Samen naar de kern!
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Onze jongerenkandidaat heeft inmiddels 4 jaar
ervaring als raadslid in de gemeente Schinnen. Hij
is woonachtig in Oirsbeek en heeft enorm veel zin
om in deze nieuwe raadsperiode wederom het volk
te vertegenwoordigen, in het bijzonder de jongeren.
Levin is bezig aan de laatste loodjes van zijn studie
bestuurskunde te Tilburg. In zijn studie combineert
hij rechten, economie en sociologie met politiek.
Deze onderwerpen en interesses sluiten niet
alleen aan bij zijn politieke ambitie, maar hij vindt
ze ook van belang voor het grootste goed: “onze
samenleving”. Vier jaar lang heeft hij als het
jongste raadslid een positieve en frisse bijdrage
kunnen leveren aan onze gemeenschap. Hij heeft
er ontzettend veel zin om hier in Beekdaelen mee
door te gaan. Zeker als aanspreekpunt voor de
jeugd uit Beekdaelen. Echter, niet alleen de jeugd
heeft zijn aandacht. In zijn ogen huist een gezonde
geest in een gezond lichaam, waardoor SPORT en
ZORG voor de kwetsbaren in onze samenleving
alsmede de verbinding met onze vitale ouderen.
Volg hem op zijn Facebook!

Vroegtijdige betrokkenheid moet samengaan met
daadwerkelijke invloed. Samen met burgers komen er
KERNraden met een eigen budget. Er komt een burgerintiatieftafel met eigen budget waarbij burgers zelf de
initiatieven beoordelen. De gemeente moet meer loslaten
en vertrouwen op haar burgers.

BEEKDAELEN
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KERNpunt 4: Een duurzame
samenleving!

Vernieuwingsgroep
een lokale partij die
niet gebonden is aan
landelijke politiek!
Al bijna 50 jaar!
Beekdaelen

Wij moeten onze aarde koesteren en gezond doorgeven aan
volgende generaties. Energie wordt zoveel mogelijk op alternatieve wijze opgewekt. Productie van afval moet omlaag. De
verspilling van voedsel wordt tegengaan. We stimuleren en
ondersteunen energiebesparingen. De gemeente heeft een
voorbeeldfunctie, zoals LED-verlichting, duurzaam bouwen en
opvang van regenwater.

KERNpunt 5: leven in het landschap!
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Een hoogwaardige kwaliteit van natuur en landschap. Behoud
van het groene karakter, zeker in ons buitengebied.
Burgers worden betrokken bij het “vergroenen” van hun
KERN. We zetten actief in op recreatief toerisme dat gericht
is op onthaasten. Wandelpaden worden verbonden en goed
onderhouden. Er komt een goede fietsstructuur waar
snelfietspaden en fietsstraten onderdeel van uit maken.

Kernpunten Vernieuwingsgroep

KERNpunt 6: Sociale en maatschappelijke verbindingen!

De KERNpunten van de Vernieuwingsgroep zijn leidend voor het handelen van onze partij.
Ze verduidelijken niet alleen wat u als burger van ons mag verwachten, maar ook waar wij voor staan.
Door publicatie van deze KERNpunten zijn ook andere (politieke) partijen bekend met onze
basiswaarden.

Een integrale aanpak binnen het sociaal domein waarin mensen snel geholpen worden. Een
warmhartig armoedebeleid zeker voor de jeugd en vroeg-signalering van armoede.
Eenzaamheid wordt bestreden, discriminatie en pesten moeten worden aangepakt.
Maatschappelijke voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en bereikbaar. De gemeente
stimuleert en faciliteert initiatieven met een sociaal karakter. Het verenigingsleven, dat mensen
samenbrengt, blijven we maximaal ondersteunen.

KERNpunt 1: De burger en zijn vraag centraal!
De gemeente levert maatwerk. De burger kan rekenen op 24 uur kwalitatief hoogwaardige digitale dienstverlening.
Indien gewenst komt de ambtenaar naar u toe, ook in de avonduren. Tevens worden er in elke KERN inlooppunten
gerealiseerd. Paspoorten, rijbewijzen en andere documenten worden op aanvraag thuisbezorgd.

