
tekst Guillaume Delsing

VOERENDAAL - Voor degene 
die mij nog niet kent, zal ik 
mij eerst voorstellen. Mijn 
naam is Guillaume Delsing, 
woon in Weustenrade, ben ge-
trouwd en heb 2 zoons en een 
dochter.

Ik ben geboren en getogen in 
Weustenrade waar ik op een 
boerenbedrijf ben opgegroeid 
in een gezin van 7 kinderen, 3 
broers en 3 zussen. Het was een 
groot gezin waar iedereen el-
kaar hielp en de oudste broers 
en zussen voedden de jong-
sten op. Ik heb de basisschool 
in Lotbroek gevolgd. Dat was 
de Montfortparochie, waar we 
de normen en waarden kregen 
bijgebracht door zusters. Het 
was een andere tijd, toen wa-
ren er nog geen mobiele tele-
foons, geen Playstations, geen 
WhatsApp, maar wel een bal om 
te voetballen. We gingen met de 
fiets naar de school, we moesten 
overblijven en om 15 uur naar 
huis. Daarna gingen we werken 
op de boerderij en ‘s avonds 
huiswerk maken.

Het was gewoon een andere 
tijd, als je buurman hulp no-
dig had werd hij geholpen, was 
er iemand ziek in het dorp dan 
werden de werkzaamheden ver-
deeld. Het was een tijd dat we 
samenwerkten en degene die 
hulp nodig had werd geholpen. 
Tegenwoordig hebben we bijna 
alle communicatiemiddelen en 
de modernste apparatuur en we 
weten binnen een minuut wat 
er in Amerika gebeurt, maar dat 
onze buurman ziek is weet nie-
mand. De tijden zijn veranderd. 
We hebben bijna alles wat ons 
hartje begeert, we zien wat in de 
hele wereld gebeurt: aanslagen, 
voedseltekort, armoede, inbra-
ken, enz. We praten erover maar 
kunnen er te weinig aan doen.

Hart voor de gemeente
Als raads- en commissielid, 
fractievoorzitter van het CDA 
Voerendaal zet ik me al 18 
jaar in voor onze gemeente en 
haar inwoners. Maar ook als 
vrijwilliger. Zo ben ik verant-
woordelijk voor verschillende 
bestuursfuncties bij diverse 
verenigingen, het Oogstdank-
feest, Buurtschap Weustenrade, 
Devotiekapel Weustenrade om 
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enkele voorbeelden te noemen. 
Vrijwilligers zijn zo belangrijk 
voor het reilen en zeilen van 
onze samenleving. Een gezonde 
gemeente Voerendaal raakt ons 
allemaal. Het kan gaan om voor-
zieningen in je eigen kern, zoals 
basisschool, winkelvoorzienin-
gen, ondersteuning voor vereni-
gingen, leefbaarheid, mogelijk-
heden om huizen te bouwen, te 
kopen of te huren of de hoogte 
van gemeentelijke belastingen. 
In de gemeentepolitiek worden 
zaken geregeld die direct met 
uw leefomgeving te maken heb-
ben. Het is nu redelijk geregeld 
maar laten we zorgen dat we dit 
ook voor de toekomst kunnen 
behouden.

Agrariërs
Bijzondere aandacht verdie-
nen onze agrariërs en hun be-
drijven. Zij zijn de hoeders van 
ons mooie buitengebied. Zon-

der hun inzet kunnen wij onze 
naam als groene gemeente nooit 
waarmaken. Zij verdienen dan 
ook onze bijzondere steun en 
aandacht. Behoud van werkge-
legenheid in deze sector is van 
groot belang.

Wist u dat?
De agrarische sector bezit in 
Voerendaal ruim 80% van onze 
totale gebiedsoppervlakte en is 
hiermee degene die het meeste 
zorgdraagt voor ons buitenge-
bied. Daarom moeten we goed 
blijven samenwerken met bijv. 
de LLTB en aangrenzende ge-
meenten om de agrariërs hun 
werkzaamheden te kunnen la-
ten uitvoeren. Met name bij in-
frastructurele werken zijn com-
municatie, goede afstemming 
vooraf en vooral kijken naar op-
lossingen van groot belang. Dit 
alles om de overlast voor onze 
inwoners te minimaliseren ter-

wijl de agrariërs niet onnodig 
in hun bedrijfsvoering worden 
beperkt. Ook weten we met z’n 
allen dat de vergrijzing, noem 
het verzilvering, toeneemt. Een 
gegeven waar we rekening mee 
zullen moeten houden. Zorgen 
dat de ouderen in Voerendaal 
kunnen blijven wonen, maar 
ook onze jeugd hier een plekje 
vindt. De ouderen hebben voor 
de jeugd gezorgd, maar laten wij 
dan ook goed voor onze oude-
ren zorgen.

Waarom CDA?
Het CDA is een stabiele partij in 
de Nederlandse politiek. Het is 
een moderne Christen-Demo-
cratische volkspartij. In het CDA 
staat de gemeenschap centraal. 
De Christen-Democratie is niet 
links of rechts. Het CDA heeft 
een geheel eigen plaats in de 
Nederlandse politiek, daarom 
wordt het ook wel een ‘midden-
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wij ieder jaar, ook dit jaar weer, 
een groep vrijwilligers met een 
kleine zoete attentie! Wij waar-
deren als CDA de vrijwilligers en 
we hebben ze hard nodig.

