Lijst 1

eerlijk
duurzaam
sociaal
Beste inwoner,

1.

Wij staan voor eerlijke politiek en nemen inwoners écht serieus.

Op 16 maart mag u gaan
bepalen wie onze gemeente gaat
besturen. Graag vertellen wij u
in deze krant waarom uw stem
naar PRO moet gaan en hoe wij
Gulpen-Wittem mooier en beter
kunnen maken voor álle burgers!
Dat begint met onze 10 passiepunten voor de raadsperiode
2022-2026. Punten die uitgaan
van onze waarden en die invulling
geven aan ons idee over
de lokale democratie en het
welbevinden van de inwoners van
de gemeente Gulpen-Wittem.
We zijn overtuigd van de kracht
van de inwoners van deze
gemeente en geloven in een goed
werkende lokale democratie, als
je daar je best voor doet.

2.

Wij zetten ons in voor een gezonde samenleving waarin iedereen 		
mee kan doen.

3.

Wij beschermen ons prachtige landschap en kiezen voor duurzaam
grondgebruik.

4.

Wij bouwen aan een energieneutrale toekomst.

5.

Wij staan voor een woonbeleid voor jong en oud.

6.

Wij stellen grenzen aan de groei van het toerisme.

7.

Wij houden van kunst en cultuur.

8.

Wij zorgen voor een betaalbaar accommodatiebeleid.

9.

Wij passen goed op úw geld.

10. Wij werken aan een veilige gemeente.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn
in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de mondiale
duurzame o
 ntwikkelingsagenda voor 2030. Ze zijn een kompas
voor u
 itdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis.
PRO Gulpen-Wittem onderschrijft deze doelen en wil ze als
uitgangspunt hanteren bij gemeentelijke beleidsontwikkelingen.

Stem 16 maart PRO Gulpen-Wittem
maart 2022 PRO Gulpen-Wittem

info@pro-gulpenwittem.nl

www.pro-gulpenwittem.nl

Facebook & Instagram PRO Gulpen-Wittem
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kandidaat wethouder

Marion
van der Kleij

Ik zet me vanuit mijn hart in voor alles wat kwetsbaar is:
mensen, dieren en het landschap. Na de ellendige coronacrisis moet de gemeente er alles aan doen om de inwoners
weer te verbinden, armoede aan te pakken en eenzaamheid bij ouderen en jongeren te verminderen. Verenigingen,
kunstenaars en burgerinitiatieven spelen hierbij een hele
belangrijke rol en moeten daarin worden gewaardeerd.
Gezondheid voor jong en oud staat voor mij op nummer
één. Buitenspelen en sporten zijn daarvoor een goede start.
Samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg is een voorwaarde voor gelukkige kinderen. Mijn jarenlange politieke
ervaring wil ik graag weer als wethouder inzetten voor onze
prachtige gemeente. In 2018 kreeg ik de stem van 1038
inwoners. Dat was hartverwarmend. Met úw stem hoop ik
weer op een mooie verkiezingsuitslag op 16 maart.

MECHELEN
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Als imker realiseer ik me elke dag dat de bescherming van
onze natuur enorm belangrijk is. In onze gemeente zien we
gelukkig steeds meer bloeiende bermen en akkerranden.
Elke dag staat ons 5-sterrenlandschap onder druk. Daarom
wil ik geen grote agrarische schuren, meer kleinschalige
landbouw en koeien in de wei. Burgerparticipatie is voor
mij vanzelfsprekend. Helaas gaat dit in onze gemeente
nog niet altijd goed, dus daar moeten we hard mee aan
de slag. Ik wil met PRO Gulpen-Wittem graag bestuurs
verantwoordelijkheid nemen als coalitiepartij. Daarbij sta
ik voor openbare besluitvorming, die inwoners live kunnen
volgen via een livestream. Ik heb een hekel aan achter
kamertjes en vriendjespolitiek. Ik heb me de afgelopen
10 als raadslid en fractievoorzitter ingezet voor een groene
en duurzame gemeente. Daar ga ik graag mee door na
16 maart.

