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In Vaals leben
und wohnen 35 %
Menschen deutscher und anderer
Nationalität.
Als Vaalser Bürger
haben Sie das Recht
die kommunale
Politik mitzubestimmen und darauf
Einfluss zu nehmen,
was geschehen soll.
Auf jeden einzelnen kommt es an!
Wählen Sie am
14,15,16. März
„Het Alternatief“
Grüne und transparente Politk.

GEDEELTELIJKE INFORMATIE

Evenementen
16 Mrt. verkiezingsuitslag in de Kopermolen
14, 15, 16 maart 		 Afgeven stemmen stembureau
Eine grünere Gemeinde

Een groenere gemeente

Es gibt viele gute Gründe, ‚Het Alternatief‘ am 14, 15oder 16.03.2022 zu
wählen und Ihre Stimme im Gemeinderat zu repräsentieren. Het Alternatief
ist ein Zusammenschluss ökologisch
und sozial eingestellter Menschen. Wir
wollen eine nachhaltige grünere Politik.
Wir wollen einen grüneren Koningin
Julianaplein, wo es keinen Platz für eine
Spielhalle (unverhandelbar) geben wird.
Wir setzen uns ein für die Wiederherstellung der Liste geschützter Bäume, damit
der freie Holzeinschlag alter Bäume
(Forderung) ein Ende hat. Wir sind gegen
Studentenwohnheime neben der Kartbahn (unverhandelbar). Unser Programm
orientiert sich in erster Linie am Wohl
unserer eigenen Bewohner und nicht
an den Interessen von Investoren und
Projektentwicklern. Die Gemeinde Vaals
gehört in erster Linie den Einwohnern

Er zijn vele goede redenen om op 163-2022 op Het Alternatief te stemmen.
Wij maken duidelijk andere keuzes.
Wij kiezen voor een groener Koningin
Julianaplein waar geen plaats zal zijn
voor een Gokhal (Onbespreekbaar).
Wij kiezen voor het herstel van de
beschermde bomenlijst zodat er een
einde komt aan de vrije kap van oude
bomen (Eis). Wij zijn tegen studentenhuisvesting naast de kartbaan
(Onbespreekbaar). Ons programma
is vooral gericht op het welzijn van
onze eigen inwoners en niet op het
belang van beleggers en projectontwikkelaars. De gemeente Vaals is in
eerste instantie van de inwoners.
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Beste Burgers van Vaals
Gelukkig leven wij in een democratie waarin burgers bepalen wie hen vertegenwoordigt. De laatste weken blijkt wel
weer hoe belangrijk deze veiligheidsklep is. Niet dat bij ons
alles goed loopt. Eens in de 4 jaar trekt de politieke processie door Vaals. Heilig verklaren partijen u de liefde in hun strijd
voor het algemeen belang. De teleurstelling blijft groot.
Maar goed, we hebben nu eenmaal een gemeentebestuur nodig en
op 14, 15 en 16 kunt u bepalen wie daarin zit. En dat is niet zonder
gevolgen. De nieuwe raad gaat de koers van onze gemeente verder
uitzetten en besluiten nemen die ons allen aangaan. Het is daarom
een goede investering om de programma’s eens goed door te lezen.
De samenstelling van de raad en het college is ook niet onbelangrijk. Vaals staat voor grote uitdagingen die we alleen aankunnen
met een goede raad en college. Als Vaals zelfstandig wil blijven
dan zullen we nu echt een kwaliteitsslag moeten maken. Een goed
bestuur heeft een visie. Momenteel ontbreken echter beide.
Het Alternatief heeft een groen en sociaal programma dat
ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. Onze lijsttrekker en wethouderskandidaat, Juliette Verbeek, heeft de benodigde kennis en ervaring. Zij kan de vastgelopen ruimtelijke projecten
weer vlottrekken. Conservatisme heeft ertoe geleid dat er veel
kansen zijn blijven liggen. Wij moeten nu echt vooruit.
‘Wees niet bang voor nieuwe ideeën, maar juist voor de oude’

Geen gokhal op het Koningin Julianaplein
Medio 2021 zijn de commerciële ruimtes
op het KJP gekocht door Festivaals met
de toestemming om daar 3 restaurants,
detailhandel en kantoor te vestigen.
In de raad van 1 november heeft huidige coalitie (CDA, Lokaal en V&O), op
verzoek van Festivaals, goedkeuring
gegeven aan een extra 3 restaurants
(met buitenterras) en een gokhal bij het
geplande sportcafé. De vestiging
van een gokhal
is voor ons onbespreekbaar. Het
trekt de verkeerde
doelgroepen aan
en zal leiden tot
alle mogelijk vormen van overlast.
Of deze gokhal
er daadwerkelijk
komt, hangt af van
de uitslag van de
gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart.

