
Het rijk heeft provincies en gemeenten  
de opdracht gegeven om steden en 
dorpen in Nederland voor 2050 zo aan te 
passen dat ze te veel en te weinig regen 
beter aankunnen. Alleen op die manier 
kunnen we onszelf beschermen tegen  
de invloed van de klimaatverandering. 

Onze strategie
De gemeente Landgraaf kan dit niet 
alleen. Het is een grote opgave, waar 
we met z’n allen voor staan. We moeten 
hier samen de schouders onder zetten. 
De Parkstadgemeenten hebben de 
samenwerking gezocht met Waterschap 
Limburg en de Waterleidingmaatschappij 
Limburg (WML). Met onze partners werken 
wij aan de klimaatadaptatiestrategie. Deze 

De aarde warmt op en het klimaat verandert. Ook in Nederland.  
De temperaturen stijgen. Er is meer kans op een extreme regenbui,  
op een hittegolf en op langere, droge periodes. Dit heeft grote gevolgen 
voor de gezondheid, leefbaarheid, landbouw, natuur en economie. 
We moeten ons voorbereiden op het veranderende klimaat  
en onze omgeving hierop aanpassen. Dit heet klimaatadaptatie.
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beschrijft hoe we onze regio aanpassen 
om de gevolgen van de stijgende 
temperatuur, droogte, hevige neerslag  
en overstromingen te kunnen opvangen.

Wethouder Bart Smeets legt uit hoe deze 
strategie tot stand komt. ‘Om te beginnen 
hebben wij alle kwetsbaarheden voor 
klimaatverandering in de regio in beeld 
gebracht. Dit hebben wij gedaan aan 
de hand van ‘stresstesten’. Wij hebben 
informatie verzameld over plekken 
die gevoelig zijn voor wateroverlast, 
overstromingen, droogte en hitte. 
Dit vormt de basis voor de strategie. Uit 
deze basis ontstaan wensen. Waar willen 
wij over een aantal jaren staan? In een 
actieprogramma vertalen we deze wensen 

naar concrete doelen, acties, maatregelen 
en initiatieven. Deze pakken we zowel op 
lokaal als regionaal niveau de komende 
jaren op. Zo zorgen we ervoor dat de regio 
Parkstad ook in de toekomst een regio 
is waar het fijn, veilig en gezond wonen, 
werken en leven is.’

Samenwerking met inwoners,  
bedrijven en vastgoedeigenaren
Om de strategie goed uit te voeren, 
werken wij samen met inwoners, bedrijven 

en vastgoedeigenaren. We maken 
bijvoorbeeld voldoende schaduwplekken 
en vergroenen daken, tuinen en de 
openbare ruimte. Ook het vasthouden, 
bufferen en opnemen van regen in de 
grond zijn voorbeelden van maatregelen 
die we, waar mogelijk samen, uitvoeren. 
In de buurt Eikske zijn verschillende 
maatregelen samengevoegd. Ook 
het project ‘ikgroenhet’ (en opvolger 
‘Greunstemit?’) is een groot succes.  
Lees hieronder meer over beide projecten.

Het klimaatproject in de buurt Eikske laat mooi zien hoe we een buurt 
kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Ook het project ‘Greunstemit?’ 
beschrijft de samenwerking tussen gemeente en inwoners als het gaat om 
het vergroenen van een buurt.

Klimaatadaptatie in de praktijk: 
Eikske en ‘Greunstemit?’

Klimaatadaptatie; wat is dat eigenlijk?

KLIMA ATADAPTATIE

Inwoners aan de slag in het voormalige project ‘ikgroenhet’.

Wethouder Smeets bij de nieuwe waterbuffer. Deze heeft een dubbele functie. 
Er kan regenwater worden opgevangen en afgevoerd en er staan twee 
voetbalgoals zodat kinderen hier kunnen voetballen in droge tijden.

