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Magisch woord
voor het evenwicht tussen links en rechts
tussen ja en nee
bij het afwegen van willen en kunnen
binnen de wet
maar ook en vooral
ten dienste van en vol begrip voor de burger
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Ruud van Bremen

Letten op de centen
Een raadslid behoort met de ‘beurs’
van de gemeente om te gaan
alsof het zijn eigen beurs is. In de
afgelopen jaren zijn vele miljoenen
onttrokken aan de algemene
reserve. Dit kan en moet anders! Wij
vinden dat de lasten voor burgers
zo laag mogelijk gehouden moeten
worden. Dat kan alleen door
keuzes te maken. Balans vindt dat
in de komende jaren, behoudens
uitzonderlijke gevallen, geen
uitgaven ten laste van de algemene
reserve gedaan mogen worden

Geen politieke spelletjes
Niet wie iets zegt, is voor ons in de
raad belangrijk, maar wat iemand
zegt. Weg met het steeds denken
in coalitie versus oppositie en allerlei
politieke spelletjes.

Afspraak is afspraak
Betrouwbaarheid is een
sleutelwoord: wij houden ons aan
onze afspraken. Daarbij beseffen
wij uiteraard wél dat in de politiek
naar compromissen gezocht moet
worden, maar ook in die gevallen
staan wij voor ons woord. De burger
dient niet alleen te weten WAT er
gebeurt, maar ook WAAROM.

Samenwerking in de regio
Om aan alle eisen te kunnen
voldoen en te zorgen dat u een
goed en betaalbaar product blijft
ontvangen, is samenwerking
noodzakelijk. Samenwerking
betekent voor ons zoveel mogelijk
zaken op elkaar afstemmen,
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Wien Hendriks
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Frans Derksen
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Bart Schreiver

Zelfsturing is voor Balans een
speerpunt. Burgers dienen meer
vrijheid en verantwoordelijkheid
te krijgen bij het inrichten van hun
eigen omgeving. Dit vergt een
andere rol van de politiek. De
politiek moet durven loslaten en
vertrouwen.

Dankzij de jarenlange inzet van
Balans zijn er gescheiden fietspaden
gerealiseerd tussen Mechelen
en Partij evenals tussen Epen en
Mechelen. Ook de komende jaren
zal Balans zich sterk maken voor
gescheiden fietspaden tussen Eys
en Simpelveld, maar ook tussen
Wahlwiller en Mechelen.

Onderhoud van wandelpaden
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Steeds minder bussen doen onze
kernen aan. Voor iedereen die
niet beschikt over eigen vervoer,
waaronder veel ouderen,
betekent dit dat ze aangewezen
zijn op familie en vrienden .
Het bezoek aan de winkel of
de markt draagt bij aan het
onderhouden van contacten en
moet voor iedereen mogelijk zijn.
Balans is groot voorstander van
de invoering van een wensauto/
wensbus die zorgt voor vervoer op
maat.

Om te weten wat ondernemers
belangrijk vinden, wil Balans
jaarlijks een ontbijtsessie
met ondernemers
organiseren. Daarnaast moet
het gemeentebestuur jaarlijks
minimaal 2 bedrijven bezoeken.
Om nog meer bekendheid
en waardering te geven aan
ondernemers wil Balans dat er
een ondernemersprijs wordt
geïntroduceerd.

Bereikbaarheid
toeristische kernen

De toeristenbelasting is een
belangrijke inkomstenbron.
Wij vinden dat inzicht moet
worden geboden in de
besteding hiervan.

Onze kernen zijn in het
hoogseizoen soms lastig
bereikbaar. Daarom willen wij
dat bezoekers
hun auto beter kwijt kunnen

Elly Vanhoutem

Rob Basting

levensader van onze gemeente.
Onze fraaie natuur vormt het
kapitaal waarmee we zorgvuldig
moeten omgaan. Dit betekent
durven kiezen. Wij kiezen voor het
behoud van onze groene omgeving,
de karakteristieke bebouwing en de
rust. Activiteiten of evenementen
die hieraan niet voldoen, willen wij
weren om aantrekkelijk te blijven
voor onze inwoners en bezoekers.