“De
vestiging
van een
gokhal
is voor ons
onbespreekbaar”

Meer kansen voor eigen woningbouw
In de afgelopen jaren zijn er al wat
dingen verbeterd. Het Alternatief heeft
steun gekregen voor haar moties ‘Zelfbewoningsplicht’ en ‘Woningmarkt en
opkoopbescherming’. Hiermee worden
beleggers geweerd en krijgen onze eigen
inwoners meer kans om iets in de gemeente Vaals te kopen. Een visie ligt er
echter nog steeds niet. Onze motie ‘Visie
op Woningmarkt en Volkshuisvesting’ is
aangenomen en vervolgens in een la beland. Het Alternatief wil dat nu oppakken
zodat we een plan hebben waarin staat
voor welke doelgroepen we op welke
locatie willen en kunnen bouwen. Een
studentencomplex naast de kartbaan is
voor Het Alternatief in ieder geval onbespreekbaar. Uitbreiding rondom de huidige locatie heeft zo nodig onze steun.
Sluipverkeer weren
De 30-km wegen lopen door woongebieden en zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer. Er moet een einde komen aan doorgaand verkeer dat m.n.
de Bosstraat, Tentstraat en Kerkstraat
gebruikt om seconden te besparen op
hun reistijd. We willen met borden en
wegindeling deze wegen onaantrekkelijk
maken voor niet-bestemmingsverkeer.

INGEZONDEN
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Juliette Verbeek Benink
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Ik ben de wethouderskandidaat van Het
Alternatief. Ik woon
sinds 2004 met mijn
gezin in Vaals en sinds
2013 is de Lindenhof
ons thuis. Ik ben 8 jaar
raadslid geweest en
4 jaar wethouder Wonen en Verkeer. Sinds
2015 werkzaam als
projectmanager in voor
diverse stedenbouwkundige projecten in de
randstad. Momenteel
werk ik voor de gemeente Den Haag als
projectmanager voor
het project Binckhorst
bestaande uit BinckCityPark (890 woningen),
BinckBlocks (303 woningen) en BinckPark
(500 parkeerplaatsen).
Ik wil graag mijn kennis en ervaring inzetten
om de vastgelopen
projecten in Vaals weer
vlot te trekken. Ik ben
jouw contactpersoon
voor alle vragen over
ruimtelijk ordening.

Liebe Bürger von Vaals
Glücklicherweise leben wir in einer Demokratie, in der die
Bürger entscheiden, wer sie vertritt. Die letzten Wochen haben wieder gezeigt, wie wichtig dieses Sicherheitsventil ist.
Auch in Vaals läuft noch nicht alles gut. Alle 4 Jahre zieht der
politische Umzug durch Vaals. Parteien erklären dir ihre Liebe in ihrem Kampf für das Gemeinwohl. Was sich von dem
versprochenen bewahrheitet ist hinterher die Frage.
Nun gut, Wir brauchen nun mal einen Gemeinderat und am
14, 15 und 16 März kann man bestimmen, wer da drin ist. Und
das bleibt nicht ohne Folgen. Der neue Gemeinderat wird
weiterhin die Weichen für unsere Gemeinde stellen und Entscheidungen treffen, die uns alle angehen. Es ist daher eine
gute Investition, die Programme sorgfältig zu lesen.
Auch die Zusammensetzung des Rates und des Kollegiums ist nicht
unwichtig. Vaals steht vor großen Herausforderungen, denen wir
nur mit guter Beratung und einem guten Stadtrat lösen können.
Wenn Vaals unabhängig bleiben will, müssen wir jetzt wirklich
eine Qualitätsverbesserung vornehmen. Gute Regierungsführung hat eine Lanzeitperspektive. Derzeit fehlen jedoch beide.
Het Alternatief hat ein grünes und soziales Programm, das tatsächlich umsetzbar ist. Unsere Parteivorsitzende und Kandidatin für den
Stadtrat, Juliette Verbeek, verfügt über das notwendige Wissen und
die Erfahrung. Es kann die ins Stocken geratenen Projekte wiederbeleben. Die konservative Haltung hat dazu geführt, dass viele Gelegenheiten verpasst wurden. Wir müssen jetzt wirklich vorankommen.
„Keine Angst vor neuen Ideen, sondern vor alten“