Eikske
Om wateroverlast in de buurt Eikske in de 
toekomst te beperken, wordt regenwater 
afgekoppeld en opgevangen in buffers. 
Op die manier voorkomen we verdroging 
van de ondergrond en kunnen we water 
teruggeven aan de bodem. Ook planten 
we extra bomen en ander groen. Deze 
houden regenwater vast waardoor dit 
meer tijd heeft om in de bodem te zakken. 

Er is maar weinig ruimte in het Eikske om 
te kunnen vergroenen. Maar ook hiervoor 
hebben we een oplossing. We hebben 
inwoners van de wijk gevraagd of we 
bomen in hun tuin mogen zetten. En met 
succes! In het voorjaar gaan we zo’n 50 
extra bomen planten in het gebied. 

Wilt u meer lezen over dit project? Kijk 
dan op onze website: landgraaf.nl/eikske. 

‘Greunstemit’
‘Greunstemit?’ is de opvolger van 
het project ‘ikgroenhet’. Het is erop 
gericht om inwoners te helpen met 
vragen over hun tuin, bijvoorbeeld 

over groenonderhoud. De gemeente 
werkt daarbij intensief samen met 
maatschappelijke partners Welsun, 
JENS en HEEMwonen. 

Het project wordt per buurt uitgevoerd. 
We benaderen de bewoners in deze 
buurt. Zij kunnen wensen voor de eigen 
tuin doorgeven. Daarbij kan het gaan 
om groenonderhoud, maar ook om 
advies, bijvoorbeeld over vergroening. 
De gemeente kan nieuwe planten tegen 
een sterk gereduceerd tarief leveren. Ook 
komt er per buurt een festivaldag waarbij 
alle tuinen tegelijk worden aangepakt. 

Meer informatie over dit project 
kunt u lezen op onze website: 
landgraaf.nl/greunstemit. 

Eikske Greunstemit

http://landgraaf.nl/eikske
http://landgraaf.nl/greunstemit


De verandering van het klimaat 
heeft ook invloed op onze natuur. 
Er zijn boomsoorten die de hogere 
temperaturen en droogte niet overleven. 
De boom gaat dood. Het dorre hout kan 
dan breken en voor onveilige situaties 
zorgen. Dit willen wij voorkomen. 
Daarom onderhouden wij onze bossen 
zo duurzaam mogelijk, samen met 
Stichting Bosbeheer Landgraaf. 

Herinnert u zich de extreem warme 
zomers van 2019 en 2020 nog? Ook de 
zomers van 2021 en 2022 waren zeer 
droog en kenden hoge temperaturen. 
Deze omstandigheden hebben een 
enorme impact gehad op onze bossen. 
De bosgrond is zo droog dat oude 
bomen afsterven. Vooral beuken hebben 
het zwaar. Maar ook andere bomen en 
struiken. Ze sterven of hebben een slechte 
weerstand tegen ziekten en plagen. Zij 
worden dan extra gevoelig voor onder 
andere de schorskever en de letterzetter.

Veiligheid voor alles
De gemeentelijke bossen worden veel 
bezocht door onder andere wandelaars 
en mountainbikers. Als bomen ziek zijn 
of afsterven, kunnen takken en stammen 
breken. Dat zorgt voor onveilige situaties. 
Om onze bossen veilig en toegankelijk 
te houden voor bezoekers moeten we 
maatregelen uitvoeren. Doen we dit niet, 
dan kunnen wij de veiligheid niet meer 
garanderen. Dan moeten we onze bossen 
afsluiten voor publiek. Dat willen we niet. 
Ook onze kinderen en kleinkinderen 
moeten in de toekomst kunnen genieten 
van onze prachtige bossen.

2. Stimuleringsregeling ‘afkoppelen 
hemelwater privéterreinen 2022-2023’
Binnen de stadsregio Parkstad willen we 
regenwater niet langer afvoeren naar 
het riool. We moeten regen opvangen 
waar het valt. Dat voorkomt dat riolen bij 
extreme regenbuien overbelast raken en 
overlopen. Begin 2022 heeft de gemeente 
Landgraaf daarom een nieuwe financiële 
regeling vastgesteld: ‘afkoppelen 
hemelwater privéterreinen 2022-2023’.

