
Bij het aantreden van de nieuwe coa-
litie waarschuwden wij al dat Bruns-
sum ondergedompeld dreigde te 
worden in een diepe winterslaap. Nu, 
anderhalf jaar later, is zichtbaar dat 
dit inderdaad het geval is.

Kijk en oordeel zelf; kansen voor nieuwe 
woningbouw worden niet of nauwelijks 
benut, het gevoel van veiligheid neemt 
verder af omdat niet wordt opgetreden 
tegen overlast en levensgevaarlijke snel-
heidsovertredingen; ondernemers in het 
centrum zijn ten einde raad omdat ze 
steeds meer leegstand zien en door het 
college buitenspel worden gezet; nieuwe 
bedrijven vestigen zich niet in Brunssum 
ondanks een nieuwe Buitenring. Kansen 
op de arbeidsmarkt worden te weinig be-
nut voor mensen met een uitkering. Het 
enige dat wij op dit moment constateren 
is potverteren. De zorgvuldig opgebouw-
de �inanciële reserves verdampen in een 
recordtempo omdat het college geen 
sluitende begroting weet te maken.

De VVD Brunssum wil niet lijdzaam toe-
kijken en komt met een groot aantal ini-
tiatieven om Brunssum weer aan de gang 
te krijgen:

• Investeer in veiligheid en toezicht 
door nu eindelijk het aantal BOA’s uit 
te breiden

• Grijp alle kansen aan voor woning-
bouw

• Betrek ondernemers bij de centrum-
plannen

• Biedt ondernemers de kans om win-
kels om te bouwen tot woningen

• Onderzoek of het Lindeplein in het 
weekend kan worden afgesloten voor 
verkeer

• Zorg voor een meerjarig sluitende be-
groting en leg daarbij de rekening niet 
bij de belastingbetalers neer. Recent 
gepresenteerde plannen om opnieuw 
de OZB gigantisch te verhogen, even-
als verhoging van de hondenbelasting 
zijn voor de VVD Brunssum dan ook 
onacceptabel!

• Bied mensen met een uitkering kan-
sen door uit te kunnen stromen naar 
een betaalde baan.

Het is nu tijd om aan te pakken, wij zijn 
alvast begonnen. Het college kan zijn 
borst nat maken.
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