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EEN STEM OP LOKAAL-LIMBURG,
IS EEN STEM OP U ZELF!
LOKAAL-LIMBURG: Dichtbij, Betrokken en Daadkrachtig

LOKAAL-LIMBURG wil u graag vertegenwoordigen bij het
Waterschap Limburg als een platform voor de lokale gemeentelijke partijen. De lokale partijen hebben bij de laatste
gemeenteraadsverkiezingen 1/3 van de stemmen gekregen.
Waarmee bewezen is, dat onze inwoners de overtuiging hebben
dat lokale partijen daadwerkelijk een verschil kunnen maken in
het besturen van gemeenten. Nu nog de vertaalslag naar het
Waterschap!

Laat Waterschap Limburg door uw stem
op LOKAAL-LIMBURG een afspiegeling zijn
van de keuzes die u al een aantal jaren lokaal
maakt!

Wat ons onderscheidt van landelijk georiënteerde partijen,
is dat wij gaan voor de lokale Limburgse belangen.
Wij zijn niet persé links of rechts, maar gestoeld op lokaal
belang. De leden van LOKAAL-LIMBURG zijn er van overtuigd
dat de grote landelijke politieke stromingen steeds meer
gevangen zitten in hun eigen denkwereld. Zij zijn vastgeroest
in hun “Haagse denken”, zelfs in de Waterschappen.
LOKAAL-LIMBURG gaat voor onafhankelijke politiek op basis
van gelijkwaardigheid volgens drie kernwaarden:
- Voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en
de menselijke maat.
- Met elkaar samenwerken zonder aantasting van
de eigen identiteit.
- Samen optrekken als één (paraplu)partij met als motto:
Eenheid in verscheidenheid.
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1. Klimaatverandering

3. Veilige dijken
In de provincie Limburg wordt ongeveer 170 kilometer aan
maaskades bewaakt tegen hoogwater. Het waterpeil langs
de dijken wordt constant bewaakt evenals het repareren
van schades aan de dijken veroorzaakt door onder andere
bever- en muskusratten. Tevens wordt regelmatig onderzocht
of zij nog aan de nieuwste veiligheidsnormen voldoen, als
dat niet meer het geval is, moeten de dijken versterkt worden.
Dit is een continu proces waar het Waterschap verantwoordelijk voor is.

4. Schoon water
De klimaatverandering is een van de grootste zorgen voor
het Waterschap. De periodes van droogte worden elke zomer
langer en dit heeft direct gevolg voor de beschikbaarheid en
kwaliteit van het water. De regenbuien worden heftiger en
duren langer waardoor er in korte tijd een grote hoeveelheid
regenwater verwerkt moet worden. Het juiste waterpeil bieden
is hierbij een belangrijke opdracht voor het Waterschap.
Hierbij moet ook de wateroverlast zoveel mogelijk beperkt
worden. Ons doel is een klimaatbestendige waterhuishouding
na te streven. LOKAAL-LIMBURG kiest voor een duurzaam
watersysteem dat het verdrogen van onze natuur tegen gaat
en het overtollige water gefaseerd wordt afgevoerd. Meer
circulaire- dan wel biologische landbouw en innovatie in
bedrijfsvoering zijn met steun hierbij van het Waterschap
van grote waarde.

LOKAAL-LIMBURG wil vervuiling voorkomen en kiest daarom
voor bescherming van het oppervlakte- en grondwater.
Hiervoor is een goed functionerende waterzuivering noodzakelijk en moet men ervoor waken dat er geen vervuilende
stoffen in het water worden geloosd en dat plastic en grof
afval worden verwijderd.

5. Veiligheid en respect voor de medemens
Wij moeten de waterschapslasten in Limburg bewaken.
Ons uitgangspunt voor de komende periode is dat de tarieven
met niet meer dan het inflatiepercentage mogen stijgen.
Effectief met het budget omgaan is hierbij van groot belang.

6. Recreatie

2. Het waterpeil
Een belangrijke opgave voor het Waterschap is het bieden
van het gewenste waterpeil aan de bewoners en gebruikers
van het Maasdal en andere hydrologisch kwetsbare gebieden.
Bijzondere aandacht voor de waterafvoer in verstedelijkt
gebied: water afvoeren tijdens extreme regenval en water
vasthouden tijdens een lange periode van droogte.
Het oppervlaktewater in Limburg biedt een groot arsenaal
aan mogelijkheden. Zwemmen, vissen en de pleziervaart
dienen voor de recreant een groot aantal mogelijkheden
waarmee deze op een respectvolle manier dient om te gaan.
Het is voor de bewoners en recreanten belangrijk om te weten
dat zijzelf een grote rol spelen bij de realisatie van schoon
en modern waterbeheer. Ruimte voor de rivier en het meanderen van beken met natuurvriendelijke oevers zijn belangrijk,
evenals het aanleggen van vistrappen in de rivier zodat vissen
hier over kunnen gaan naar hun paaigebieden.
4

Programma Waterschap Limburg 2019