Van deze subsidieregeling kunt u gebruik 
maken als u:
• regenwater afvoert via een gemengd riool
• eigenaar bent van een huis of bedrijf. 

Wilt u meer informatie hierover en weten 
of u voor de subsidie in aanmerking komt?  
Kijk dan op de website van Waterklaar.

Gemindezake WATER

Samenwerking
Om onze bossen goed en veilig te 
houden, werkt de gemeente samen 
met een aantal partners. Denk daarbij 
bijvoorbeeld aan IVN Oude Landgraaf, 
IVN Ubach over Worms, Stichting 
Het Groene Lint, Wildbeheereenheid 
Brunssummerheide en Schinveldse 
Bossen en Mountainbikeclub Discovery. 
Zij ondersteunen onze aanpak. 

Dunning versus kap
We onderscheiden twee typen 
maatregelen in onze bossen: dunning en 
kap. Het grootste deel van de werkzaam-
heden bestaat uit dunningen. Dunning 
is een velling van de houtopstand die 
gelijkmatig over de oppervlakte wordt 
uitgevoerd en waarbij we niet meer dan 40 
procent van het kronendak verwijderen. Is 
de staat van het bos zo slecht dat we meer 
dan 40 procent van het kronendak moeten 
verwijderen, dan spreken we van kap.

Wet Natuurbescherming (WNB)
De werkzaamheden die wij uitvoeren 
in onze bossen, toetsen we aan de Wet 
Natuurbescherming (WNB). Deze wet 

Onze bossen 
nu en in de 
toekomst

Wij helpen u graag!
Samen met inwoners probeert de gemeente de veranderingen van het klimaat 
het hoofd te bieden. Wij snappen dat dit voor u niet altijd makkelijk is. Wij doen 
er dan ook alles aan om het voor u makkelijker te maken door goede informatie 
te geven. Maar dat niet alleen. Wij willen u ook op financieel gebied helpen. Op 
dit moment hebben wij twee regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.  

verplicht iedere boseigenaar om het bos in  
stand te houden. De provincie controleert 
de uitvoering van deze wet. Zij komt in 
actie als iemand de wet niet naleeft. 
Vanuit de wet is er geen verplichting om 
gekapte bomen één op één te vervangen. 

Herplantverplichting
Moeten wij kappen, dan doen wij een 
kapmelding bij de provincie. Meestal 
verplicht de provincie ons dan om 
binnen drie jaar nieuwe bomen te 
planten. De provincie controleert of 
we dit ook echt doen. Voor de herplant 
maken we deels gebruik van spontane, 
natuurlijke bosontwikkeling. Dit heeft 
vanuit duurzaamheid en biodiversiteit 
de voorkeur. Op enkele plaatsen hebben 
wij bosplantsoenen aangeplant om de 
ontwikkeling van bos te bespoedigen.

Subsidie
Vanuit de provincie ontvangt de 
gemeente Landgraaf subsidie voor het 
onderhoud van de bossen. Deze subsidie 
berekent de provincie op basis van het 
oppervlak aan bos. Wij vinden het daarom 
heel belangrijk om de huidige oppervlakte 
aan bos op z’n minst te behouden.

Waterklaar: 
aanpak 
wateroverlast
Helpt u ook om de risico’s van 
wateroverlast te beperken? Dat 
kan bijvoorbeeld door uw tuin te 
vergroenen en af te koppelen van 
het vuilwaterriool. En voor sommige 
maatregelen krijgt u ook nog eens 
subsidie! Op de website Waterklaar 
staan veel tips om wateroverlast in de 
toekomst te voorkomen.

waterklaar.nl/parkstad/
gemeente/landgraaf

Klimaatatlas, 
ook voor 
inwoners
Om in de toekomst het hoofd te 
kunnen bieden aan de gevolgen 
van het veranderende klimaat, 
werken alle gemeenten in 
Parkstad, Waterschap Limburg en 
Waterleidingmaatschappij Limburg 
samen in de campagne Waterklaar. 
Binnen deze campagne hebben 
deze partijen de gevolgen van 
het veranderende klimaat in kaart 
gebracht. Dit is beschreven in de 
zogeheten Parkstad Klimaatatlas.