Jack
Cremers
EIJS
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Sacha
Vos
GULPEN
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Ik ga graag met inwoners in gesprek en wijs ze de weg
als dat nodig is. Onze dorpen moeten aantrekkelijk
blijven voor jong en oud. Met goed onderwijs, speel
plekken en betaalbare woningen. Een zelfwoonplicht
voor koopwoningen is noodzakelijk zodat deze niet meer
beschikbaar zijn als tweede huis. De afgelopen vier jaar
heb ik heb ik me in de raad ingezet voor de leefbaarheid,
met name voor het terugdringen van verkeersoverlast.
Toerisme moet goed zijn voor gasten, ondernemers én
onze inwoners. Dat betekent dat PRO een grens stelt:
geen uitbreiding van toerisme, geen extra plek of bed
meer. Genoeg is genoeg. Zo houden we het leuk voor
iedereen. Graag blijf ik me, met úw stem, daarvoor
inzetten na 16 maart.

pro-gulpenwittem.nl

Een gezonde
samenleving,
waarin iedereen
mee kan doen

De gemeente heeft een belangrijke taak in het
ondersteunen van mensen die dat nodig hebben.
Zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van
de Jeugdwet, de Participatiewet, de WMO en
onderwijs.
De kloof tussen mensen die zich goed zelf kunnen
redden en mensen die extra ondersteuning nodig
hebben wordt steeds groter.
De vergrijzing maakt dat we steeds meer ouderen
in onze gemeente krijgen. Dat betekent niet dat
we jongeren en jonge gezinnen uit het oog moeten
verliezen.

PRO actiepunten sociaal:
•

•

•

•
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PRO wil een Sociale ombudsvrouw of -man benoemen
als vertrouwenspersoon voor inwoners die vastlopen
in de systemen van de overheid.
We verhogen de norm voor bijzondere bijstand van
110% naar 120%. Zo kunnen meer mensen met een
laag inkomen aanspraak maken op vergoeding van
noodzakelijke kosten die ze zelf niet kunnen betalen.
We zetten de inwoners centraal en zoeken de grenzen
van de wet bij de uitvoering van wettelijke taken,
zoals werken naast de bijstand, en bijstand voor
jongeren zonder de vierwekenperiode.
In de strijd tegen eenzaamheid wordt HalloHeuvelland ingezet voor de campagne “Praat met
elkaar”.
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6

Lodewijk
Duyvendak

Willem
Ubaghs

René
Nijssen

Wijlre

Ingber

Gulpen

Na jarenlange inzet van PRO kunnen
alle inwoners via de livestream zien
en horen hoe er in de raadzaal wordt
gedebatteerd. Als commissievoorzitter bevorder ik daarbij een goede sfeer
en respectvolle omgangsvormen. Als
raadslid is landbouw mijn specialiteit.
Mijn wens is dat ons voedsel lokaal
wordt geproduceerd: dit is goed voor
de lokale ondernemers, ons landschap
en het milieu. PRO ondersteunt sociale
initiatieven van inwoners zoals de
Hoeskamers, Taalcafés en Samen-Eten
projecten. Zelf voeg ik de daad bij
het woord als vrijwilliger bij de Paus
Franciscusgroep in Wijlre. Dus ik weet
uit ervaring hoe waardevol dit is.

Veel mensen zijn het vertrouwen in de
politiek helemaal kwijt. Dat is begrijpelijk na alles wat de afgelopen jaren
is gebeurd. Niet voldoende woningen,
steeds meer armoede en sociale
onrechtvaardigheid. Voor iedereen
alles goed doen is niet mogelijk maar
we kunnen naar de burgers luisteren,
hen serieus nemen en zelf het goede
voorbeeld geven. Veel mensen kunnen
dingen zelf regelen maar help degenen
die het niet kunnen. Er is genoeg te
doen en PRO heeft mensen die dat
kunnen. Met mijn ervaring als raadslid
en wethouder in Vaals sta ik nu klaar
voor de inwoners van Gulpen-Wittem.
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De overstromingen die in de zomer
ook onze gemeente hebben getroffen
hebben ons met de neus op de feiten
gedrukt: we moeten nú iets doen om
klimaatverandering aan te pakken.
Isoleren en minder verbruiken is
een eerste belangrijke stap. Maar
niet genoeg. PRO is voorstander van
kleine zonnevelden, als de inwoners
daar direct zelf energie van krijgen
en alleen dáár waar dit in ons mooie
landschap past en samengaat met
natuurontwikkeling. Als raadslid heb ik
namens PRO het voorstel gedaan voor
een fonds (€300.000,) voor burger
initiatieven voor de energietransitie en
om energie-armoede tegen te gaan.

pro-gulpenwittem.nl

2e kandidaat wethouder
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Egid
van Houtem

Iris
Willems

Leon
Hupperichs

Reijmerstok

Partij

Wijlre

Corona heeft veel verenigingen
getroffen door uitstel en afstel van
voorstellingen en activiteiten, waardoor het aantal leden en vrijwilligers is
afgenomen. Wij willen extra aandacht
om ledenaantallen en organisaties
te steunen op basis van hun vragen.
In samenwerking met het Huis
van de Kunsten willen wij hiervoor
de beste ondersteuning bieden.
Muziekonderwijs moet een plek
krijgen in onze gemeente. Inwoners
mogen niet aan de kant staan door
laaggeletterdheid en een gebrek aan
digitale vaardigenheden. Ik hoop als
PRO’s tweede kandidaat wethouder bij
te kunnen dragen aan een nog mooier
Gulpen-Wittem.

