parkeerterreinen met 
zonnepanelen. Deze energieopwekking vindt veelal overdag plaats. Het CDA wil dan ook 
onderzoeken hoe energieopslag op lokaal niveau kan bijdragen aan onze duurzaamheids-
opgave. Wij willen innovatieve ideeën omarmen om zo maximaal rendement te halen. Voor 
ons portemonnee, ons landschap maar ook voor onze nalatenschap voor onze kinderen en 
kleinkinderen, ofwel in CDA-termen Rentmeesterschap. We willen dat de gemeente in het 
verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen 
voor behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Niet om gas te behouden voor de 
toekomst maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de 
gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken.  
 
Het CDA wil energiearmoede tegengaan. We zorgen ervoor dat extra uitgaven door 
maatregelen voor energiebesparing en isolatie van de woning voor inwoners betaalbaar 
blijven. Het CDA maakt zich in de komende collegeperiode hard voor dat koopwoningen 
kunnen worden geïsoleerd met een (sociaal) krediet voor lagere en middeninkomens. 
 
Het CDA wil dat de lokale overheid helpt door bewustwording en verbinding te zoeken 
tussen bedrijven, organisaties en lokale initiatieven (bijvoorbeeld via de Vaalser Klimaattafel) 
die met circulaire economie bezig zijn. De ruil- en deeleconomie groeit, cofinanciering en 
crowdfunding nemen toe. De lokale overheid moet deze initiatieven steunen. 
 
In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de 
verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, verenigings-
gebouwen en cultureel erfgoed) daarom actief ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart 
deze organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten 
 
Bij wegreconstructies en bij nieuwbouwprojecten wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer 
groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor de opvang en het hergebruik van 
regenwater. 
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De gemeente heeft zelf een belangrijke voorbeeldfunctie als het gaat om duurzaam 
inkoopbeleid. Door werkzaamheden in bijvoorbeeld catering, productiewerk en 
(groen)onderhoud te beleggen bij lokale ondernemingen bieden we elkaar de kans om een 
mooie invulling te geven aan maatschappelijke behoeften. Een belangrijke voorwaarde voor 
duurzaamheid is nabijheid. We stimuleren regionale inkoop door de gemeente. 
 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 
 

• Voorkomen van zogenaamde energie-armoede (mensen die door een laag inkomen, 
niet kunnen verduurzamen en daardoor nóg meer geld kwijt zijn aan energiekosten); 

• De vrije keuze hebben en behouden bij al-dan-niet deelnemen aan energie-
coöperaties; 

• Wij willen voorlopig het gasnetwerk behouden en sluiten onze ogen niet voor 
toekomstige (nieuwe) energie-ontwikkelingen (bv Waterstofgas via de gasleiding); 

• Isolatie en andere relatief kleinere en duurzame investeringen, dienen permanent 
door de gemeente gestimuleerd te worden; 

• Gemeentelijke gebouwen (ook sportkantines) moeten dermate aangepast worden, 
zodat zowel de vereniging als de gemeente daar profijt van heeft; 

• Duurzaam, lokaal inkoop- en aanbestedingsbeleid (inclusief het (groen)onderhoud) 
moet opnieuw en prominent op de agenda, ook al moeten daarvoor bestaande 
contracten worden opengebroken. 

• Bij wegreconstructies en nieuwbouw dienen strakke en heldere richtlijnen te worden 
gehanteerd, waarbij klimaatadaptatie, hittestress, waterhuishouding, vergroening en 
gebruik van duurzame en natuurvriendelijke materialen tot regel worden verheven. 
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Bestuur 
 
In Nederland hebben we te maken met het zogenaamde Huis van Thorbecke: Een systeem 
waarmee onze landelijke, provinciale en lokale overheid mee ingericht is. Burgers kiezen de 
leden van de Tweede Kamer en de gekozen leden van de Tweede Kamer benoemen 
vervolgens de leden van het kabinet (burgers hebben dus helemaal niets te zeggen over wie 
minister, premier of staatssecretaris wordt). Burgers kiezen de leden van de Provinciale 
Staten, die op hun beurt de Gedeputeerden benoemen (burgers kunnen dus niet vertellen wie 
Gedeputeerde wordt) en de leden van de Eerste Kamer kiezen. Op lokaal niveau kiezen 
inwoners de leden van de Gemeenteraad en vervolgens benoemen de raadsleden de 
Wethouders. Dit alles leidt ertoe dat we een inrichting van het Openbaar Bestuur hebben zoals 
dat nu is. 
 