Waarom een klimaatatlas?
In de klimaatatlas staan gegevens, 
die voortkomen uit zogenaamde 
klimaatstresstesten. Een stresstest is 
een hulpmiddel dat laat zien wat de 
gevolgen zijn van klimaatverandering 
voor een bepaald gebied. Met de 
test wordt informatie verzameld 
over plekken die gevoelig zijn voor 
wateroverlast, overstromingen, 
droogte en hitte.

Deze gegevens maken wij graag 
openbaar. Zo kunt u zien wat 
de effecten zijn in uw omgeving 
en een gevoel krijgen bij 
de mogelijke gevolgen. 

Themakaarten
De klimaatatlas vindt u op de website 
parkstad.klimaatatlas.net. 
Deze bestaat uit een aantal 
themakaarten die de verschillende 
gegevens laten zien.

1. Vergroenen voortuinen bij 
rioolreconstructieprojecten (proef)
In Landgraaf voeren we regelmatig 
rioolprojecten uit. Vorig jaar is 
een proef gestart om bij dit soort 
projecten bewoners van de straat waar 
werkzaamheden plaatsvinden, de 
mogelijkheid te bieden om de voortuin 
te vergroenen. De gemeente betaalt dan 
de kosten. Op die manier nemen we de 
inwoners de ‘lasten’ voor het opnieuw 
inrichten van hun voortuin uit handen.

Dit jaar voeren wij twee rioolprojecten uit 
waar we inwoners vragen of zij meer 
groen in hun voortuin willen:
• in de Monnetstraat 
• in een gedeelte van de Generaal 
Hodgestraat/Karel Doormanstraat. 
Aan het einde van de proef besluit de 
gemeente of we deze mogelijkheid blijven 
aanbieden bij rioolreconstructieprojecten. 

Koppel je regenpijp af
en ontvang subsidie

http://waterklaar.nl/parkstad/
http://parkstad.klimaatatlas.net


ColofonGemeente Landgraaf
• Telefoon 14 045
• landgraaf.nl
• gemeente@landgraaf.nl
• Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf
       

Receptie Burgerhoes
Sweelinckplein 1
Openingstijden:
• 08.30 - 17.00 uur
• do 08.30 - 19.00 uur

Klant Contact Centrum
Sweelinckplein 1 (Burgerhoes)
Openingstijden op afspraak:
• 08.30 - 17.00 uur en 
• do 08.30 - 19.00 uur
• Balie ISD BOL:
 op afspraak via 045-525 37 47,  

er is geen vrije inloop. 

Vormgeving en druk 
Hamers | Alles voor een sterk merk

Fotografie   
Gemeente Landgraaf
en Jean Franssen

Tekst en redactie 
Gemeente Landgraaf

Deze krant is een uitgave van gemeente 
Landgraaf. Niets uit deze uitgave mag geheel 
of gedeeltelijk verveelvoudigd, verspreid of 
op enigerlei wijze openbaar gemaakt worden, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de gemeente. Aan publicaties in deze krant 
kunnen geen rechten worden ontleend.

GemindezakeACTUEEL

Deze keer hebben wij een perceel langs 
de N300 (Buitenring) van nieuw groen 
voorzien. Een groot deel van de bomen 
in dit bosperceel heeft zwaar te lijden 
gehad onder het veranderende klimaat. 
De droge en hete zomers van afgelopen 
jaren hebben de bomen verzwakt. Er zijn 
zelfs bomen dood gegaan. Ook hebben 
we gemerkt dat bepaalde delen van het 
bos veel natter zijn. In deze natte delen 
van het bos zijn met name naaldbomen 
afgestorven. Tijdens de boomplantdag 
hebben we het bosherstel een impuls 
gegeven door nieuw bosplantsoen  
aan te planten. 