1 op de 5 inwoners van GulpenWittem is niet ouder dan 25 jaar.
Vertegenwoordiging van jongeren in
de gemeenteraad is daarom vanzelfsprekend en nodig. Onze gemeente
moet aantrekkelijk blijven voor
jongeren, zodat ze later, na hun studie,
graag terugkeren om hier te wonen.
Ik wil me inzetten voor een duurzame
en groene wereld waarin iedereen
wordt geaccepteerd. Ik ben actief in
de debatclub van het Sophianum, als
organisator van Paarse Vrijdag en lid
van Scouting Sint Martinus. Door de
pandemie zijn veel activiteiten niet
doorgegaan. De gezelligheid, die we
zo gemist hebben in de pandemie,
moeten we echt weer terug krijgen.

Ik ben zeer betrokken bij natuur,
landschap en monumenten en wil
me inzetten voor het beschermen en
versterken van onze leefomgeving
met haar typische natuur en bio
diversiteit. Het 5-sterren-landschap
is van ons allemaal. Mensen die ons
landschap goed beheren moeten
hiervoor voldoende worden beloond.
Zij die dit nog niet doen, wil ik stimuleren zich hiervoor in te spannen. Ik
wil samen met burgers, bedrijven en
bezoekers zoeken naar duurzame oplossingen. Hierbij wil ik de agrariërs in
onze gemeente, die op zoek zijn naar
een nieuwe en duurzame en natuurinclusieve wijze van voedselproductie,
helpen.

Wij beschermen ons
prachtige landschap
Ons landschap is ons kapitaal en ons geluk, maar staat wel
continu onder druk door uitbreidingsplannen in het buitengebied,
toenemende verkeersdrukte, en dreigende ‘verdozing’. PRO
zet daarom in op bescherming van ons landschap, en op kleinschalige landbouw en kringlooplandbouw.
Duurzame Landbouw
PRO wil stimuleren dat ons voedsel zoveel als mogelijk lokaal wordt
geproduceerd. Wij steunen initiatieven zoals bloeiende akkerranden en
strokenteelt. Wĳ zien graag gemengde bedrĳven: aardappelen en graan
wisselen af met koeien en kippen. Deze dieren lopen buiten. Als het niet
lukt binnen het eigen bedrĳf, sluit de keten dan met naburige bedrĳven.

PRO actiepunten landschap:

• Wĳ steunen biologische, natuur-inclusieve en kringlooplandbouw.
• Voor openbaar groen wordt een natuurlĳk maaibeleid toegepast, bĳ
•
•
•

voorkeur met schapen.
Regenwater wordt opgevangen en vastgehouden.
Wĳ helpen bĳ de start van een coöperatieve consumentenvereniging
en steunen agrariërs die daaraan leveren.
Een marktkraam waar deze producten worden aangeboden betaalt
geen standgeld.
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Ons landschap is ons
kapitaal, dat moet je
niet verkwanselen

pro-gulpenwittem.nl
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Wij werken aan een
energieneutrale toekomst
We kunnen er niet meer omheen:
de aarde warmt schrikbarend snel
op. De belangrijkste boosdoener is
de alsmaar stijgende CO2-uitstoot.
De poolkappen smelten en de
zeespiegel stijgt. Het weer wordt
extremer: oogsten mislukken door
droogte en rivieren overstromen
door hevige regenval. In de zomer
van 2021 hebben we helaas moeten
ervaren dat er ook in onze gemeente
overstromingen plaatsvinden met
grote gevolgen voor onze inwoners. De CO2 uitstoot moet daarom snel
worden verminderd, met een gezonde combinatie van lef, vertrouwen en
realiteitszin. Maatregelen komen van inwoners en moeten natuurlijk passen
in ons 5-sterren landschap.

PRO actiepunten energie en klimaat

• Een fonds van minimaal € 300.000 voor burgerinitiatieven voor de
energietransitie en om energie-armoede tegen te gaan.
• Inzetten op energiebesparing door isoleren, consuminderen, stimuleren
van Openbaar vervoer- en fietsgebruik.
• Uitbreiden aantal elektrische deelauto’s na evaluatie hiervan in
Mechelen.
• Kleine zonnevelden waar het landschap dit toelaat met direct rendement
voor de inwoners.
• Extra laadpalen voor fietsen en auto’s in alle kernen.