Keine Spielhalle am Koningin Julianaplein
Mitte 2021 wurden die Gewerbeflächen im KJP von Festivaals mit der
Genehmigung gekauft, 3 Restaurants,
Einzelhandel und Büros einzurichten.
In der Ratssitzung vom 1. November
genehmigte die aktuelle Koalition (CDA,
Lokaal und V&O) auf Antrag von Festivaals zusätzlich
3 Restaurants
(mit Außenterrasse) und
eine Spielhalle
beim geplanten Sportcafé.
Die Errichtung
einer Spielhalle
kommt für uns
nicht in Frage.
Diese zieht die
falschen Zielgruppen an und führt zu allen möglichen Formen der Belästigung.
Ob diese Spielhalle tatsächlich gebaut
wird, hängt vom Ergebnis der Kommunalwahlen am 14, 15 und 16. März ab.

“Die
Errichtung
einer Spielhalle kommt
für uns nicht
in Frage”

Mehr Möglichkeiten für eigenes Wohnen
Einiges wurde in den letzten Jahren
verbessert. Unterstützung erhielt Het
Alternatief für ihre Anträge „Eigennutzungspflicht“ und „Wohnungsmarkt und
Kaufschutz“. Dies bremst Investoren
und gibt unseren eigenen Einwohnern
eine bessere Chance, Eigenum in der
Gemeinde Vaals zu erwerben. Es gibt
jedoch noch keine Vision. Unser Antrag
„Vision Wohnungsmarkt und öffentlicher Wohnungsbau“ wurde angenommen und landete anschließend in der
Schublade. Het Alternatief will das
jetzt angehen, damit wir einen Plan
haben, für welche Zielgruppen wir an
welchem Standort bauen wollen und
können. Ein Studentenkomplex neben
der Kartbahn kommt für Het Alternatief
ohnehin nicht in Frage. Die Expansion
rund um den jetzigen Standort braucht
bei Bedarf unsere Unterstützung.
Schleichverkehr fernhalten
Die 30 km/h Straßen verlaufen durch
Wohngebiete und sind für den Nahverkehr vorgesehen. Insbesondere der
Durchgangsverkehr, in der Bosstraat,
Tentstraat und Kerkstraat, muss enden.
Wir wollen diese Straßen durch Beschilderung und Straßenführung für den
Nichtzielverkehr unattraktiv machen.
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Ich bin die Beigeordnetenkandidatin für Het
Alternatief. Seit 2004
lebe ich mit meiner
Familie in Vaals und
seit 2013 ist der Lindenhof unser Zuhause. Ich
war 8 Jahre Stadträtin.
Davon 4 Jahre Stadträtin für Wohnungsbau
und Verkehr. Seit 2015
als Projektmanagerin
für verschiedene Stadtentwicklungsprojekte in
der Randstad tätig. Ich
arbeite derzeit für die
Gemeinde Den Haag
als Projektmanagerin
für das Binckhorst-Projekt, das aus BinckCityPark (890 Wohnungen),
BinckBlocks (303 Wohnungen) und BinckPark
(500 Parkplätze) besteht. Ich möchte mein
Wissen und meine Erfahrung einsetzen, um
die festgefahrenen Projekte in Vaals wieder auf
Kurs zu bringen. Ich bin
Ihre Ansprechpartnerin
für alle Fragen rund
um die Raumplanung.

Roger Braun
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Concertpianist, cultureel ondernemer en docent aan de ‘Hochschule
für Musik und Tanz’ in Keulen. Ik
kom uit Margraten en woon sinds
2008 met mijn gezin met veel
plezier in Vaals. Sinds 2018 ben
ik actief als commissielid voor Het
Alternatief. Als muzikant en muziekliefhebber ervaar ik dagelijks
als geen ander wat muziek voor
mensen betekent. Kunst en Cultuur
worden nog steeds onderschat
als drijvende kracht achter een
weerbare, stabiele en bloeiende
samenleving die daardoor ook
economisch succesvol is. Muziek
verbindt ongeacht welke taal we
spreken of waar we vandaan komen. Ik ben jouw contactpersoon
voor alle zaken die met muziek
en cultuur te maken hebben.

