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                Samen Maken We Het Verschil 
 

2014-2018 

 
In de afgelopen 4 jaar is er in  de gemeente* Vaals (met een belangrijke inbreng van V&O) 

op een inventieve wijze, heel veel bereikt en op de rails gezet.  

De taken die per 01-01-2015 door de decentralisatie onder de verantwoordelijkheden van de 

gemeente gingen vallen, vormden de belangrijkste gebeurtenis. Nieuwe taken behorend bij 

WMO, Jeugdwet en Participatie zijn door de Gemeente Vaals met veel succes opgepakt. Er 

zijn geen calamiteiten voorgevallen – iets waar velen bang voor waren en er zijn geen  

( miljoenen-) tekorten 

Recente -en eerdere - onderzoeken tonen aan dat veel Vaalsenaren tevreden zijn met de 

geboden oplossing en ondersteuning.. 

En dat alles zonder een enkele bezuiniging. Echter door efficiëntie, en kiezen voor andere 

partners -gekoppeld aan hoge kwaliteit van werken- worden wél besparingen gerealiseerd.  

Onze moderne, effectieve werkwijze van Vaals wordt vaak als voorbeeld voor andere 

gemeenten gesteld. 

Een mooi compliment waar de inwoners van Vaals met recht, trots op mogen zijn. 

Andere gerealiseerde  projecten zijn o.a. de nieuwe sporthal, het vernieuwde Koningin 

Julianaplein, realisatie studentenhuisvestiging, het binnenhalen van het nieuwe internationale 

wielerevenement Hammer Series, vergroening van de kernen door boomspiegeltuintjes, de 

plaatsing van het eerste openbare boekenkastje,de `Hoeskamer va Ville, etc.  

Én door overname van café-restaurant/uitvoeringszaal `Bergzicht` door de gemeente, is haar 

functie voor de Vijlener samenleving en verzekerd. 

Allemaal realisaties die voor een beter Vaals zorgen en waarin V&O mede een 

belangrijke bijdrage heeft geleverd en ideeën heeft aangedragen. 

 
De periode 2014-2018 liet een gelijk politiek beeld zien als de vorige raadsperiode, waarin 

V&O ook deelnam aan de coalitie.   

In beide periodes heeft V&O zijn rol vervuld. Daadkracht, vernieuwing, lef en resultaten 

waren tekenend voor het beleid en de uitvoering.  

De huidige koers zorgt ervoor dat Vaals zich heeft doorontwikkeld en tegen de stroom in 

groeit. En daarnaast is Vaals financieel gezond en het inwoneraantal neemt toe – tegen alle 

voorspellingen in. Ook is de bevolking in grote mate tevredenen over de nieuwe 

zorgverlening, ondersteuning en de in Vaals aanwezige faciliteiten. 

Het aantrekken van nieuwe inwoners betekent naast een groot financieel voordeel ook een 

geweldige impuls voor de levendigheid en de economie van Vaals. Dit is ook te merken aan 

de studenten die zich in Vaals gevestigd hebben. 
Alle Vaalsenaren profiteren daarvan. 

 
* waar verder over Vaals gesproken wordt, is de gemeente Vaals bedoeld. 
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Programmalijnen : 
 

 

Zorg en Welzijn 
 
V&O wil graag de huidige koers en manier van vernieuwend werken verder uitbouwen om de 

(nieuwe) gemeentelijke taken verder op te kunnen pakken. Bijvoorbeeld het verzorgen van 

opvang en integratie van de zwakkeren in onze samenleving. Ook is er Europese wetgeving 

van kracht  over de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking.   

Beleid hierop vraagt grote betrokkenheid van zoveel mogelijk mensen en partijen uit de 

samenleving, om te zorgen voor breed gedragen besluiten  en acceptatie. 

 

Ook ”Wonen Met Zorg” staat bij V&O scherp op het netvlies. Dit gaat vooral om het wonen 

van mensen die zwaardere zorg ( ook 24-uurs ) nodig hebben.  

