
“SAMEN DOEN 

WE MEER” 

VERKIEZINGSPROGRAMMA  

2014-2018 

 

 

JAN (Jongeren Akkoord Nederweert) is een partij die al ruim veertig jaar actief is binnen de 
Nederweerter politiek. Als lokale partij staat JAN echt midden in de samenleving. We zijn regelmatig 
te vinden in de gemeentelijke kernen en gaan actief de dialoog met inwoners en belangstellenden 
aan om te polsen wat er bij hen leeft en speelt. Om al deze mensen een stem te geven doet JAN zijn 
uiterste best om ruim vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad.  

 

“JAN is al ruim veertig jaar  

een begrip in onze samenleving” 

ONZE UITGANGSPUNTEN 

JAN is een actieve, sterke en onafhankelijke lokale politieke partij die streeft naar een open, 
duidelijke en eerlijke gemeentepolitiek. Dit betekent dat JAN zich onafhankelijk van de landelijke en 
provinciale partijpolitiek opstelt. Gemeentepolitiek heeft namelijk een eigen karakter dat kan botsen 
met landelijke en provinciale politieke standpunten. Het gemeentelijk beleid moet voor iedere 
inwoner van Nederweert helder en toegankelijk zijn en het moet vooral gericht zijn op haar eigen 
inwoners. Dat beleid komt wat JAN betreft tot stand door een integer bestuur en via echte 
participatie van zowel jong als oud. 
 

Nieuwe ontwikkelingen en inspelen op vernieuwing 

De gemeente Nederweert biedt de inwoners nieuwe kansen. JAN wil deze kansen optimaal benutten 
door mee te regeren. We willen daarbij de burgers in hun eigen kracht aanspreken en ondersteunen.   

JAN is voor samenwerking met buurgemeente(n), als dat een meerwaarde oplevert voor de inwoners 
van Nederweert. De meerwaarde moet volgens JAN vooral merkbaar zijn in de kwaliteit en kwantiteit  
van de dienstverlening naar de burgers. 



 

V
er

ki
ez

in
gs

p
ro

gr
am

m
a 

2
0

1
4

-2
0

1
8

  

 2

 

JAN ZIET HET ALS ZIJN OPDRACHT OM:  

 zich - in samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties – in te 
zetten voor een goed vestigingsklimaat, om het eigen karakter van de kernen binnen een 
zelfstandige gemeente Nederweert te behouden en te versterken. JAN ziet graag dat de 
burgers daarbij vooral ook zelf verantwoordelijkheid nemen;  

 burgers op interactieve wijze te betrekken bij het beleid en de plannen van de gemeente, van 
initiatief tot uitvoering;  

 de belangstelling van de inwoners voor politieke zaken op gemeentelijk en regionaal niveau 
te bevorderen. Ook hierbij geldt dat burgers hierin zelf hun verantwoordelijkheid moeten 
nemen; JAN ondersteunt hen daar graag bij. 

  

JAN WIL DIT BEREIKEN DOOR:  

 goed vertegenwoordigd te zijn in de gemeenteraad van Nederweert;  

 burgers actief te betrekken bij de gemeentelijke zaken. Hiervoor zoekt JAN steeds naar 
nieuwe manieren om in gesprek te blijven. Daar zijn waar de inwoners zijn. Of dat nu 
werkbezoeken zijn, straatacties, keukentafelgesprekken of via sociale media; 

 voor vragen en opmerkingen van burgers maximaal bereikbaar te zijn, op welke manier dan 
ook.   

 te zorgen dat voor iedereen duidelijk is wat wel of niet mag, en dat regels ook worden 
nageleefd en handhaafbaar zijn. 

 

“Onze missie is om dat te doen waar burgers behoefte aan hebben” 

 

LEVEN IN NEDERWEERT 

 
 

Burger in positie (brengen) 

JAN stelt als uitgangspunt dat het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie 

dienstbaar moeten zijn aan de inwoners. Aan de andere kant vraagt JAN een actieve houding 

van de inwoners. We roepen hen op: ‘Kom zelf in actie en vraag hulp waar dat nodig is’. 

Volgens de nieuwe WMO verschuiven de AWBZ-taken van het Rijk naar de gemeente. Dat 

geldt ook voor de jeugdzorg. De drempel om geïndiceerd te worden ligt hoger en de 

budgetten steeds lager. Hierdoor wordt de druk op de mantelzorg groter en groter.  