Uiteraard hebben we alle deelnemers 
voorzien van een hapje en drankje. 
Het was een gezellige en zeer 
geslaagde ochtend.

Positieve bijdrage aan de buurt
Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelf 
actie ondernemen om iets in hun straat of 
buurt te organiseren. We juichen het toe 
dat inwoners zelf met ideeën komen over 
hoe we Landgraaf nog leuker, gezelliger, 
mooier en fijner kunnen maken. Want u 
weet het beste waar u en uw straat- of 
buurtgenoten behoefte aan hebben.  
Wij ondersteunen graag ideeën die het 
wij-gevoel in de gemeente versterken. 

Dus, hebt u een goed idee voor een 
activiteit, een evenement of een 
verbetering van uw buurt? Weet u hoe  

11.00 – 12.00 uur | Voeding
• Opening door wethouders  
 Bart Smeets en Freed Janssen 
• Adviesraad Duurzaam Landgraaf  
 aan het woord

12.00 – 13.00 uur | Biodiversiteit & Natuur
• Moestuinman Simon Eurlings  
 aan het woord
• Sabine Müller aan het woord  
 over biodiversiteit
• Workshop ‘Van kruiden in pot naar  
 moestuin’ door Annemiek van Deursen 
• Een wervelend optreden van Slide Dans

13.00 – 14.00 uur | Klimaat & Water 
• Wethouder Bart Smeets aan het woord  
 over klimaatadaptatie
• Een duurzame modeshow door Rijk14
• Workshop Greunstemit 
• Workshop ‘Bont en blauwe oceanen’  
 in Bibliotheek Landgraaf

Op 25 februari organiseerden we onze 
jaarlijkse boomplantdag, samen met 
Stichting Bosbeheer Landgraaf. Dat was 
ook deze keer weer een groot succes!

Zoals u weet voert de gemeente Landgraaf 
regelmatig werkzaamheden uit in haar 
bossen. Hierdoor houden we enerzijds 
de bossen veilig en toegankelijk voor 
gebruikers. Anderzijds passen we 
de bossen beter aan op het veranderende 
klimaat. Bij deze werkzaamheden hoort 
ook het planten van nieuw groen. 

Heeft u een idee dat een positieve bijdrage levert aan de woonomgeving, leefbaarheid of verbinding in de buurten of 
wijken van Landgraaf? Kunnen u en uw buurtgenoten op wat voor manier dan ook de band met de buurt versterken? 
Maak u dan sterk voor uw eigen burgerinitiatief.

Dit is een gezellig laagdrempelig festival 
tussen 11.00 en 17.00 uur in en rondom 
het Burgerhoes (Sweelinckplein 1) 
over het thema duurzaamheid in de 
breedste zin van het woord. Een festival 
met een veertigtal standjes, activiteiten 
voor jong en oud, workshops, 
presentaties en veel informatie. 
Duurzame voorbeelden van inwoners, 
gemeente en ondernemers. Een 
energiek festival waar u bij moet zijn! 
De entree is gratis voor bezoekers. 

Een tip van de sluier over het programma 
van sprekers en workshops:

Boomplantdag wederom een succes

Een goed idee voor uw straat, buurt of wijk?

Festival Duurzaam Landgraaf Zaterdag 15 april
14.00 – 15.00 uur | Hergebruik & Afval
• RD4-directeur Wil Sijstermans  
 aan het woord
• Enthousiaste zwerfafvalprikker  
 in Landgraaf aan het woord
• Uitreiking prijs Landelijke Opschoondag
• Workshop ‘Consuminderen, leuk en  
 praktisch’ door Annemiek van Deursen
• Een wervelend optreden van Slide Dans

15.00 – 16.00 uur | Wonen & Energie 
• Radiatorfolieplakkenrace met  
 de WoonWijzerWinkel
• In gesprek over het opwekken  
 van duurzame energie in Landgraaf  
 met wethouder Freed Janssen 
• Workshop ‘Simpel energie besparen’  
 door Samira Elmeabet
• Workshop ‘Superkrachtbronnen’  
 in Bibliotheek Landgraaf

16.00 – 17.00 uur | Duurzaam vervoer
• Velocity Limburg aan het woord

Meer informatie, standhouders, 
inschrijven en het volledig programma:
festivalduurzaamlandgraaf.nl
facebook.com/duurzaamlandgraaf 
instagram.com/
festival.duurzaam.landgraaf

u mensen bij elkaar kunt brengen en  
te motiveren mee te doen? Dan kunt  
u mogelijk aanspraak maken op een 
financiële bijdrage.

