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

•  De verkeerssituatie op de Schaapsweg is al jaren een knelpunt. Een randweg was 
de beste oplossing om deze weg te ontlasten. CDA Roerdalen is hier nog steeds 
een voorstander van. Voor de korte termijn moeten we echter andere oplossingen 
zoeken om te zien dat deze weg verkeersluw en veiliger gemaakt kan worden;

•  De wegen in Reutje verdienen een opknapbeurt. We hebben gezien dat dit in 
2023 op de planning staat samen met de aanpassing van het riool. We willen erop 
toezien dat nieuwe wegen het karakter van het buurtschap gaan versterken; 

•  Hoosderveld; CDA is er geen voorstander van om hier zonnepanelen te plaatsen. 
Er zijn andere, betere plekken om de zonnepanelen te plaatsen; 

•  Het voetbalveldje langs de Schaapsweg verdient een upgrade zodat het weer volop 
door de jeugd gebruikt kan worden;

•  Betere en onderhoudsvriendelijkere groenvoorzieningen/plantsoenen. Het pleintje 
op de Halferstraat is een voorbeeld hoe het niet moet; 

•  Verenigingen hebben het zwaar en verdienen alle steun om te overleven en hun 
activiteiten weer te kunnen oppakken.

•  De Grote Bergerweg is levensgevaarlijk als de zon onder is of onder gaat. Niet 
enkel door de bomen erlangs (die wel een hoge esthetische waarde hebben) maar 
ook door het wild dat veelvuldig oversteekt. Het bos is uitgedund, er staan veel 
reflectoren maar het helpt niet voldoende. We moeten met passende oplossingen 
voor deze weg komen om hem weer veilig te maken. 

•  Woningbouw en splitsen van woningen zijn nu noodzakelijk om woningen 
betaalbaar te kunnen houden. Woningbouwcompensatie (betalen om te mogen 
bouwen) voor woningen die nodig zijn, werkt prijsverhogend en belemmerend.  
Ook voor Sint Odiliënberg geldt: we moeten bouwen, bouwen, bouwen! 
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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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