Behouden Klooster Wittem
Klooster Wittem is een trekpleister
voor duizenden bezoekers en een
icoon, maar de toekomst staat
onder druk. Wij vinden dat het
gemeentebestuur er alles aan moet
doen om deze parel te behouden.

Nog steeds zijn er mensen die niet
optimaal mee kunnen doen omdat
hen hiertoe het geld ontbreekt.
Wij vinden dat iedereen moet
kunnen participeren. Balans wil een
noodfonds in het leven roepen voor
mensen die tussen wal en schip
dreigen te vallen. Wij willen een
voucher introduceren voor ieder
kind dat in armoede opgroeit
waarmee een kinderfeestje
georganiseerd kan worden.
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Toerisme behouden betekent
durven kiezen

(bijv. gebruik van weilanden in
overleg met boeren). Tevens zijn wij
voorstander van gratis openbaar
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Integraal armoedebeleid

Verantwoorden
besteding
toeristenbelasting

BALANS

Ruim 10 jaar lang heeft Balans
zich sterk gemaakt voor gratis
parkeren in alle kernen. Recent zijn
de overige politieke partijen eindelijk
overstag gegaan en is gratis
parkeren m.i.v. 1 mei een feit.

Wiel Duijzings

Wensauto/wensbus

Ken de ondernemers

Gescheiden fietspaden
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vervoer voor toeristen op ZuidLimburgse schaal. Ook willen
wij P&R-mogelijkheden bij grote
evenementen stimuleren.

Wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Daarom vinden wij het
belangrijk om de stem van jongeren
te horen. Balans is voorstander
van het oprichten van een
jongerenadviesraad die gevraagd
en ongevraagd advies kan geven.

Luisteren naar de burger

Gratis parkeren

Jos Last

Jongerenadviesraad

waarbij je ruimte houdt voor eigen
inbreng en het lokaal vormgeven
van voorzieningen. Balans wil
de samenwerking met Vaals en
Eijsden-Margraten uitbreiden.

Balans wil dat zowel
het onderhoud als de
bewegwijzering van
wandelpaden verbeterd
worden.
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Toerisme is de economische

Duurzaamheid

De gemeente dient ook
hierin het goede voorbeeld
te geven. Wij willen in kaart
brengen wat we moeten doen
om de groenste gemeente van
Limburg te worden. Tevens willen
wij dat burgerinitiatieven worden
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Jef Schwanen

ondersteund.

Mantelzorgers
Een steeds grotere rol wordt
toebedeeld aan mantelzorgers.
Een zware klus, die waardering
verdient. Balans heeft daarom
gezorgd voor behoud van het
mantelzorgcompliment. GulpenWittem moet blijven zoeken naar
mogelijkheden om mantelzorgers
optimaal te ondersteunen. Balans
wil dat Gulpen-Wittem meedingt
naar het predicaat ‘meest
mantelzorgvriendelijke gemeente
van Limburg’ en alles in het werk
stelt om dit te realiseren.

Voorrang voor starters en
senioren
Balans wil levensloopbestendige
woningen stimuleren. Om jongeren
meer kansen te bieden willen
wij de starterslening behouden,
collectief bouwen mogelijk
maken en prestatieafspraken met
woningverengingen maken.

Preventie en handhaving hand
in hand
Een wijkagent die iedereen kent
en zichtbaar aanwezig is in onze
kernen, maar ook voorlichting over
het voorkomen van inbraken en
het stimuleren van deelname aan
WhatsAppgroepen en Burgernet,
zodat we samen met inwoners
werken aan meer veiligheid.
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Bert Sluijsmans
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Martin Lonussen
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Roger Hornesch
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John Meijs
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Richard Frijns
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Nelly PaulssenHuijerjans
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Ed Cools
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Jack Duckers
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Ingeborg Leurs

