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Waar gaat CDA Roerdalen zich voor inzetten de komende 4 jaar: 

CDA Roerdalen heeft veel gesprekken gevoerd met inwoners van Herkenbosch over zaken 
die in de gemeente spelen en die aangepakt zouden moeten worden. Deze gesprekken zijn 
belangrijk want alleen de bewoners zelf kunnen beoordelen wat goed verloopt en wat beter, 
prettiger en veiliger zou kunnen. 

Uit deze gesprekken zijn onderwerpen naar voren gekomen waar CDA Roerdalen zich de 
komende periode voor gaat inzetten. Uitgangspunt hierbij is dat inwoners intensief betrokken 
worden bij de plannen en de uitvoering.

•  Veiligheid en overzichtelijkheid van de wegen gecombineerd met snelheid beperkende 
maatregelen:

 - Europalaan (kruispunt Europalaan/Stationsweg);
 - Basisschool de Berensprong (Kiss & Ride , zebrapad);
 - Steegstraat/ Schaapsweg/ Keulsebaan;
 - Fietspaden (b.v. Herkenbosch-Melick)
• Parkeerplaatsen centrum (omgeving nieuwe centrumplan);
• Stoepen; veiligheid, toegankelijkheid voor rolstoelen, kinderwagen vriendelijker;
• Niveau groenonderhoud;
• Aanpak overlast parkeerplaats de Meinweg;
• Brandpreventie de Meinweg;
•  Verenigingen hebben het zwaar en verdienen alle steun om te overleven en hun activiteiten 

weer te kunnen oppakken;
• Ontmoetingsplekken voor elke leeftijd;
 - De Harch, Amicale, Hammerheim blijvend ondersteunen;
 -  Speelvoorzieningen uitbreiden en waar mogelijk upgraden naar beweeg- en 

ontmoetingsplekken waar rekening is gehouden met de oudere jeugd;
 - Hondenuitlaat;
 - Levendigheid Kerkplein bij voormalig gemeentehuis upgraden;
 -  In samenspraak met de ondernemers uit de gouden driehoek inrichten van een 

belevingsbos bij de Boshut als kwalitatieve toeristische impuls in dit gebied;
• Stimuleren woningbouw voor ouderen (doorstroming) en jongeren;
•  Woningbouwvereniging activeren voor upgrading seniorenwoningen Jagersstraat- 

Heuvelstraat.
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Natuurlijk staan wij open voor ideeën en wensen van de inwoners. Wij zijn er voor u.  
Neem contact met ons op via info@cdaroerdalen.nl

Ons complete programma vindt u op www.cdaroerdalen.nl. Via onze Facebook pagina blijft u op 
de hoogte van alle ontwikkelingen.
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