Wat is een burgerinitiatief? 
Een initiatief of project dat mensen 
met elkaar verbindt en daarmee de 
leefbaarheid vergroot. Zo’n idee kan 
verschillende vormen (groot of klein) 
aannemen. Het kan een straat, buurt of 
wijk op meerdere vlakken aantrekkelijker 
maken. Zowel de ruimte om je heen als op 
sociaal vlak. Denk aan het organiseren van 
ontmoetingsactiviteiten, het (her)inrichten 
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van de openbare ruimte of onderwerpen 
zoals veiligheid of het voorkomen  
van eenzaamheid (onder ouderen).

Voorwaarden, aanvraagformulier 
en meer informatie 
Om een vergoeding te krijgen uit het 
Burgerinitiatievenfonds moet u aan 
een aantal voorwaarden voldoen. Deze 
voorwaarden, het aanvraagformulier en 
meer informatie vindt u op onze website: 
landgraaf.nl/burgerinitiatieven-fonds/

Pak die kans en zet u in om de band  
in uw buurt te versterken. Vooral nu! 

Wist u dat u op onze website veel 

informatie vindt over onze gemeentelijke 

plannen en projecten? Kijk op:

landgraaf.nl/projecten-en-plannen.

Wist u dat wij al onze 
officiële bekendmakingen 
publiceren op overheid.nl?

Tijdens de jaarlijkse boomplantdag is een perceel 
langs de N300 van nieuw groen voorzien.

Wist u dat u via de e-mailservice 
‘berichten over uw buurt’ op de hoogte 
blijft van de bekendmakingen van de 
overheid en dus ook van gemeente 

Landgraaf? Meld u aan op overheid.nl/
berichten-over-uw-buurt 

http://landgraaf.nl
mailto:gemeente@landgraaf.nl
http://festivalduurzaamlandgraaf.nl
http://facebook.com/duurzaamlandgraaf
http://instagram.com/
http://landgraaf.nl/projecten-en-plannen
http://overheid.nl?
http://overheid.nl/berichten-over-uw-buurt
http://overheid.nl/berichten-over-uw-buurt


Wat is de kracht van taal en hoe gebruiken raadsleden taal om anderen te 
overtuigen van hun standpunt? Dat ontdekte een groep scholieren die 
in het kader van een taalproject een bezoek bracht aan de gemeente. 

Voor één keer verwisselden de leerlingen het klaslokaal voor de raadzaal. Ze werden 
ontvangen door burgemeester Richard de Boer. Na een korte introductie waarbij de 
burgemeester onder meer antwoord gaf op vragen als: ‘Hoe bent u burgemeester 
geworden?’ en ‘Kunt u ontslagen worden?’ was het tijd om in te gaan op het thema taal. 

Taal
Als raadsleden iemand van hun standpunt willen overtuigen hoe doen ze dat dan? 
De griffier gaf daar antwoord op in een korte presentatie. Hij vertelde onder andere 
over de overtuigingstechnieken die raadsleden gebruiken. ‘Begin niet met je 
standpunt, maar met een argument waar je tegenstander zich ook in kan vinden. 
Pas daarna werk je naar je standpunt toe,’ luidde zijn boodschap. Als oefening 
moesten de leerlingen argumenten bedenken om hun ouders ervan te overtuigen 
dat ze meer zakgeld nodig hadden.

De Landgraafse gemeenteraad telt 25 raadsleden. In de rubriek ‘Wie zit er voor 
u in de raad?’ stellen zij zich aan u voor. Deze keer zijn dit Lucas Baggerman, 
René Claassen en Sjaak Reumkens. Zij geven antwoord op de vraag: 
waarom bent u raadslid geworden?