De gemeenteraad neemt besluiten en de raadsleden leggen over hun stemkeuze desge-
vraagd verantwoording af richting hun kiezers. Op dit moment is een tendens waarneem-
baar, waarbij raadsleden (maar ook parlementariërs) geen enkel besluit meer durven te 
nemen, omdat ze bang zijn dat inwoners het daar niet mee eens zijn. In een reflex worden 
daarom te pas en te onpas burgerraadplegingen gehouden onder het mom van burger-
participatie, referenda e.d.  
Het CDA vindt het goed als burgers hun mening geven (en wij luisteren daar ook naar), maar 
het primaat van de besluitvorming ligt gewoon – keihard – bij de gemeenteraad en niet bij de 
burgers, of bij specifieke actiegroepjes. Volksvertegenwoordigers zijn juist gekozen om 
besluiten te nemen die het algemeen belang aangaan en niet, om de oren te laten hangen 
naar populistische deel- of individuele belangen. CDA VAALS kiest voor een daadkrachtig en 
sterk gemeentebestuur, dat zich niet verschuilt achter de waan en de mening van de dag 
 
Bij contacten tussen medewerkers van de gemeente en burgers/klanten is het belangrijk om 
oog te hebben voor de mens, niet in hokjes te denken maar te handelen volgens de 
bedoeling. En als dan iets fout gaat dat te erkennen en recht te zetten.  
 
Om de kwaliteit van de bestuurlijke besluiten zo nu en dan te testen en te evalueren, dient er 
een betere en professionelere onafhankelijke rekenkamerfunctie ingericht te worden dan nu 
het geval is. Het CDA is meer dan verbaasd dat de huidige Rekenkamer advertenties plaats 
om aan burgers te vragen wat zij graag onderzocht zien. Daarnaast vindt het CDA dat de 
rekenkamer veel meer aandacht dient te leggen naar de besluitvorming en de kwaliteit daar-
van door de gemeenteraad zelf. Op dit moment krijgen wij rapporten waarbij het steevast 
een wij-zij verhaal krijgen en daarmee een politiek gekleurd rapport aangeboden krijgen.  
 
Om de integriteit van onze bestuurders (raadsleden, wethouders en burgemeester) te 
borgen, dienen jaarlijkse gesprekken met een onafhankelijke organisatie plaats te vinden, 
waarbij ook genomen besluiten worden betrokken. Hierdoor wordt integriteit integraal 
onderdeel van het handelen.  
 
Geborgenheid en vertrouwen krijg je alleen als je veiligheid gegarandeerd is. Dit geldt zowel 
op straat, in het verkeer, in huis als gemeente breed. Je moet erop kunnen vertrouwen dat 
het bestuur zijn werk naar eer en geweten, maar vooral ook consciëntieus doen. Bij 
calamiteiten moet kordaat en adequaat gehandeld worden. Het is heel goed dat mensen 
alert zijn en misstanden doorgeven en niet wegkijken. Preventie vraagt blijvende aandacht 
maar daarbij komt ook het verlagen van de drempel om elkaar als burgers aan te spreken.  
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Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 

• Daadkrachtiger optreden en een duidelijkere rolvervulling vanuit de gemeenteraad; 
• Als organisatie de initiatieven van inwoners centraal stellen en zo mogelijk faciliteren; 
• Een professionele,  degelijke en onafhankelijke rekenkamerfunctie; 
• Integriteit onderdeel maken van de jaarlijkse bestuursagenda; 
• Adequaat optreden en handhaven.  
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Veiligheid en handhaving 
 
Helaas hebben wij als lokale politieke partij maar marginale invloed op regionaal én landelijk 
beleid. Toch willen wij onderstaande aandachtspunten graag vertalen naar lokale wensen. 
De moord op een advocaat, martelkamers in de drugswereld en de toename van het aantal 
steekincidenten onder jongeren laten zien dat veiligheid nog geen vanzelfsprekendheid is. 
De ondermijning van de samenleving door de georganiseerde criminaliteit vormt een ernstige 
en directe bedreiging voor de openbare orde en de rechtsstaat. Ook in onze mooie 
gemeente! 

Het is tijd voor een hardere aanpak. Landelijk wil het CDA met een Deltaplan Ondermijning 
die strijd aan gaan. We versterken de strafrechtketen van politie, justitie en de rechterlijke 
macht en verbeteren de samenwerking tussen diensten, overheden en bedrijven. We 
vergroten de bewustwording en weerbaarheid van burgers en ondernemers, en bieden meer 
mogelijkheden om zelf een bijdrage te leveren aan onze veiligheid. In Vaals willen we deze 
lobby versterken en ook euregionale samenwerking bevorderen.  
 