Het is belangrijk, dat deze mensen zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig kunnen blijven 

wonen, met alle goede zorg die daarvoor nodig is.  

En in ieder geval zo dicht mogelijk bij hun vertrouwde omgeving.  
 

Dit vraagt vaak nieuwe woonvormen met zorgverlening. Voor Vaals als kleine gemeente is 

dit niet alleen te realiseren. Daarom wordt er al samengewerkt in Maastricht/Heuvelland- 

verband om plannen en beleid te ontwikkelen.  

V&O ziet de dringende noodzaak hiervan in en vraagt om voortschrijdend en effectief 

beleid. 
 

De decentralisaties van WMO, Jeugdzorg en Participatiewet zijn in volle gang vanaf 2015. 

Door de vernieuwende werkwijze, zijn er grote stappen gezet voor de Vaalser samenleving. 

Onafhankelijke onderzoeken wijzen uit, dat de burgers grotendeels tevreden zijn over de 

ontvangen zorg en ondersteuning. Velen zijn zelfstandiger en nemen actiever deel aan de 

samenleving. Er zijn geen grote tekorten en op enkele punten worden besparingen 

gerealiseerd.  

De inzet van preventieve maatregelen dient te worden voortgezet, zelfs geïntensiveerd en 

vraagt om investeringen die later zich terugbetalen. Dit beleid voorkomt, dat burgers 

eventueel een beroep op zorg moeten doen, of zwaardere zorg nodig hebben. 

Dit zorgt voor een samenleving, waarin burgers zich goed voelen, gelukkig zijn en waarin 

jongeren beter kunnen opgroeien, zich ontplooien en zo beter toegerust zijn voor hun 

toekomst. 

V&O wil deze goede werkwijze daarom voortzetten en doorontwikkelen.  

Want het kan altijd beter voor de inwoners van onze gemeente. 
 

De inzet van de beweegmakelaar en de buurtsportcoach zijn waardevol en hebben er voor 

gezorgd, dat al veel oudere en jongere inwoners van Vaals op een of andere manier actief aan 

de samenleving deelnemen. Dit wordt mede bereikt door een vernieuwende aanpak en met 

inzet en ondersteuning door veel vrijwilligers.  

Door hun activiteiten wordt veel in het sociale domein bereikt en doelen gerealiseerd 
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De sportieve- en culturele beleving, gemeenschapszin en sociale cohesie zijn essentieel. 

Tradities worden bewaakt.  

De leefbaarheid van onze gemeente wordt vergroot. 

Mede door de ruimere inkomsten- vooral door het aantrekken van nieuwe bewoners- ( o.a. 

studenten) is dit mogelijk.  

De subsidiëring van stichtingen met maatschappelijk doel en de sport- , culturele- , 

jongeren- en ouderenverenigingen  moet worden gewaarborgd.  

Zij dragen veel bij aan alles wat de gemeente Vaals is en waar zij voor staat. 

V&O vindt, dat dit ruimhartig moet gebeuren. V&O ziet dat hier een grote preventieve 

werking van uitgaat, die uiteindelijk leidt tot lichtere ( of minder zware-) zorgvraag en 

een nóg betere samenleving met behoud van lokale cultuur. 

 

Zelfs handhaving speelt een grote rol in ons sociaal beleid, m.n. door de belangrijke rol van 

onze unieke “Sociale Boa”. Hij bemiddelt en schept mogelijkheden, die zonder hem niet, of 

veel moeilijker te realiseren zouden zijn. Hij maakt ook deel uit van de gesprekken met het 

sociaal team. 

Ook deze eigen Vaalser aanpak, wordt met grote belangstelling gevolgd door andere 

gemeenten en instanties en dit beleid verdient voortzetting en waar mogelijk verbetering 

 

 

Jongeren 

 
Jongeren zijn voor V&O een heel belangrijke groep van onze inwoners. Misschien wel de 

belangrijkste. Zij zijn de toekomst en goed opgroeien van de jongeren is daarbij essentieel. 

