Nieuwsbrief 2017-2018
Om als VDB/LO uw belangen in de gemeente Boxmeer goed te kunnen behartigen, is het van groot
belang om veel input van de plaatselijke inwoners te krijgen. Zij weten als geen ander wat er speelt en
wat er nodig is in elke kern. In een tijd van ontgroening en vergrijzing is het belangrijk dat onze jongeren
zich verbonden voelen met de leefgemeenschappen waarin zij opgroeien en dat zij er willen en kunnen
blijven wonen. Wat daar voor nodig is horen wij graag van hen. VDB/LO wil dan ook graag haar partij
verjongen met nieuwe mensen die geïnteresseerd zijn in het wel en wee van de gemeente Boxmeer.
Altijd al geïnteresseerd geweest in de politiek, in lokale vraagstukken en bedenken van oplossingen?
Nieuwsgierig naar hoe de gemeenteraad tot haar keuzes komt?
Denk jij vaak, waarom doen ze dat nu zo en waarom doen ze dat nu niet anders?
Of hoe onderhouden raadsleden contact met burgers, verenigingen en instellingen?
Wil je de identiteit en leefbaarheid van de dorpen behouden en voor hun belangen opkomen?
Hou je van discussiëren en vergaderen en heb je daar voldoende tijd voor?
Wil jij niet aan de zijkant staan maar echt meedoen en iets betekenen voor de inwoners van de
gemeente Boxmeer?

VDB/LO
Vijf Dorpen Belang
Lijst Overloon

Dan is het VDB/LO zeker iets voor jou!
Voor hen die geïnteresseerd zijn bestaat ook de mogelijkheid
door te groeien naar aspirant raads- en burgerraadslid.

VDB/LO
Vijf Dorpen Belang
Lijst Overloon

www.vdb-lo.nl

Contactpersonen zijn:
Raadsleden
Johan Hermanussen - johanhermanussen@hotmail.com
Fons van Mil - fonsvanmil@ziggo.nl
Marc Oudenhoven - marc.oudenhoven@mar-oil.nl
Burgerraadsleden
Martien Hendriks - mabe.hendriks@gmail.com
Sander Oudenhoven - s.oudenhoven@gmail.com
Ton Swinkels - tony.swinkels@ziggo.nl

Wat hebben we voor u gedaan en bereikt?
Wat zijn onze actuele speerpunten?

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dit hebben we voor u gedaan en bereikt:
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CPO bouwen in de kernen.
Realisatie multifunctioneel gemeenschapshuis Maashees.
Realisatie multifunctionele accommodatie Vortum-Mullem.
Levensduur verlengende renovatie JOC/Gryphus Vierlingsbeek.
Aanleg glasvezel breedband netwerk.
Carpoolvoorziening bij A73 tussen Overloon en Vierlingsbeek.
Kermis in de kleine kernen behouden.
Behouden Holthesedijk als verbindingsweg tussen Holthees en Overloon.
Behouden bibliotheken in Overloon en Vierlingsbeek door extra ﬁnanciële steun.
Bevordering toerisme, o.a. ondersteuning vernieuwing oorlogsmuseum.
Bevordering Toerisme Land van Cuijk.
Aanleg nieuwe heideveld onder hoogspanning Overloon met beheer door schapen.
Handhaving bestaande subsidiebeleid voor verenigingen geborgd.
Behouden vergoeding verenigingen voor ophalen van oud papier.
Realisatie kunstgrasvelden SSS'18 en Volharding.
Nieuw onderkomen voor turnvereniging "De Meere".
Belastingdruk voor de burger conform inﬂatiepercentage.
Realisatie voorziening voor honkbal- en atletiekclub Boxmeer.
Carpoolvoorziening A73 Boxmeer.
Nieuwe parkeerplaatsen Sportlaan Boxmeer.
Veiligheid verbeterd door succesvolle inzet van straatcoaches in alle kernen.
Maatregelen tegen toenemende wateroverlast door klimaatverandering. Begonnen met Boxmeer en Beugen.
Wekelijks ophalen GFT.
Dorps- en wijkraden vooraf betrekken bij Werk in Uitvoering.
Verbeterde oversteekplaats Mgr. Geurtsstraat in Maashees.
Verbeteren bestrating en parkeren Gildehoed Groeningen.
Compensatie van de OZB ook voor gemeenschapshuizen en overige clubgebouwen.
Kortingsregeling ten behoeve van grondverkoop van woningbouwkavels verlengd tot en met 31 december 2018.

