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De Brunssumse begrotingsvergadering 

van 2 november 2021

Met succes is op, 2 november, de programmabegroting 2022

door de gemeenteraad vastgesteld. Daarbij heeft het PAK goede

resultaten gehaald voor onze burgers.

Zo zullen er komend jaar geen stijgingen zijn van de

gemeentelijke belastingen en ook een indexering vanwege de

inflatie zal in 2022 achterwege blijven.

Ook steunt het PAK een voorstel van BBB Lijst Palmen om de

precariobelasting voor ondernemers in 2022 niet te heffen.

In samenwerking met de PvdA Brunssum hebben wij een

regeling getroffen om gezinnen te helpen die, vanwege de

energiearmoede, de komende winter ondersteuning nodig

hebben, met een tegemoetkoming in de energierekening.

Oók heeft het PAK geregeld dat er geld is vrijgemaakt om de

trap in het Schutterspark richting het uitkijkplateau te

repareren. Daarbij heeft de betreffende wethouder aangegeven

dat deze trap vóór het nieuwe seizoen klaar is.

Het laatste nieuws, vanuit politiek Brunssum - Progressief Akkoord 

NOVEMBER 2021

PAK |  NOVEMBER01

Beste leden en vrienden van het PAK
wij steken u een hart onder de riem met de bekendmaking van
aanvullende maatregelen tegen Corona. Hopelijk keren we snel
terug naar het ‘normale’.
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Woordmelding Jos Janssen tijdens de
begrotingsvergadering van 2 november 2021

Ons raadslid Jos Janssen opende de PAK- woordmelding  op deze begrotingsvergadering

met: "We staan aan de vooravond van een nieuwe bestuursperiode. In maart 2022 zijn

de volgende gemeenteraadsverkiezingen en vandaag 2 november leggen we het

fundament voor de komende raadsperiode d.m.v. de voorliggende

programmabegroting 2022. Vanuit onze PAK visie en onze slogan: sociaal, actief en

betrouwbaar, bespreken en beoordelen wij de voorliggende begroting. Het stabiele

financiële beleid van de huidige raadsperiode, dat deze gemeenteraad en het huidige

college van B&W hebben gerealiseerd, wordt gecontinueerd".  De volledige

woordmelding van ons Raadslid Jos Janssen kunt u hier teruglezen. 

Een ander belangrijk resultaat is dat er een

bestuursopdracht ligt om nu eindelijk werk te

maken van het realiseren van een wandelbrug over

de buitenring ter hoogte van de Akkerweg in

Merkelbeek richting Amstenraderveld. Een brug

waar het PAK al 15 jaar voor vraagt, zodat de

wandelroute tussen Brunssum-Noord en

Merkelbeek wordt hersteld. Een mooi stukje

natuur, waardoor ook het Clemensdomein op De

Kling nog makkelijker bereikbaar wordt vanuit dat

stuk Brunssum-Noord. Verder zijn er door de raad

moties van het PAK aangenomen, o.a. het

onderzoek naar plaatsing zonnepanelen boven

parkeerplaatsen en op zonneweiden op de 

Tenslotte zal er, op initiatief van het PAK, een

Geboortebos worden gecreëerd aan de rand van het

Schutterspark achter de velden van SV Brunssum.

In het Geboortebos wordt ter gelegenheid van elke

geborene een boom geplant, zodat daar ter plekke

een geheel nieuw bos in Brunssum gerealiseerd

wordt.

Oostflank; samenspeelplekken in Brunssum geschikt voor alle kinderen, ook met een

beperking; individuele inkomenstoeslag voor 67+ mensen, omdat dit niet voorzien is in

de Bijstandswet. 
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