Heel veel onderwerpen in het sociaal beleid van Vaals richt zich op jongeren en hun 

leefwereld. Dit blijkt uit o.a. extra subsidie voor jongeren bij alle verenigingen, het project 

Jogg, het “Sport en Beweegbeleid”, de ondersteuning/subsidiëring  van Jongerencentrum 

Fraiche, het programma “Kansen voor alle Kinderen”. Over dit laatste leest u verderop in ons 

programma meer op blz. 7. 

We moeten ons steeds afvragen wat de jongeren nodig hebben, luisteren naar wat er leeft 

onder de jeugd. Door de inzet van de Jongerenwerker worden veel jongeren bereikt. Hij 

geniet het vertrouwen. De samenwerking met de jongerenwerker, Team Jeugd, handhaving en 

jongerencentrum Fraiche is voortreffelijk. Volgens de politie is ook de overlast door jongeren 

afgenomen. Ook de door de gemeente gesubsidieerde Stichting `Vuur `richt zich succesvol op 

het organiseren van activiteiten voor de jongeren. Vaals kent ook een groot aantal 

speelgelegenheden en de stichting welke deze beheert organiseert ieder jaar de bijzonder 

succesvolle `Speeltuindag`met een stijgend aantal deelnemende kinderen. 

V&O wil door al deze goede voorzieningen ( maar ook door bv. woningen voor jongeren) 

proberen de jongeren van nu te laten kiezen voor Vaals en dat zij hier willen blijven wonen.  

Het gevoerde beleid heeft zich bewezen en V&O vindt dat dit moet worden voortgezet en 

daar waar nodig versterkt. 
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Samenwerking in het Sociaal Domein.   

 
De ketenaanpak -zoals we die kennen in de Brede School- laat zien, dat Vaals op alle fronten 

wil faciliteren in het ondersteunen van alle burgers ( kwetsbaren en niet kwetsbaren )  en 

investeert in het sociale klimaat van Vaals. De partners zijn Stichting Mee, Krediet Bank 

Limburg, Vluchtelingen werk, Sociale Zaken Maastricht/Heuvelland en onze 

Vrijwilligerscentrale. Hieraan is gekoppeld de nieuwe website “www.vaals.wehelpen.nl“ als 

aanvulling op alle bestaande voorzieningen. 

V&O vindt het belangrijk om taken, die zich er voor lenen, regionaal te blijven organiseren 

bv. op Maastricht/Heuvellandschaal of zelfs met 18 gemeenten in Zuid-Limburg ( Inkoop 

voor de Jeugdzorg).  

Bijvoorbeeld de inkoop van zorg vraagt specifieke kennis die kleine gemeenten vaak niet in 

huis hebben, of door onvoldoende menskracht.  Daarnaast is het voor zorgverleners prettig, 

dat er gelijke afspraken gelden in de regio. Het is efficiënter en voordeliger door minder 

administratie.  

 

Echter, wat lokaal uitgevoerd kan worden wil V&O ook lokaal blijven uitvoeren, op 

onze eigen manier: dichtbij onze burgers en met een luisterend oor. Wij kennen onze 

burgers, met hun aard, wensen en behoeften immers het beste. 

 

 

Mantelzorg 

 
V&O onderkent de grote waarde van de mensen die mantelzorg verlenen.  

Op de eerste plaats voor de ontvanger van deze zorg, maar ook voor de hele samenleving. 

V&O ziet, dat veel mantelzorgers onder grote – psychische -  druk staan om hun taak zo goed 

als mogelijk te kunnen vervullen. Want daarnaast werken ze vaak en hebben hun eigen 

huishouden. Gelukkig kent Vaals een laagdrempelig Mantelzorgcompliment. En er wordt veel 

gewerkt aan ontwikkeling van goede, adequate ondersteuning van mantelzorgers.   

Voor V&O is goede mantelzorgondersteuning essentieel. 

