
Voerendaal
Is dit de manier waarop je jouw dorp graag ziet? 

	 	

	

	

	

		

	

Of wil je samen met ons weer trots worden op Voerendaal?
 	 	 	 	 	 	

	

Sta op en help mee!
Meld je aan via http://voerendaal.pvda.nl/ of like ons op facebook



DE  PVDA VOERENDAAL WIL WEER TROTS WORDEN OP VOERENDAAL
Wij willen op een open manier de toekomst van Voerendaal gestalte geven
Daarbij dienen ook minderheden in de gemeenteraad te worden gehoord

De coalitie-partijen Democraten Voerendaal, Voerendaal Actief en D66 dicteren momenteel, werken niet samen met de 
andere partijen in de gemeenteraad, ontwijken discussies over voor hun moeilijke zaken en strooien met geld naar relaties 
in hun achterban.

De volgende voorbeelden illustreren dit duidelijk

Kunderhoes Wethouderssalaris Hellebeuk
De beheerders van het Kunderhoes 
hebben in het verleden het verdiende 
geld verdeeld en onvoldoende 
gereserveerd voor onderhoud.
Vervolgens lieten DV, VA en D66 de 
gemeente € 800.000 in het gebouw 
investeren.

Momenteel worden alweer vragen 
gesteld over de manier waarop in het 
Kunderhoes oneerlijke concurrentie 
wordt gevoerd tegen de niet 
gesubsidieerde horeca.

VA was van mening dat hun 
wethouder te weinig verdiende en 
deed een voorstel voor verhoging van 
haar salaris. De echtgenoot van de 
wethouder had de doorslaggevende 
stem in de raad.

De provincie greep echter in bij deze 
kwalijke handelwijze en voorkwam de 
verhoging van het salaris.

DV, VA en D66 deden een voorstel 
om de illegale bewoning in Domein 
Hellebeuk te legaliseren. Echter zonder 
dat mensen met andere belangen 
bezwaar konden maken. Noch bij de 
gemeente, noch bij de rechter.  
Opmerkelijk is dat een aantal 
eigenaren binnen Domein Hellebeuk 
familiebanden hebben binnen de 
coalitie.

De provincie heeft inmiddels de 
minister gevraagd het raadsbesluit te 
vernietigen.

Er wordt daarnaast, zonder enig beleid, op een enorme manier pot verteerd.
Voor de voetbalclub Hellas uit Klimmen-Ransdaal is er straks geen geld meer voor de noodzakelijke verbeteringen.
En ook voor het gemeenschapshuis Klimmen of voor een wijkvoorziening in Ubachsberg is er straks geen geld meer. 
Tenzij natuurlijk –zoals wethouder Leunissen al eerder zei -, hiervoor de belastingen worden verhoogd.

De PvdA wil op een andere manier politiek voeren
De PvdA probeert nu al jaren de regels omtrent integriteit op dezelfde manier vastgesteld te krijgen als in de meeste 
gemeenten van Nederland gelden. Maar wat zeggen DV, VA en D66? Dat is niet nodig in Voerendaal. 

Wij als PvdA Voerendaal staan voor een degelijk bestuur
Dat betekent: GEEN VRIENDJESPOLITIEK, maar gelijke monniken gelijke kappen voor iedereen
Dat betekent ook GEEN POTVERTEREN, maar verantwoord omgaan met de gemeentelijke gelden, zodat er ook in de 
toekomst nog geld over is voor noodzakelijke dingen.

Een gemeente besturen betekent voor de PvdA samen met de andere partijen het beste voor de gemeente proberen te 
bereiken. Daarbij is onderling vertrouwen en openheid heel belangrijk, zeker bij de partijen die in de coalitie zitten. 
Maar zo niet bij DV, VA en D66. Het is toch beschamend hoe twee wethouders de ene dag elkaar in de krant de tent 
uitvechten en de volgende dag op dezelfde voet verder gaan alsof er niets is gebeurd. 
Voerendaal is in de laatste drie jaar afgegleden naar het lachertje van de regio.

Zo ga je niet om met de belangen van de burgers van Voerendaal!

STEUN DE PvdA IN HAAR STRIJD VOOR EEN FATSOENLIJK BESTUUR EN 
EEN GEMEENTE MET EEN TOEKOMST