KERNpunt 2: een leefbare en veilige omgeving!
Samen met burgers werken aan veilige en duurzame KERNen. Meer aanwezigheid van BOA’s om samen te werken
met de burgers aan een veilige en leefbare KERN. Buurtpreventie wordt ondersteund en gestimuleerd.
Bij verkeersveiligheid streven we naar eenduidige regelgeving en inrichting van het straatbeeld. Elke KERN beschikt
over een levensvatbaar en toekomstgericht voorzieningenniveau op maat. De geluidsoverlast en de kerosine-uitstoot
van de Awacs-vliegtuigen worden niet getolereerd.
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KERNpunt 7: De Vernieuwingsgroep is er voor jong en oud!
We streven naar “huiskamervoorzieningen“ en voorzieningen speciaal voor de jeugd liefst in
elke KERN. Levensloopbestendige woningen, starterswoningen en zorgwoningen moeten hoog
op de agenda komen. Een goede toegankelijkheid van voorzieningen zoals openbaar vervoer en openbare gebouwen, krijgen prioriteit. Ondersteuning en waardering van vrijwilligers en
mantelzorgers is een must (b.v. respijtzorg, mantelzorgcompliment en inlooppunt mantelzorg).
Sport en bewegen worden voor iedereen bevorderd en ondersteund. Vereenzaming wordt actief
tegengegaan, iedereen doet mee.

FACEBOOK @VERNIEUWINGSGROEP
vraag@vernieuwingsgroep.nl

Vormgeving en fotografie: Studio Cyril
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KERNpunt 3: Burgerparticipatie
doen we samen!

Hugo Schaffrath
Lijsttrekker &
Fractievoorzitter
Vernieuwingsgroep
Beekdaelen is een schitterende gemeente waar het prachtig wonen is in een
groene leefomgeving. We zetten in op zoveel mogelijk verantwoord behoud van
de voorzieningen in onze karakteristieke KERNEN. Om onze KERNEN leefbaar te
houden is participatie van en vroegtijdige inspraak door u als burger noodzakelijk.
Dit betekent een omslag in het politieke denken en handelen. Dat houdt in loslaten
in vertrouwen en nog meer verbinden en samenwerken. Dit sluit perfect aan bij
onze slogan; SAMEN NAAR DE KERN!

FACEBOOK @VERNIEUWINGSGROEP

vraag@vernieuwingsgroep.nl

Op 21 november gaat het om de kernen van de gemeente
Beekdaelen. Niet om Den Haag dat 216 km ver weg ligt…
Bij een lokale partij, zoals de Vernieuwingsgroep in de gemeente Schinnen, draait het
niet om ideologische vergezichten maar
om zaken die er werkelijk toe doen in onze
gemeente. Eén keer in de vier jaar mag
u - als kiezer en inwoner van de gemeente
Beekdaelen – zeggen wat u belangrijk vindt
voor de leefbaarheid in uw eigen dorpskern
of buurtschap.
Gemeenteraadsverkiezingen gaan niet over
Den Haag of Brussel, maar over zaken die in
uw directe omgeving spelen. Haagse politici
en partijen, neem dat nou maar gerust aan,
hebben niks op met de gemeente
Beekdaelen. In het beste geval komen, in de
aanloop naar de verkiezingen, de landelijk
bekende politici ‘even naar Beekdaelen’, in
de hoop om in onze gemeente nog snel even

hugoschaffrath@home.nl
M. 06-27821174
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marissenjohn@gmail.com
M. 06-25232598
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wat zieltjes te winnen om hen vervolgens
vier jaar lang nóóit meer te zien!
Laat u dus niet bedotten en breng uw stem
uit op een lokale partij. De Vernieuwinggroep
heeft maar één belang: de inwoners van de
gemeente Beekdaelen. Wij formuleren
standpunten en maken lokale keuzes,
onafhankelijk van de Haagse trukendoos.
Dat doen we voor de mensen waarvoor de
Vernieuwingsgroep in 1970 werd opgericht:
de inwoners van onze gemeente.

www.vernieuwingsgroep.nl
vraag@vernieuwingsgroep.nl
FACEBOOK @VERNIEUWINGSGROEP

Een lokale partij met een open blik op de
wereld.

Al bijna 50 jaar staat de Vernieuwingsgroep voor
lokale belangen. Volstrekt onafhankelijk, niet
gebonden aan vaak onbegrijpelijke Haagse
besluiten die de kiezers, ook in Beekdaelen, in
verwarring brengen. De vertegenwoordigers van
onze partij komt u overal tegen; zij staan altijd open
voor uw verhaal of uw vraag. De belangen van de
inwoners in de dorpskernen hebben de hoogste
prioriteit. Tegelijkertijd kijkt de Vernieuwingsgroep
met een open blik naar de ontwikkelingen in
Limburg, Nederland en Europa.

De Vernieuwingsgroep
Beekdaelen is al jaren een
echte lokale politieke partij!
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Hugo Schaffrath

Lokale verantwoordelijkheid hoort thuis bij
een lokale partij.

Kortom: een lokale partij met een brede horizon.

De VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,
heeft eerder de statistische gegevens van de lokale
politiek gepresenteerd. De verkiezingen in maart dit jaar
hebben dat bevestigd. De cijfers zijn bijzonder plezierig
voor de lokale politieke partijen in ons land. Lokale
partijen, zoals de Vernieuwingsgroep, worden steeds
belangrijker in het lokale bestuur. Naast de grote
aantallen raadsleden (ongeveer 35%) van deze partijen is
inmiddels meer dan een kwart van de
wethouders aangesloten bij een lokale partij. Hoe dat
komt? De landelijke politiek schuift steeds meer taken
door naar de gemeente en verliest bovendien invloed
door de macht van Brussel. Met als gevolg dat
gemeenten steeds vaker keuzes moeten maken.
Keuzes die het beste gemaakt kunnen worden door
politici van lokale partijen omdat zij niet mee hoeven
te doen aan politieke spelletjes van landelijke partijen
(die amper weten waar Beekdaelen ligt). De Vernieuwings-groep heeft, met aantoonbaar succes, gemeentelijke bestuursverantwoordelijk genomen. Met raadsleden
en wethouders die pal staan voor lokale belangen, zeker
nu landelijk georiënteerde partijen in onze gemeente
kennelijk geen grip meer hebben op de bezuinigingen en
de extra taken die Den Haag over de schutting gooit van
gemeenten. De meeste punten op de raadsagenda
hebben niets te maken met ideologie, levensbeschouwing of religie zoals bij landelijke partijen.
Een neutrale, praktische opstelling werkt dan beter.
Maar dat laten we niet zo maar gebeuren, stem daarom lokaal in
het Beekdaelse stemlokaal!
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Niet links, niet rechts. Voor ons telt alleen
het algemeen belang van de gemeente!
De Vernieuwingsgroep denkt niet in links of rechts. Wij zijn
vooral doeners die keuzes maken die de gemeente
Beekdaelen ten goede komen. Daarover communiceren
wij met onze inwoners. Via de website van onze partij, via
weekbladen, Facebook en vooral: met u persoonlijk.
Wij organiseren inspraakavonden voor burgers, wij
bekijken en bespreken samen met buurtbewoners (door
middel van wijkschouwen) wensen en ontwikkelingen
in kernen en buurtschappen. Wij wéten daardoor wat er
speelt en ja, wij hebben goed naar u geluisterd! Uw wensen
en opmerkingen heeft de Vernieuwingsgroep centraal
gesteld in het Verkiezingsprogramma 2018-2022.

De politiek in de gemeente Beekdaelen gaat iedereen aan.
Politieke voorstellen en beslissingen moeten
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JPJHermans@home.nl
M. 06-14033415

jos.pieper@ziggo.nl
M. 06-23664670

jos.dehaas@outlook.com
M. 06-22414873

imke893@hotmail.com
M. 06-2001216

robgoejer@gmail.com
M. 06-30005016

josmirella@ziggo.nl
M. 06-20016912

ekemp@hotmail.com
M. 06-11621719

roger1751@live.nl

jon.hermans@home.nl
M. 06-49958176

imkerijbeekdaelen@kpnmail.nl
M. 06-21294634

lynnerd@live.nl
M. 06-55885386

piair51@outlook.com
Tel. 06-48633446

fritsroberts@ziggo.nl
M. 06-12736437
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Wij willen in Beekdaelen méér vrouwen
in de politiek.
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lgtheunissen@home.nl

Stem op 21 november
op uw vrouwelijke
kandidaat van de
Vernieuwingsgroep!
Stem lokaal in het
Beekdaelse stemlokaal!

Dat programma kunt u opvragen bij onze gemeenteraadskandidaten of u kunt dit downloaden via onze website:
www.vernieuwingsgroep.nl
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Jeannette Quadvlieg Ber Van den Heuvel
- van Dam
berheuvel@gmail.com

hugoraes@live.nl
M. 06-40856514

dan ook gedragen worden door mannen en vrouwen,
anders kun je geen bruggen slaan tussen politiek en
kiezers.
De Vernieuwingsgroep streeft nadrukkelijk naar een
evenwichtige verdeling tussen man en vrouw voor
wat betreft de gemeenteraad en de raadscommissies.
Hoogste tijd dat er méér vrouwen actief meedoen aan
de politiek in Beekdaelen. Vrouwen benaderen
onderwerpen anders.
Aan onze partij zal het niet liggen!

guusvanegdom@kpnmail.nl
M. 06-24236691

hthuis@home.nl
M. 06-13785883

hanswijts@home.nl
M. 06-27502812

hans@hanserkensevents.nl
M. 06-11363686
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