 

 

 

Burgerparticipatie 

 
Gebleken is, dat van bovenop geïnitieerde buurtplatforms niet- of zeer moeizaam werken. 

Mensen hebben vaak geen zin in om structureel hiermee bezig te zijn.  

V&O vindt, dat je dit niet kan forceren. 

Echter:  wanneer een plan vanuit de burgers wordt aangedragen en als dit wordt gehonoreerd, 

dan moet dit op een zo goed mogelijke manier worden ondersteund.  

Bovendien zonder lange procedures, maar er op een praktische, open manier mee omgaan en 

samen met de burger tot het beste resultaat komen. 

Op deze manier zijn er in het recente verleden  mooie initiatieven gerealiseerd : o.a. de 

oprichting van Stichting Vuur, de Hoeskamer va Ville en  het herstel van het JOP, die met 

ondersteuning van de gemeente, door een betrokken groep jongeren op hun initiatief zelf is 

opgeknapt en er nu beter bij staat dan ooit. 

V&O wil deze werkwijze behouden, het blijkt dat die tot volle tevredenheid werkt 
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Bibliotheek 

 
Momenteel zijn onderhandelingen gaande om de toekomst van de bibliotheek te garanderen.  

V&O staat voor een goede, toekomstbestendige bibliotheek en ziet de grote meerwaarde voor 

de Vaalser gemeenschap. 

Wel ziet V&O graag, dat de bibliotheek meer laagdrempelig wordt, dat er ruimere 

openingstijden komen en er meer activiteiten kunnen plaatsvinden, zoals initiatieven, die niet 

per se door de bibliotheek worden georganiseerd, maar ook door de gemeente ( bv. op het 

gebied van Taalontwikkeling ) of andere partijen. 

Vrijwilligers die in de bibliotheek werken moeten zo goed mogelijk worden ondersteund. 

 

 

Cultuur 

 
V&O ziet dat in de Vaalser samenleving cultuur een belangrijke plek inneemt. De 

schutterijen, de vele muziekgezelschappen, de carnaval en haar verenigingen, de 

heemkundekringen de toneelvereniging Vijlen zorgen er voor, dat de inwoners van Vaals  het 

hele jaar door kunnen genieten van tradities en cultuur. De Stichting De Kopermolen fungeert 

met haar uitgebreide en kwalitatief hoogwaardige programma in de Lutherse Kerk als het 

culturele hart van Vaals. Een hart dat gekoesterd moet worden.  

Jongerencentrum Fraiche en het Muziekcollectief Vaals zijn plekken waar jeugdcultuur tot 

ontwikkeling komt en die veel waardering en steun verdienen.  

Ook initiatieven zoals Creactief Vaals, het Kunstcollectief Vaals en activiteiten van de 

stichting Catharinakapel Lemiers zijn zeer waardevol.   

De evenementen “Kunst in Vaals” en Vocallis  zijn regionaal en landelijk onderscheidend en 

trekken enthousiaste mensen die elkaar treffen en genieten van allerhande vormen van kunst.  

En dat is nog lang niet alles……. Er is teveel om op te noemen en dat moet behouden blijven. 

 

Allemaal initiatieven met talrijke bezoekers uit Vaals, maar ook van buiten de gemeente die 

heel positief gewaardeerd worden en waar we trots op mogen zijn.  
Voor V&O is cultuur een heel belangrijke peiler van maatschappelijk Vaals 
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Economie en Duurzaamheid 

 

 
Participatie- en Armoedebeleid 

 
V&O realiseert zich, dat het armoedeprobleem ook vooral een landelijke aangelegenheid is, 

waarvoor de centrale overheid in Den Haag de sleutel in handen heeft.  

Wat V&O wel ziet, is dat de levenssituatie van mensen met de laagste inkomens verbeterd 

kan worden. De gemeente is hiervoor samen met o.a. Universiteit Maastricht het project 

“Kansen voor alle Kinderen” opgestart. De resultaten hiervan zullen de komende 2 jaar echt 

zichtbaar moeten zijn. 