Veel mensen hebben bovendien over het algemeen het gevoel dat de overheid niet genoeg 

naar hen luistert en onvoldoende openstaat voor hun ideeën en belangen. JAN wil deze 

mensen een stem geven en hen stimuleren om zaken vooral samen op te pakken. Voor JAN is 

het dan ook erg belangrijk dat de burger actief wordt betrokken bij dit veranderingsproces, 

om zo eigen verantwoordelijkheden te kúnnen nemen. 
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Onze speerpunten hierin zijn: 

 Jeugdzorg : 

JAN wil de verantwoordelijkheden delen met alle partijen die in de ondersteuning en 

begeleiding van jongeren een belangrijke rol spelen. Een integrale samenwerking 

met ouders, scholen en overige gemeentelijke diensten, maar natuurlijk vooral met 

de jongeren zelf.  

 Werken naar vermogen/Participatiewet: 

De zwakkeren in onze samenleving moeten beschermd blijven en regie kunnen 

nemen over hun eigen leven. JAN vindt het belangrijk dat deze groep inwoners mee 

kan in de maatschappij, door hen een actieve rol te geven. Met een zorgvuldig oog 

voor mensen die buiten de boot dreigen te vallen. De gemeente moet hier wat JAN 

betreft de regie in nemen; de werkvoorzieningen zouden dit moeten faciliteren. 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): 

We moeten waken voor overbelasting van de huidige mantelzorgers. JAN wil 

inzetten op het actief werven van nieuwe mantelzorgers, met een goede balans 

tussen vrijwilligers en professionals. Daarnaast moeten deze mantelzorgers  

optimaal ondersteund en gefaciliteerd worden.  

 Burgeroverleg:  

JAN is heel sterk vóór het creëren van overlegvormen welke dicht bij de burgers 

staan (in welke vorm dan ook), die erop gericht zijn om de burgers een duidelijkere 

stem te geven voor hun ideeën en belangen.  

 

(Behoud van) voorzieningen in de kernen 

Het is bekend dat de demografische ontwikkelingen binnen de gemeente Nederweert wijzen 

op krimp en vergrijzing van de bevolking. Daarnaast constateren we dat zowel jongeren als 

ouderen steeds vaker wegtrekken naar de grotere kernen. Dit vraagt in veel gevallen om een 

aanpassing van de voorzieningen in de kernen. Om deze voorzieningen zoveel mogelijk te 

kunnen behouden – en de kernen daardoor aantrekkelijk te kunnen houden voor iedereen – 

moeten alle partijen vroegtijdig in gesprek gaan met elkaar. Om te kijken waar onderlinge 

samenwerking mogelijk of zelfs noodzakelijk is. De gemeente heeft hier een regierol in op het 

gebied van stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen bijvoorbeeld verenigingen, 

met in het bijzonder aandacht voor behoud van eigen identiteit.  

 

Onze speerpunten hierin zijn: 

 Jong en oud: 

JAN wil de reeds bestaande voorzieningen optimaliseren. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan speelruimtes, gemeenschapshuizen en ontmoetingsruimtes. Daarnaast vindt 

JAN het belangrijk dat er oversteekplaatsen komen, zodat de voorzieningen veilig 

voor iedereen te bereiken zijn. Terreinen en gebouwen moeten zo optimaal mogelijk 

benut worden. 

 Openbaar vervoer: 

De kerngebieden moeten goed bereikbaar blijven met het openbaar vervoer. Zodat 

ouderen in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in de 

eigen woonomgeving. Daarnaast zijn scholieren en studenten voor lange afstanden 

voornamelijk aangewezen op het openbaar vervoer. 
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 Verenigingen:  

Binnen de kernen hebben verenigingen een belangrijke functie in het sociale leven 

van inwoners. JAN vindt het belangrijk dat bestaande verenigingen en de daarbij 

behorende voorzieningen behouden worden. Zo zouden bijvoorbeeld besturen hun 

krachten kunnen bundelen. Samen doen wat je samen kúnt doen, met als doel het 

verstevigen van het bestaansrecht. Zoals bijvoorbeeld het oprichten van 

omniverenigingen.   

 

Buitengebied 

Het landelijke gebied is volop in beweging, de ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo 

op. Multifunctionele landbouw wordt steeds belangrijker – zorglandbouw, verkoop van 

streekproducten, kinderopvang, recreatie en natuur en landschapsbeheer. De gemeente 

moet een actieve rol aannemen en initiatieven voor multifunctionele landbouw aanmoedigen 

en stimuleren. De afgelopen jaren is bovendien duidelijk geworden dat er op basis van 

gezondheidsrisico’s grenzen gesteld moeten worden aan de omvang van intensieve 

veehouderijen. 