Kunst en Cultuur
Kunst en Cultuur worden nog steeds
onderschat als drijvende kracht achter
een weerbare, stabiele en bloeiende
samenleving die daardoor ook economisch succesvol is. De gemeente Vaals
heeft alleen al door de vele verschillende nationaliteiten een veelkleurig
cultuurpalet dat helaas veel te weinig
zichtbaar is. Wij vinden daarom dat
het tijd is voor een lange termijnvisie waarbij de bestaande, in aanleg
goede infrastructuur, versterkt en
uitgebreid wordt voor al onze inwoners. Wij denken hierbij o.a. aan:

• Doorontwikkelin
g van kunstmarkt;
• Verdere uitbreid
ing van het succesvolle beleefweeke
nd.
• Organiseren ge
meenschappelijk vuurwerk bij
oud en
nieuw (Verbinding)
;
• Aanschaft podi
umwagen Deze
kan worden gebruikt
door verenigingen om zich te pr
esenteren
bijvoorbeeld bij de
Kopermolen
• Biologische zond
agsmarkt

Sport
Het spreekt voor zich dat we moeten blijven investeren in het op peil houden van
onze sportfaciliteiten. Zo vinden we het
nu wel tijd dat ook de tennisvereniging
een fatsoenlijk accommodatie krijgt.
Te denken valt aan het plan voor een
nieuw gebouw midden tussen de banen
met een kantine, met terras, met zicht
op het tennis. Ook een mooie locatie
om gewoon eens wat te gaan drinken
en andere mensen te ontmoeten.
Bij de bouw van Citta Fit heeft de gemeente verzuimd een valkuil te realiseren voor de turnvereniging. Ons
verzoek om te onderzoeken wat het
kost om dit alsnog te realiseren (Motie
Valkuil Citta Fit d.d. 29 maart 2021)
kreeg helaas geen steun van de huidige coalitie. Wij gaan dit opnieuw
inbrengen zodat de turnvereniging
meer oefeningen kan uitvoeren op een
veilige manier. Turnen wordt daardoor
aantrekkelijke voor jongeren. De hal
wordt bovendien beter verhuurbaar aan
derden en dus beter exploiteerbaar.

Vols du bis i dörp du
weats doch nie ing sjtad.
Weas dat e dörp och zing
allures hat. Vols Zoë wie
du bis dat is doch jaanit
sjleat, drum blief mit de
vüss jevelles aan jen ead...
(Jo Kern)

Vaals Verbind(t)
De nieuwe strategische visie ‘Vaals
Verbind(t)’ is dan wel niet aangenomen
maar bevat wel zeer goede analyses
en adviezen. Ook wij vinden het heel
belangrijk dat er meer contacten
worden gelegd tussen de diverse
bevolkingsgroepen die Vaals rijk is.
We zullen ons blijven inzetten voor
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen.
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Christine Haanen-Stals
Ik werk als studentbegeleider bij het mbo. Van jongs af
aan woonachtig in Vaals. Ik ben 36 jaar, getrouwd en
heb 2 schoolgaande kids in het basisonderwijs in Vaals.
Mijn passie ligt bij het dansen (inmiddels al 31 jaar).
Mijn hart ligt bij de kinderen van de gemeente Vaals. Mijn
expertise ligt op het sociale domein en onderwijs. Ik wil me
graag inzetten voor het welzijn van de jeugd van de gemeente
Vaals. Denk daarbij aan ontwikkeling mentaal en fysiek maar
zeker ook sport/vrije tijd en educatie. Tevens zou ik me willen
inzetten voor meer verbinding in onze gemeenschap. Van gemeente met inwoner tot aan ondernemer met zijn klant of concurrent. In de bizarre afgelopen 2 jaar zijn er mooie positieve
initiatieven gestart. Maar vaak bleek de een de ander iets niet
te gunnen. Ik ben echt een type, met elkaar en niet over elkaar...
Ik ben jouw contactpersoon voor het sociale domein.