Dit project moet ervoor zorgen, dat de situatie waarin jongeren opgroeien verbeterd en door 

ook die van de ouders te verbeteren.  

 

Zo kunnen de kinderen zich beter ontwikkelen - door betere gezondheid ( in alle opzichten), 

positieve levensomstandigheden, wat ook moet leiden tot betere schoolresultaten.   

Hierdoor zullen ze straks beter in het leven staan en hun kansen op de arbeidsmarkt 

vergroten met alle positieve gevolgen van dien. 

 

Vaals kent een ruim aantal voorzieningen die het mogelijk maken, dat mensen - en vooral 

kinderen - in een financieel krappe situatie ondersteund worden en zo weer -meer- kunnen 

deelnemen aan de samenleving en zich ontplooien.  Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van 

de beleidsveldengebieden WMO en Jeugd – het is een integraal beleid. 

Ook daarin onderscheidt Vaals zich van veel andere gemeenten:  `Integraal denken en 

handelen`. 

 

Enkele projecten die door het beleid van Vaals zijn ontstaan zijn o.a. “Samen Koken, Samen 

Eten “, de rommelmarkt – zelf georganiseerd door de burgers uit de doelgroep -,  het Taalcafé 

en de Ruilwinkel/Repair Café.  

Het spreekt voor zich, dat V&O de grote waarde van dit beleid ziet. Een beleid waarbij 

je verder moet kijken dan de huidige generatie, maar ook naar volgende generaties.  

Een échte langetermijnvisie die het verdient te worden voortgezet.  

 

 

Werk 

 
Ondanks de verbeterde economie en het veel groter aanbod van werk, kent Vaals nog steeds 

een aantal inwoners die niet aan het arbeidsproces deelnemen, ook al zijn ze daartoe wel in 

staat. 

Maar V&O ziet, dat mensen vanuit vrijwilligerswerk, regelmatig doorstromen naar een 

betaalde, en vaak vaste baan.  

V&O vindt, dat ook andere creatieve vormen van stimulering/motivering om werk te 

accepteren, onderzocht moeten worden. 
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Duurzaamheid 

 
Duurzaamheid is door de jaren heen een verzamelbegrip geworden. Alles wat te maken heeft 

met maatschappelijk verantwoord leven, milieu, ecologie en toekomstgericht denken valt 

tegenwoordig onder duurzaamheid.  

 

Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden 

zonder het vermogen van de toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te 

voorzien in gevaar te brengen. 
 

Kortom, duurzaamheid kijkt naar de huidige behoefte die de mensen op de aarde hebben en 

hoe dit in de toekomst ontwikkeld kan worden zonder dat de mensen, het milieu of de 

economie in gevaar komen. 

In Vaals speelt bv. de Ruilwinkel/ Repair Café zo haar rol – goederen worden opnieuw 

gebruikt, of gerepareerd en zo wordt voorkomen dat iets wordt weggegooid.  

Regelmatig is op initiatief van V&O in de raadzaal gesproken over de problematiek van 

Tihange en de mogelijke gevolgen voor onze inwoners. Mede hierdoor is het onderwerp 

Tihange ook bij de Veiligheidsregio hoog op de agenda komen staan en is er medewerking 

verleend door de gemeente aan de “mensenketting” van Aken naar Luik. 

V&O zal alert blijven op dit onderwerp. 

 

V&O pleit voor duurzaamheidbeleid  op zoveel mogelijk gebieden. 

 

 

Ondernemerschap 

 
Door de toename van het aantal inwoners en het groeiend aantal bezoekers, ziet V&O ook 

toenemende kansen voor onze ondernemers. 

Daarbij zijn zij zelf natuurlijk vooral aan zet. Maar de gemeente zal blijvend moeten 

ondersteunen en faciliteren- zoals zij nu ook al doet. 

V&O ziet graag een ondernemersklimaat, waar nieuwe en huidige ondernemers van harte 

deel van willen uitmaken.  