PRO actiepunten voor een
veilige gemeente
• Maatregelen om overstromingen te voorkomen;
• Veilig fietsen naar school voor alle kinderen in
•
•
•

onze gemeente;
Snelheid in dorpen terugbrengen naar 30 km per
uur;
Streng handhaven bij verkeersoverlast;
Daadkrachtige aanpak van huiselijk geweld.
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Claire
van Proemeren
Wijlre
Bij het horen van ‘PRO Gulpen-Wittem’
denk ik aan: energie, daadkracht,
betrokkenheid en dichtbij de burger.
Met die waarden in mijn achterhoofd
wil ik mij dan ook gaan inzetten voor
de burgers van Gulpen-Wittem.
Centraal hierbij staat het creëren
van gelijke kansen voor iedereen.
Jongeren, maar ook ouderen, moeten
bovendien méér ruimte krijgen om
zich te ontwikkelen in de gemeente.
Daarnaast wil ik mij gaan inzetten voor
kunst en cultuur, met name voor het
stimuleren van culturele uitingen en
de waardering van ons landschap en
erfgoed.
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Jeroen
Kockelkorn
Wijlre
Een betaalbaar en duurzaam (t)huis,
het aanpakken van massatoerisme en
een gezond ondernemersklimaat. Dat
zijn zaken waar ik mij voor wil inzetten. Dat doe ik met een vernieuwende,
kritische en toekomstgerichte blik
en met onze inwoners op nummer 1!
Prefab-huizen zijn een kans om de
woningnood onder starters op een
snelle en betaalbare manier te verlichten. De verjonging van onze kernen
geeft een positieve impuls aan onze
verenigingen en scholen. Nieuw te
bouwen seniorenwoningen bevorderen
de doorstroom op de woningmarkt.
Van jong tot oud, iedereen moet eens
kans krijgen om in Gulpen-Wittem te
kunnen blijven wonen!
pro-gulpenwittem.nl

PRO

De PRO actiepunten
voor kunst en
cultuur:
• Coronahulp voor verenigingen
om weer aan te sterken;
• Kleine initiatieven
(van j ongeren) zonder stichting
mogelijk maken;
• De gemeente als podium voor
grote cultuur uit omliggende
steden;
• De gemeente stimuleert
Minibiebs met een eenmalige
toekenning van € 150,-.

 ctiepunten
a
toerisme

• Genoeg is genoeg: uitbreidingen van
(bestaande) accommodaties, inclusief
campings, zĳn niet toegestaan;
• Het welzĳn van onze inwoners mag niet ondergeschikt zijn aan economische belangen;
• Streng handhaven op en reguleren van
verkeersstromen op drukke dagen;
• Parkeerplaatsen op centrale plekken, met
Openbaar Vervoer en fietsvoorzieningen;
• Een meldingsplicht voor georganiseerde
tochten, met een maximum per dag.
Vol is dan vol.

Wonen voor jong en oud
Er is een tekort aan betaalbare starterswoningen, waardoor jonge mensen wegtrekken uit de
dorpen of niet kunnen terugkeren na hun opleiding. Daarnaast is er behoefte aan allerlei soorten
seniorenwoningen. Nu blijven senioren te vaak noodgedwongen in hun te grote huizen wonen,
waardoor de doorstroming stagneert. Bijkomende uitdaging is dat de woningvoorraad in onze
gemeente voor een groot deel uit oudere, slecht geïsoleerde woningen bestaat.

PRO actiepunten Wonen
•
•
•
•
•

Seniorenwoningen en flexibele starterswoningen in alle kernen;
Duurzame Pre-fab woningen voor starters;
Alle nieuwbouw is energieneutraal;
Faciliteer mantelzorgvoorzieningen;
Snel duidelijkheid voor de jongeren van CPO Mechelen.
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Rob
Moeke

Rob
Schins

Petra
van Wageningen

Wijlre

Gulpen

Wijlre
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Hans
Jacobs

Jef
Brauers

Jeanny
Vanhautem-Geron

Reijmerstok

Mechelen

Mechelen
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Wim
van der Hoeven

Ria
Butink-Kersic

Willy
Brandsma

Mechelen

Gulpen

Partij
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Margot Senden
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Julia
Grotenrath

Wim
Hendriks

Paula

Eijs

Wahlwiller

Wijlre
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van den Boorn-Sangers
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Hein
Dautzenberg

Constance
Kerremans

Jack
Vinken

Gulpen

Gulpen

Wijlre
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Giel
Blom

Ruud
Verhoeven

Wijlre

Gulpen
Ontwerp & Lay-out: Moart Design | margot@moart-design.nl
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Meer weten over onze kandidaten 12 t/m 28?
ga naar www.pro-gulpenwittem.nl of scan de QR-code
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