Ik, woon sinds 42 jaar
in Vaals. Beroepshalve
ben ik werkzaam geweest als vormgever.
Ik kan me nog de dagen
herinneren dat Vaals
een nachtleven had.
Dat is vandaag de dag
niet meer haalbaar, de
mensen blijven liever
thuis met internet en
Netflix. Toch ontbreekt
een uitgaansgelegenheid in Vaals en ik wil
me daarom graag
inzetten voor een divers
cultureel programma in
Fraiche voor iedereen,
Ik ben jouw contactpersoon voor het culturele
programma in Vaals,

plein voor de Kopermolen is o.a. ook
zeer geschikt voor het plaatsen van een
podiumwagen waarop verenigingen
en anderen zich kunnen presenteren.
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Astrid Voorn-Michels
Fraiche
Het Alternatief wil graag een wat uitgebreidere programmering voor Fraiche
met b.v. vaste avonden voor bv studenten , oudere jongeren, jongeren en
kinderen. Ook zouden we graag zien
dat er wat meer leven komt rondom
de Kopermolen met een buitenterras waar je ook wat kunt drinken. Het

Huishoudboekje
Sinds 2010 geeft de gemeente Vaals
meer geld uit dan dat het ontvangt. Het
geld van Eneco en Corona was eenmalig
en is bijna op. In een poging om structurele meeropbrengsten te realiseren
adviseert het College de laatste jaren
om ruimte te bieden aan meer studentenhuisvesting ‘om ons huishoudboekje
op orde te krijgen’. De raad heeft dit
advies steeds naast zich neergelegd. De
consequentie is dat de gemeente, als
ultimum remedium, heeft moeten kiezen voor een maximale belastingverhoging en versobering van bijna alle voorzieningen. Een sociaal beleid is alleen
mogelijk als de gemeente voldoende
middelen heeft. Wij kiezen dan ook voor
de kansen die onze regio ons biedt.

vereeng exploitatieo
in
im
u
rr
e
V
e;
•
len en Fraich
o
rm
e
p
o
K
t
s
kom
itie
tten op acquis
i• Meer inze
p
el geld o reg
van additione
;
onaal niveau
onaal en nati

Vergroening
De huidige coalitie (CDA-LokaalV&O) heeft geen groen hart.
We hebben nauwelijk steun
gekregen voor onze voorstellen om
Vaals te vergroenen (B.v. Rondom
scholen en op Julianaplein). Een
absoluut dieptepunt was het raadsbesluit om 985 bijzondere oude
bomen (van de totaal 1573) van
de beschermde bomenljst te halen. Met uw steun zullen we dit
besluit z.s.m. terugdraaien en ons blijven inzetten een groene leefomgeving.
Verbinding
Klimaatverandering vraagt nu om
duurzame ecologische maatregelen
en concepten in onze gemeenschap
tegen de steeds frequentere extreme
weersomstandigheden met hevige
regen en hittegolven. Het Alternatief
zet stedelijke vergroening dan ook
hoog op de agenda om hittestress te
verminderen en de leefbaarheid van
burgers in een groene leefomgeving te
verhogen. Het vermijden van bodemafdekking, nieuwe aanplant en vooral
de bescherming van oude bomen zijn
van bijzonder belang. Oude bomen
kunnen zich goed aanpassen aan
klimaatverandering en zorgen voor
merkbaar verkoeling en een betere
luchtkwaliteit. Ook in onze gemeente
Vaals kunnen wij een bijdrage leveren.
Bestuur
Elke 4 jaar wordt burgerparticipatie
beloofd. In de praktijk worden inwoners pas betrokken als besluiten al
zijn genomen. De ambities van de
raadsleden lijken belangrijker dan
het welzijn van de inwoners. Wij zijn
daarom voorstander van de implementatie van het BOB-Vergadermodel.
Inwoners worden vroegtijdig betrokken en kunnen ook daadwerkelijk
meepraten. Dit leidt tot betere besluiten, meer begrip en draagvlak.
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Oliver Bittner
•

Onmiddellijk he
rstel beschermde bomen
lijst;
• Vergroening
rondom onze ba
sisscholen (Motie Po
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• Realisatie va
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atis bomen en
gevelplanten ku
nnen worden
opgehaald door
• implementa inwoners.
tie van het
BOB-Vergader
model

Ik kom uit Frankfurt en
ben 10 jaar geleden
via Berlijn naar Vaals
gekomen. Sindsdien
hebben de gemeente
Vaals en het grensgebied mij gefascineerd
vanwege hun diversiteit
en schoonheid in het
midden van Europa.
Ik ben digitaal communicatiemanager en
een groot natuurliefhebber. Mijn focus en
betrokkenheid ligt op
ecologisch duurzame
maatregelen die nu
concrete actie vergen.
Ik geloof dat mondiale
milieukwesties dringend een lokale implementatie nodig hebben.
Ook ben ik jouw aanspreekpunt voor moderne en transparante
burgerdialoog in Vaals.