V&O denkt hierbij ook aan de ontwikkeling van het Koningin Julianaplein, waar wij nog 

steeds mooie kansen zien. Dit zal gezamenlijk moeten worden opgepakt: door de 

projectontwikkelaar, ondernemers, gemeente Vaals en inwoners.  

Samenwerken en de juiste houding aannemen is daarbij essentieel. In ieders belang. 
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Ruimtelijke Ontwikkeling 
 

 

Buitengebied 

 
Ons buitengebied is van zeldzame schoonheid en uniek. Niet voor niets is het nu 

voorgedragen om op de werelderfgoed lijst van Unesco geplaatst te worden. 

Het is overduidelijk, dat ons buitengebied ook van groot belang is als economische motor 

voor de hele regio. En Vaals in het bijzonder.  

Veel mensen bezoeken ons gebied niet alleen als dagjestoerist, maar ook voor een langer, 

meerdaags verblijf.  

Echter, juist nogal wat dagtoeristen zorgen voor een grote ( verkeers-) druk op ons mooie 

buitengebied. Heel wat motorrijders, automobilisten en wielrenners veroorzaken overlast en  

soms  leidt dit zelfs tot excessen.  

Geluidsoverlast en verkeersgevaarlijke situaties doen zich veelvuldig voor, o.a. door veel te 

hard rijden of ander asociaal gedrag. Dit zorgt voor veel irritatie bij bewoners en andere 

bezoekers.  

In regionaal verband zijn er al  afspraken gemaakt om dit terug te dringen.  

V&O vindt dat er nog intensiever gehandhaafd zou moeten worden, meer resultaatgericht. 

 

V&O baart het ook zorgen, dat het bestand van de vroedmeesterpad in zijn kleine 

woongebied in Holset, blijvend gevaar loopt. Door natuurlijke vijanden, maar ook door 

verkeer. De leefwereld van dit iconisch diertje moet beschermd blijven en mogelijk 

uitgebreid.  Gelukkig zijn er al inwoners van Holset die zich om de vroedmeesterpad 

bekommeren. 

Ook zou de aanleg van `Dorpsboomgaarden` gestimuleerd kunnen worden. Dit zijn 

gezamenlijke tuinen met o.a. fruitbomen, plukstruiken, moestuin, etc. , waar ook dieren zich 

prettig voelen en onderdak vinden. Zo`n tuin zorgt ervoor, dat mensen elkaar daar kunnen 

ontmoeten en met de natuur bezig kunnen zijn. Alleen, of samen.  

 

V&O maakt zich serieus zorgen over de druk op het buitengebied en zal om aandacht 

blijven vragen. 

 

 

( Trambaan-) Fietsroute 

 
V&O is altijd voorstander van meer mogelijkheden voor fietsers om ons gebied te kunnen 

bezoeken. Maar dat mag niet ten koste gaan van aantasting van kwetsbare natuur. V&O ziet 

met grote belangstelling de onderzoeken naar de aantasting van de natuurwaarde tegemoet, 

waar nieuw aan te leggen fietspaden door kwetsbaar gebied zijn gepland.  

Het liefst zien wij, dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van bestaande wegen of paden, 

waarbij ook over de landsgrens gekeken moet worden.   

V&O is geen voorstander van een aantal van de voorliggende scenario’s. 

 

 

 



 10 

 

 

Drielandenpunt 

 
Sinds lange tijd bestaan er grensoverschrijdende plannen om het Drielandenpunt op te 

waarderen. 

De gemeente Vaals is in principe geen actieve partij.  

Dit zijn vooral Staatbosbeheer en de ondernemers. Echter de gemeente ziet wel ook haar grote 

belang en wil een faciliterende rol spelen. Vaals zal hierbij o.a. samenwerken met de stad 

Aken en de gemeente Plombières.  

V&O vindt het belangrijk, dat er gekeken wordt naar een duurzame verbinding met de 

kern Vaals als economische factor, maar ook om verkeersdrukte zoveel mogelijk te 

beperken.  