Het kan niemand meer ontgaan 
zijn dat in onze maatschappij, 
waar de overheid zich steeds 
verder terugtrekt, meer dan 
ooit, een beroep gedaan wordt 
op alle burgers. Een beroep op 
hun inzet, om zo een bijdrage te 
kunnen leveren om hun omge-
ving zo leefbaar, prettig en vei-
lig mogelijk te houden. Gelukkig 
mogen we constateren dat heel 
veel inwoners van Voerendaal 
als vrijwilliger met veel inzet 
en voldoening, vaak in de luwte, 
dit al vele jaren doen met veel 
liefde en aandacht. Ze zijn de 
kurk waar onze gemeenschap 
op drijft. Ze zetten zich belange-
loos in voor hun vereniging, hun 
buurt, hun parochie.
Voerendaal mag zich wat dat be-

treft gelukkig prijzen met zoveel 
betrokken inwoners.

Oogstdankfeest 2019
Zoals bij u bekend, wordt in 
Voerendaal al sinds 6 jaar een 
Oogstdankfeest georganiseerd.
Dit is een evenement waar ik 
graag energie in steek, samen 
met mr. Pastoor Brouwers, het 
kerkbestuur en commissiele-
den. Dit is een geweldig evene-
ment van en voor mensen die 
genieten van de oude tradities. 
Met name de optocht van bij-
zondere tractoren is een hoogte-
punt van deze dag. Ook dit jaar 
was het een geslaagd feest dat 
plaats vond op het landgoed van 
de Fam. Petit op Cortenbach te 
Voerendaal. Het Oogstdankfeest 
wordt uit dankbaarheid gevierd, 
voor het gewas en hetgeen de 
mensen, die de gewassen ver-
bouwen voor ons doen. Een 
prachtige feestdag! 450 mensen 
woonden de eucharistieviering 

zich in voor jong en oud
maar dat onze buurman ziek thuis zit weet niemand’
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partij’ genoemd. We willen dan 
ook een brede politieke volks-
partij zijn in alle lagen van de 
bevolking.

Wat is van belang?
Zoals alle politieke partijen 
heeft het CDA Voerendaal ook 
standpunten. Wij als fractie CDA 
Voerendaal zeggen bij het stand-
punt “veiligheid en einde aan 
gedoogbeleid” dat mensen zich 
veilig moeten voelen op straat 
en in huis. Voerendaal, Limburg, 
heel Nederland moet veiliger 
worden. Er moet een einde ko-
men aan het gedoogbeleid. Re-
gels, wetten en vooral tradities 
moeten worden gehandhaafd. 
Ook de werkgelegenheid en 
wonen is voor mij en de fractie 
CDA Voerendaal belangrijk. Jon-
geren krijgen in Limburg bijna 
geen werk en zijn dan genood-
zaakt om buiten onze provincie 
werk te zoeken en gaan daar 
dan soms ook wonen. Dat moe-
ten we zien te voorkomen door 
mee te helpen banen te creëren, 
maar daarnaast moeten wij er 
voor zorgen dat die prachtige 
kernen nog aan glans winnen 
zodat die jongeren er alles aan 
doen om daar te kunnen blijven 
wonen.

Waarom vrijwilliger?
Als vrijwilliger werk ik in di-
verse verenigingen om de boel 
aan het draaien te houden met 
andere vrijwilligers en zoals 
bekend draaien de verenigin-
gen bijna altijd op dezelfde per-
sonen. Het CDA heeft hart voor 
die vele vrijwilligers, actief in 
ons Voerendaal. Zij verdienen 
ten volle onze ondersteuning 
en aandacht. Daarom verrassen 

bij, 855 mensen passeerden in 
de loop van de dag de entree.
Dit is geweldig om te organise-
ren en daarom gaat mijn dank 
en ook namens de organisatie 
uit naar: Al onze sponsoren; 
zonder jullie bijdrage is de or-
ganisatie van een evenement als 
dit niet mogelijk. De eigenaren 
van de prachtige oude tractoren. 
De deelnemers/ambachtslie-
den: bakker, steenhouwer, im-
ker, zadelmaker en smid. Jullie 
kennis en kunde is voor jong 
en oud zeer waardevol. Studen-
ten en docent van het Citaverde 
College. Bij jullie kon men nader 
kennis maken met levende have 
en gewas. Scouting Voerendaal 
en ‘Dames van Ridder Kuno’; 
jullie hebben je belangeloos in-
gezet om de jeugd bezig te hou-
den. Koninklijke Schutterij St. 
Sebastianus: jullie hebben ons 
in de aanloop naar dit feest ge-
weldig ondersteund en het was 
voor mij/ons een eer om met 
jullie te mogen samenwerken. 
Ook het bölkesschieten, door 
jullie geïnitieerd, was een suc-
ces. Alle vrijwilligers: jullie be-
langeloze inzet heeft een zeer 
gastvrije indruk achtergelaten. 
Door jullie aller bijdrage is het 
een dag met een gouden rand-
je voor jong en oud geworden. 
Speciale, hartelijke dank voor 
Julian en Astrid Petit. Voor de 3e 
keer waren wij te gast op hoeve 
Cortenbach waar we door jul-
lie en de (schoon)ouders heel 
warm zijn ontvangen en prettig 
hebben samengewerkt.

- Guillaume Delsing
Fractievoorzitter
CDA VoerendaalLevensloopbestendige woningen het Veldje
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