Illustraties: Simone Golob

Intervieuw De Limbrger met het Alternatief
1. Toeristen zijn voor Vaals van
groot economisch belang, maar
er is ook veel (verkeers)druk in
het buitengebied. Hier moet
iets aan worden gedaan.
Ja,Een goede balans tussen woongenot en toeristenplezier. Deze ligt
voor iedereen anders. Wij vinden
dat de nadruk moet liggen op kwaliteitstoerisme en niet op massatoerisme. Bovendien wil Het
Alternatief sluipverkeer gaan weren van 30 KM wegen door de
wegindeling aan te passen. Het
welzijn van de inwoners is uiteindelijk
het uitgangspunt bij elke beslissing.
2. (Stille) armoede blijft ook in
Vaals een groot probleem. De gemeente kan hier een grotere rol
in spelen de armoede te verzachten.

gokhal op het

julianaplein
nee!/nein!
het.alternatief@ziggo.nl

alternatief-vaals.nl

Het Alternatief

Ja, Inwoners kunnen elkaar helpen maar de gemeente zal ook fors
moeten bijdragen. Voorwaarde is
natuurlijk wel dat deze ruimte er
ook is. Conservatisme heeft ertoe
geleid dat er veel kansen zijn
blijven liggen. Gekozen is voor belastingverhoging en versobering.
Wij kiezen voor de kansen die de
euregio ons biedt zodat we de inwoners
kunnen helpen die ons nodig hebben.
3. Iedereen heeft de mond vol
van burgerparticipatie. Maar bestuurders zijn vaak als de dood
om macht uit handen te geven. Laat inwoners meebeslissen over hun eigen dorp.
Ja,Wij zijn voorstander van een
nieuw vergadermodel waarbij de
inwoners vroegtijdig worden

Het paard van Troje
is binnengehaald
Het is de coalitie dan toch gelukt. Het
paard van Troje is binnengehaald. Vaals
krijgt er een gokhal bij. Als het aan het
CDA, Lokaal en V&O ligt tenminste.
Want verder is iedereen tegen. Vaalsenaren begrijpen dat een plein met gokhal,
sportcafé, drank en veel bezoekers
leidt tot allerlei vormen van overlast.
De Vaalser ondernemers die een ruimte
wilden op het KJP zijn vakkundig op een
zijspoor gezet. Festivaals is binnengeloodst alsof het Sinterklaas was.
De raad is op allerlei manieren onder druk gezet om zich te voegen
naar de wensen van Festivaals. Dat
kan toch niet de bedoeling zijn?
En dan nog de Burgemeester
met zijn Rode knopje. Als het
niet gaat zoals hij wil dan drukt
hij daarop en alles staat stil.
Wel heeft hij inmiddels moeten toegeven dat het mogelijk toch meer
toch dan 20 gokautomaten worden.

Gelukkig is het besluit niet onomkeerbaar en kunnen we de
gokhal nog tegenhouden. Op
14, 15 en 16 maart kunt u nog
aan de handrem trekken.

betrokken en kunnen meepraten
over zaken die hun aangaan. De
huidige raad is in meerderheid
helaas niet bereid om hun bestuursmacht te delen. Heel slecht
temeer omdat ook een gezonde
doorstroom in de raad onbreekt. Kiezers naar de mond
praten is geen oplossing.
4. De vraag naar betaalbare woningen is onveranderd groot.
De gemeente moet nog meer
gaan bouwen.
Ja,De gemeente bouwt natuurlijk
niet zelf, maar kan hierin faciliteren. Je moet wel eerst duidelijk
hebben waar je welke vormen van
bebouwing wilt toestaan (Visie).
Het Alternatief heeft een eerste
aanzet gegeven en ervoor gezorgd
dat er in Vaals nu een woonplicht
is. Woningen zijn er immers om
in te wonen en niet om in te beleggen.