 

 
Voormalig Essostation 

 
V&O is verheugd, dat de gemeente het tankstation van Esso heeft kunnen verwerven. 

Dit biedt grote mogelijkheden het aanzien van Vaals verder te verbeteren en de situatie aan de 

Maastrichterlaan beter te maken. Ook het maken van een directe verbinding met het Von 

Clermontpark zou een mogelijkheid kunnen zijn. 

De locatie  is volgens  V&O zeer geschikt voor diverse woonvormen, waarbij ook gekeken 

zou moeten worden naar de mogelijkheid van `Wonen met Zorg` of woningen voor jonge 

Vaalsenaren. 

Historische, monumentale elementen van het voormalige Clarissenklooster dienen 

gespaard te blijven, of in ieder geval zoveel mogelijk. 

 

 

Grensovergang 
 

V&O is blij met de nauwe samenwerking met o.a. de stad Aken en de provincie om te komen 

tot een vernieuwde grensovergang van de Nederlands-Duitse grens en deze een beter aanzien 

te geven waardoor de entree van Vaals vanaf Duitse zijde meer allure zal krijgen.. 

Dit moet een attractief punt worden, waarbij de grens en haar verleden visueel tot leven komt 

in bv. een bezoekerscentrum. 

Daarnaast is er de verwachtte realisatie van woningbouw aan de grens van Duitse zijde.   

Een rotonde zou verkeerstechnisch mogelijk wenselijk zijn. 

De bouwontwikkelingen aan Duitse zijde en de vernieuwde grensovergang zullen voor Vaals 

een enorme positieve invloed hebben- op vele vlakken. 

 

 

Omgevingswet 

 
Een revolutionaire wet, die er aan zit te komen is de “Omgevingswet”. Deze wet is vooral 

gericht op het betrekken van burgers bij besluitvorming. Burgerparticipatie en een brede, 

integrale benadering vormen de grootste verandering.  
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Met de Omgevingswet wil de overheid bereiken, dat de regels voor ruimtelijke ontwikkeling 

worden samengevoegd, zodat het straks bv. makkelijker zou moeten zijn om bouwprojecten te 

starten.  

De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke verminderring van regels op het terrein van  

water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. 

Vereenvoudiging is het streven - maar meer complexiteit ligt ook op de loer ! 

Om deze wet op maat voor Vaals te maken vindt V&O het zeer belangrijk, alle partijen  

( o.a. burgers, ondernemers ) tijdig hierbij te betrekken.  

 

 

Lijn 50 

 
De samenwerking tussen de gemeentes Vaals, Gulpen-Wittem en Eijsden-Margraten 

 – genaamd Lijn 50 -  biedt kansen voor de toekomst om als zelfstandige gemeente Vaals te 

kunnen blijven bestaan. Op strategische gebieden is het goed om samen te werken en om 

gebiedsoverschrijdende thema’s in overleg gestalte te geven ( bv. de Omgevingswet, 

Buitengebied). Ook in het Sociaal Domein worden zaken samen opgepakt, echter, ons lokaal 

beleid moet voorop blijven staan. 

V&O wil graag in dit verband verder samenwerken. 

 

 

Strategische Visie 

 
In de komende raadsperiode zal aanzet gegeven moeten  worden om een nieuwe Strategische 

Visie op te stellen. De Strategische Visie Vaals 2020 is nog steeds leidend, maar veel zaken 

zijn gerealiseerd en er zijn weer nieuwe ontwikkelingen die vragen om een nieuwe visie.  

 

V&O vindt het belangrijk, dat de hele Vaalser samenleving hierbij tijdig betrokken 

wordt. 

 

 

 

                                         Slotwoord 
 

V&O streeft in haar programma realiteitszin na en wil geen populistische 

praatjes kwijt, die vaak achteraf niet haalbaar zijn.  

Daarom treft U die hier ook niet aan. 

V&O wil wel het beste voor álle inwoners van Vaals ! 

 

 

                        Samen Maken We Het Verschil ! 

 