Dit zijn onze actuele speerpunten:
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Leefbaarheidsonderzoek in alle kernen.
Behouden basisscholen in kleine kernen.
Blijvende aandacht voor een veilige leefomgeving.
Voorbereiding kernendemocratie (meer zelfbeschikking voor de lokale kernen).
Stimuleren burgerparticipatie zoals groenonderhoud door verenigingen.
Stimuleren burgerinitiatieven zoals Pumptrack in Vierlingsbeek.
Maatregelen tegen toenemende wateroverlast door klimaatverandering in alle kernen.
Duurzame energiebronnen blijven stimuleren (nul op de meter).
Ondersteuning energiebesparende maatregelen voor verenigingsgebouwen.
Bestrijding zwerfafval en overlast hondenpoep.
Lange termijn oplossing voor recreatieve ontwikkeling van Schaartven.
Transformatie naar kwalitatieve goede en betaalbare jeugdzorg.
Evenwicht in inkomsten en uitgaven blijft het uitgangspunt.
Industrieën/werkgelegenheid binnenhalen.
Blijvende aandacht voor verkeersveiligheid.
Waarborgen kwaliteit wegen, ﬁetspaden en bermen en openbare verlichting.
Verbeteren openbare verlichting Vierlingsbeekse- en Overloonseweg en ﬁetspad.
Vervanging zieke kastanjebomen Museumlaan in Overloon.
Verfraaiing entree Overloon vanaf Oploseweg.
Verharde parkeerplaatsen bij de Halt in Holthees.
Actualisatie Bestemmingsplan Buitengebied.
Bestrijden crossen in het buitengebied.
Onderzoek naar gymzaal-plus in Vierlingsbeek.

ONAFHANKELIJK
Het VDB/LO is een onafhankelijke, d.w.z. niet aan
landelijke politieke partijen gebonden, plaatselijke
vertegenwoordiging in de gemeenteraad. De partij
vindt haar achterban vooral in het zuidelijke deel van
gemeente Boxmeer.
De laatste jaren maakt het VDB/LO deel uit van de
coalitie in de gemeente Boxmeer.
Jeu Verstraaten heeft namens het VDB/LO zitting in
het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Boxmeer.
Oeffelt

VERKIEZINGEN 21 Maart 2018
Op 21 maart a.s. zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen.
De kans is groot dat dit de laatste keer is voor Boxmeer als
zelfstandige gemeente. Zeker nu het provinciebestuur
nadrukkelijk haar voorkeur heeft uitgesproken voor de vorming
van één gemeente in het Land van Cuijk.
Schaalvergroting vergroot ongetwijfeld de slagkracht om
regionale problemen op te lossen maar vergroot ook de afstand
tussen de burger/dorpskern en de gemeente.
Om de binding met de burger/dorpskern te behouden is gekozen
voor de invoering van kernendemocratie, een naam voor meer
zelfbeschikking van de dorpskernen. De komende raadsperiode
moet worden bepaald wat kernendemocratie precies inhoudt.

Rijkevoort

Beugen
Boxmeer
Sambeek
Vortum-Mullem

Groeningen

VDB/LO heeft zich altijd ingezet voor de belangen van de
dorpskernen. Dat willen wij ook kunnen blijven doen na de
herindeling. Indien dit onvoldoende geborgd is zullen wij niet
instemmen met een herindelingsvoorstel.
Wij willen dan ook nadrukkelijk onze stem laten horen bij de
inhoudelijke invulling van de kernendemocratie.
Bent u het met ons eens?
Geef ons dan uw stem op 21 maart.

Vierlingsbeek

Holthees

Overloon

Maashees

GA STEMMEN!