Veel wijkteams van de politie zijn structureel onderbezet. De bezetting van de politie blijft dus 
een speerpunt van het (landelijk) CDA-beleid om zo de aanwezigheid van bv de wijkagent 
verder te verbeteren.  

T.a.v. drugs willen wij een duidelijke kentering in het beleid en een einde aan de normali-
sering en de romantiek van drugs en drugsgebruik. Legalisering van soft- en harddrugs is 
niet aan de orde. Wij versterken de voorlichting aan jongeren over de gevaren van drugs-
gebruik. Bijv. door uitvoeren van bewustwordingscampagnes voor mensen die nog niet 
gebruiken en voor mensen die al wel (regelmatig) gebruiken. 
 
CDA VAALS wil dat de gemeente doet wat ze belooft: Handhaven. Dat geldt dus ook voor de 
afspraken die we maken ten aanzien van de ruimtelijke ordening en het voorkomen van 
overlast.  
Het CDA pleit ervoor dat de gemeente over voldoende capaciteit van Bijzondere 
Opsporingsambtenaren (BOA’s) beschikt om toezicht te houden en waar nodig handhavend 
op te treden, zoals b.v. bij afvaldumping, overlast van uitgaanspubliek, parkeeroverlast en 
hondenpoep. Opplussen van de capaciteit bij de BOA’s is bewezen effectief in 
parkeeroverlast terug te zien. Sinds 2019 heeft de raad een extra BOA aangesteld waardoor 
er meer en intensiever gecontroleerd kon worden op overlast in het algemeen en 
parkeeroverlast in het bijzonder. Dit traject zouden wij graag nog meer intensiveren om 
overlast terug te blijven dringen. Samenwerking met buurtgemeenten en de euregio biedt 
wat ons betreft een goede oplossing. Zo zouden de BOA’s uitgewisseld kunnen worden per 
gemeente. Om zo de regio te kunnen dienen dag en nacht! 
 
Het CDA wil op dit thema “Samen Vooruit”, door: 
 
• Streven naar een nog betere Euregionale samenwerking op alle niveaus 
• Extra inzetten op BOA’s ter preventie van allerlei soorten overlast. 
• Onderzoeken of een BOA-poule haalbaar is om zo de overlast in het Heuvelland te 
 beperken. 
• Adequaat optreden en handhaven 
  



18 
 

Slotwoord van het bestuur 
 
Na een periode van vier jaar hard werken aan het welzijn van alle burgers van onze mooie 
gemeente, veel zaken gerealiseerd zijn samen met de andere leden van het college en de 
leden van de raad, is er weer de tijd van een nieuwe periode met een verkiezing voor leden 
van de raad. 
Het was voor eenieder een moeilijke periode die het echte samenleven en -zijn niet 
gemakkelijk maakten met de “Corona-maatregelen”. 
 
Door de coronacrisis kwamen veel onzekerheden boven drijven, maar al voor het virus 
rondging zorgden de grote veranderingen van deze tijd voor toenemende somberheid en 
verdeeldheid. Economische verschillen namen toe, de sluipende klimaatverandering, de 
saamhorigheid nam af en de overheid bood steeds minder de bescherming waar mensen 
wel op rekenden.  
Het heeft echter ook positieve deuren geopend zoals het hybride werken waardoor we 
minder rijden hetgeen goed voor het klimaat is, technische zaken zijn versneld ontwikkeld, 
de creativiteit van oplossingen heeft een positieve vlucht genomen. 
Desondanks vragen deze tijd toch om stabiliteit en een warme en sociale samenleving. 
 
Investeren in de economie van morgen met een ambitieuze en duurzame toekomstagenda 
voor innovatie, technologie is de groene draad. Belangrijk voor de toekomst van Vaals zijn: 
duurzaamheid en klimaatadaptie, maar vooral ook de rode draad in het programma zijn onze 
burgers, u staat voor ons centraal! 
Beetje bij beetje zullen veranderingen ontstaan die naar een situatie leiden waar het goed 
leven, wonen en werken moet zijn, maar verandering gaat niet vanzelf, laat iedereen een 
steentje bijdragen om dit te verwezenlijken. 
 
Terugblikken en vooruitkijken is het motto en je vragen stellen van: willen we terug naar hoe 
het was, of kijken we vooruit en gaan we aan de slag?  
CDA Vaals kiest voluit voor de weg vooruit. Met de blik op de inwoners van Vaals, Vijlen en 
Lemiers, gaat CDA VAALS ook in 2022-2026 aan de slag en wederom deelnemen aan de 
Gemeenteraadsverkiezingen met het motto: “Samen Vooruit”.  
Onze kandidaten gaan ervoor. 
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