
De Kiezersclub: hier staan wij voor!        
 

• Toekomst kerk, kerkplein en directe omgeving 
Voorkomen dat het volgebouwd wordt met appartementen 
Creeren van een “Centrum” waar Malden kan bruisen 
Actieve stimulering festiviteiten zoals: Pleinfeest, Kermis, IJsbaan, Oudjaarfeest en 
meer. 

 

• Ruimtelijke Ordening en woningbouw 
Woningbouw richten voornamelijk op de behoeften van Heumense burgers 
Goede mix van huur en koop voor starters, jongeren en ouderen 
Bouw in alle kernen, daar waar het nodig is 
Inbreiden door de hele gemeente, kleinschaligheid en mix verhogen leefbaarheid 
Geen hoogbouw in de kernen, maximaal tot vier bouwlagen gaan. 
Veilige oversteek van de Rijksweg tussen Kerkplein en winkelcentrum d.m.v. zebrapad op het breedste 
gedeelte, voorzien van knipperbollen voor de veiligheid. 
 

• Lokale ondersteuning voor ondernemers 
Maatwerk is hierbij vereist, want de verschillen zijn zeer groot 
Met name de “niet essentiele” bedrijven worden vaker hard getroffen 

 

• Realiseren van een kinderboerderij met sociale functie 
Voor de jeugd en voor ouderen 
Mogelijkheden voor mensen met een beperking 
Ouderen en jongeren samen op de boerderij dingen doen, daar bloeien mensen van op 
Pannenkoekenrestaurant als mogelijke aanvulling op de sociale rol van de kinderboerderij 

 

• Sportpark “De Broeklanden” behouden op huidige locatie 
Voetballende jeugd niet buiten het dorp laten fietsen, niet uit het zicht maar in het zicht 
“Old Stars” en “Voetbal Plus” voetballers dichtbij het centrum houden 
Sociale functie van De Stoof dichtbij kern Malden is belangrijk voor alle leeftijden 
 

• Rekening houden met de aandachtspunten van alle vier kernen 
Overasselt, Nederasselt, Heumen en Malden met eigen “wensenlijst” 
Ieders “Kernagenda” wordt bekeken en op haalbaarheid getoetst 
Doel is rekening te houden met zoveel mogelijke ideeen die spelen binnen de gemeente 
Mensen die worden gehoord zijn meer tevreden en betrokken. 

 

• Samenwerken met Erfgoedcommissie 
Ontwikkeling kernen met behoud van eigen karakter 
Ons erfgoed mag niet ten koste gaan van nieuwbouw of verbouw. 
Er wordt te snel afgebroken in plaats van beschermen en inpassen. 

 

• Inloop spreekuur 
Twee maal in de maand de mogelijkheid om vragen, ideeen, klachten en meer te bepreken. 
Geen afspraken of procedures, in gewone taal samen kijken naar wat er kan en hoe het kan. 
Deze inloop mogelijkheden zowel in de middag als in de avond plannen 

 

• Maandelijkse poll houden 
Maandelijks een online poll houden waarin aktuele mening van inwoners over verschillende onderwerpen 
wordt gevraagd. Hierdoor zijn we goed op de hoogte wat er speelt en welke meningen er zijn over de 
onderzochte onderwerpen. De onderwerpen zullen veelal vanuit onze online ideeen brievenbus komen. 
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