5. Studenten leveren Vaals veel op voor
het Gemeentefonds, maar met nog een
studentencomplex erbij raakt de balans zoek.
Nee, Wij zien dit als een kans niet als
een bedreiging. Het zorgt voor balans in onze begroting en dus een
gezonde begroting. Zonder middelen kun je niets doen voor de inwoners. Wij zien mogelijkeden in
de buurt van de Katzensprung.
De raad wil dit niet en heeft gekozen voor belastingverhoging en
versobering. Gevolg is ook dat
veel gezinswoningen zijn verbouwd tot studentenwoningen.

Belangrijkste voorstellen raadspriode 2018-2022 in Vaals
		
Toestaan vrij kap oude bomen
Terugdraaien vrije kap oude bomen
Aanleggen postzegelbosje bij scholen
Verzoek om kaders ruimtelijke projecten
Bestemming von Clermontpark
Zelfbewonersplicht
Verzoek om Visie op Woningmarkt
Bouwen in eigen beheer
Opkoopbescherming bestaande woningen
Toestemming voor gokhal op KJP
Uitbreiding aantal gokhallen APV

Indiener
CDA-Lokaal-V&O
Het Alternatief
Het Alternatief
Het Alternatief
Het Alternatief
Het Alternatief
Het Alternatief
Het Alternatief
Het Alternatief
CDA-Lokaal-V&O
CDA-Lokaal-V&O

Resultaat
Aangenomen
Verworpen
Verworpen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Verworpen
Aangenomen
Aangenomen
Aangenomen

Onze positie
Oude bomen kappen is voor ons een No-go
Oude bomen kappen is voor ons een No-go
Een groen dorp is een leefbaar dorp
Woningbouw alleen met een duurzaam concept
Geschikte locatie voor studentenhuisvesting
Woningen zijn om in te wonen
Woningbouw alleen met een duurzaam concept
Wij staan voor diversiteit
Woningen zijn om in te wonen
Geen gokhal op het KJP
Geen tweede gokhal in de gemeente Vaals\

			

Hauptanträge Legislaturperiode 2018-2022 in Vaals
		
Einreicher
Genehmigungsfreiens Fällens alter Bäume
CDA-Lokaal-V&O
Zurücknahme freies Fällen alter Bäume
Het Alternatief
Anpflanzung Briefmarkenwald bei Schulen
Het Alternatief
Anfrage nach Rahmenplan für Raumprojekte Het Alternatief
Zonenplan von Clermont Park
Het Alternatief
Selbstbewohnerpflicht
Het Alternatief
Raumplanungsprogramm
Het Alternatief
Individuelles Bauen
Het Alternatief
Investorenaufkaufschutz
Het Alternatief
Genehmigung Spielhalle auf dem KJP
CDA-Lokaal-V&O
Ausbreitung der Spielhallengenehmigung
CDA-Lokaal-V&O
			

Ergebnis
Akzeptiert
Abgelehnt
Abgelehnt
Akzeptiert
Abgelehnt
Akzeptiert
Akzeptiert
Abgelehnt
Akzeptiert
Akzeptiert
Akzeptiert

Unsere Position
Alte Bäume zu fällen ist für uns ein No-go
Alte Bäume zu fällen ist für uns ein No-go
Ein grünes Dorf ist ein lebenswertes Dorf
Wohnungsbau nur mit nachhaltigem Konzept
Geeigneter Standort für studentisches Wohnen
Häuser sind zum Wohnen da
Wohnungsbau nur mit nachhaltigem Konzept
Wir stehen für Vielfalt
Häuser sind zum Wohnen da
Keine Speilhalle auf KJP
Keine zweite Spielhalle in der Gemeinde Vaals

LIJST 5
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JA
Dorpscentrum
Vergroenen
Zelfstandigheid
Integer bestuur
Gezinswoningen
Bomen beschermen
Wandeltoerisme
Bestemmingsverkeer
Medezeggenschap
Armoedebestrijding

Neen
Gokcentrum
Verstenen
Herindeling
Vriendjespolitiek
Beleggingspanden
Zomaar kappen
Massatoerisme
Sluipverkeer
Raad drukt door
Verder bezuinigen
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www.alternatief-vaals.nl