Leerlingen leren tijdens bezoek 
raadzaal overtuigen met taal

Wie zit er voor u in de raad?

GEMEENTE
RAAD

Debat
Een bezoek aan de gemeente en de 
raadzaal is niet compleet zonder een 
echt debat. Het geleerde werd dan ook 
meteen in de praktijk gebracht.  
De groep werd opgedeeld in voor- 
 en tegenstanders. 

 ‘Dit was leuker 
 dan een normale les.’

In een Lagerhuisdebatvorm werd er 
vervolgens gediscussieerd over diverse 
onderwerpen. Onder meer de stellingen 

‘er moet een staakverbod komen in 
het ov’ en ‘alle wc’s op school moeten 
genderneutraal zijn’ kwamen aan bod. 

Kennismaking
Voor de meeste leerlingen was 
het een eerste kennismaking met de 
gemeentepolitiek en debatteren. Volgens 
hun docent was het een succesvol 
bezoek. ‘Eigenlijk is het jammer dat we 
hier maar met een kleine groep zijn. Dit 
zou voor meer klassen interessant zijn.’ 
Ook de leerlingen zelf waren enthousiast. 
‘Dit was leuker dan een normale les.’

Oproep: Is dit ook iets voor uw klas? 
Dan kunt u zich melden bij de griffie. 
Stuur een mail naar griffier@landgraaf.nl 
of bel 14 045.

Leerlingen debatteerden over zelfbedachte stellingen.

‘Wij wonen al 24 jaar met heel veel plezier in 
Landgraaf. Mijn kinderen zijn hier geboren en 
opgegroeid. Ik wil graag iets terugdoen voor 
Landgraaf. Dat is waarom ik mij in 2018 kandidaat 
heb gesteld voor de gemeenteraad. Als liberaal 
vind ik dat de gemeente zich niet via allerlei 
onnodige regels moet bemoeien met dingen die 
burgers en ondernemers zelf het beste kunnen 
regelen. Al moet de gemeente er wel voor haar 
inwoners en ondernemers zijn. Bijvoorbeeld 
als zij buiten hun schuld om in de problemen 
komen. Ik houd niet van politieke spelletjes en 
achterkamerdeals. Voorstellen die ik niet goed vind, 
steun ik niet. Goede voorstellen kunnen wel op 
mijn steun rekenen! Ik vind het eervol, interessant 
en leuk om me in te zetten als gemeenteraadslid. 
Dit met als doel om wonen, werken en leven in 
Landgraaf nog verder te verbeteren.’

‘Als Statenlid ervaar ik hoe belangrijk het is om 
dicht bij de inwoners te staan. Ik wil de belangen 
van iedere inwoner zo goed mogelijk verwoorden. 
Natuurlijk vanuit een partijstandpunt. Maar 
nog belangrijker is het om dit te doen voor het 
algemene belang. Wat goed is voor Limburg wil 
ik daarbij voor ogen houden. Als raadslid is die 
vertegenwoordiging van belangen van inwoners 
directer, meer zichtbaar en daardoor heel voelbaar. 
Dat maakt het raadswerk wat mij betreft juist 
intens, dynamisch en dankbaar.’ 

‘Door mijn hobby (scouting PiusXII) en mijn sociale 
verbondenheid (stichting Samen Delen) kom en 
kwam ik regelmatig in contact met de plaatselijke 
overheid. Ik sprak dan met ambtenaren en met 
wethouders. Ik wil graag een positieve invloed 
uitoefenen op de besluitvorming in mijn gemeente 
Landgraaf. Het lidmaatschap van een politieke 
partij is dan een van de voor de hand liggende 
mogelijkheden. Dat besefte ik al heel snel. Als 
raadslid kan ik opkomen voor de belangen van 
mensen. Vooral voor jongeren en inwoners 
die dringend een beetje hulp nodig hebben.’

Lucas 
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VVD
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