 

Onze speerpunten hierin zijn: 

 Vitaal platteland koesteren:  

Het door JAN ingediende plan om van het buitengebied een majeur project te 

maken moet in de komende jaren worden uitgevoerd en doorontwikkeld. Het moet 

een dynamisch plan zijn met daarin een actief uitvoeringsplan met concrete 

oplossingen voor problemen. Vasthouden en voortzetten van de dialoog tussen 

betrokken partijen. Verpaupering van buitengebied tegengaan. 

 Gezondheid:  

Voor een goede gezondheid wil JAN grenzen stellen aan de omvang van intensieve 

veehouderijen en de grootte van de veestapel. Per stal een maximum stellen aan het 

aantal dieren. En daarnaast het opstellen van lokaal mestbeleid. 

 Recreatie: 

JAN wil een overgang van een agrarische naar een toeristisch recreatief aantrek-

kelijke plattelandsgemeente, op de maat van Nederweert. Natuur en landschap, rust 

en ruimte, cultuur en gastvrijheid van de inwoners vormen daarbij samen de basis 

voor een goede ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector in Nederweert. 

 

RUIMTE IN NEDERWEERT 

 

Bedrijvigheid & werkgelegenheid  

In deze tijd van economische malaise hebben ondernemers het moeilijk, staat 

werkgelegenheid onder druk en hebben we steeds vaker te maken met leegstand van winkels 

en bedrijfspanden. Ondernemers hebben een gemeente nodig met een sterke economische 

agenda. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten bij elkaar worden gebracht. Mensen 

mogen niet onnodig aan de kant staan. Iedereen die kan werken, moet kunnen werken.    
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Onze speerpunten hierin zijn: 

 Goed ondernemersklimaat: 

Impulsen geven aan een goed ondernemersklimaat. Door differentiatie van 

grondprijzen, het creëren van goede randvoorwaarden (zoals ontsluitingswegen op 

bedrijventerreinen, parkeerplaatsen in centra, etc.), vestigingsmogelijkheden voor 

starters te vergroten en te stimuleren en het zoveel mogelijk beperken van de lasten 

voor de lokale ondernemers. 

 Centrummanagement: 

Samen met het Centrummanagement Nederweert moeten we er voor zorgen dat 

onze gemeente voor ondernemers aantrekkelijk blijft om zich in te vestigen. 

 

Infrastructuur & Verkeersveiligheid  

JAN wil structureel aandacht voor een verkeersveilige inrichting van wegen in binnen- en 

buitengebied van Nederweert.  Hierbij denken we onder meer aan de totstandkoming van 

een veilig fietspad aan de Booldersdijk en binnen de gehele gemeente duidelijke markering 

van wegvlakken voor fietsers en een herkenbaar en continu wegbeeld voor 

verkeersdeelnemers.  

 

Onze speerpunten hierin zijn: 

 Verkeersverbinding N266:  

Bij de keuze voor één van de varianten voor een nieuwe randweg - of het helemaal 

niet doorgaan van een nieuwe verkeersverbinding - kijkt JAN heel sterk naar de 

noodzakelijkheid en de gevolgen, maar vooral ook naar de financiële haalbaarheid 

ervan. Er moeten bovendien geen grote belemmeringen ontstaan voor andere delen 

van Nederweert. JAN vindt het daarnaast heel belangrijk om de gezamenlijke 

adviezen van de stakeholders mee te nemen.  

 Verkeersstroom centrum Nederweert: 

JAN vindt het belangrijk dat er een optimale verkeersstroom is in Nederweert. 

Daarbij moet duidelijk oog zijn voor de invloeden van verkeersstromen voor zowel 

ondernemers als de bezoekers van centrum.  

 Verkeersveiligere kruispunten: 

De behoefte bestaat onder andere aan een veiligere ontsluiting van de kern 

Budschop via Hulsen op de N275. Ook de mogelijkheden om de kruising 

Ketelaersweg/Klaarstraat in de kern Ospel aan te passen moeten volgens JAN 

onderzocht worden.  

 

Huisvesting op maat 

Nederweert is vanwege zijn centrale ligging in Midden-Limburg een aantrekkelijke 

woongemeente. De vraag op de woningmarkt verandert voortdurend. Vanwege de vergrijzing 

krijgt de gemeente naast een teruglopend aantal inwoners en huishoudens te maken met een 

toename van het aantal senioren. Daarom is het van belang dat we alert blijven op voldoende 

woningaanbod voor ouderen en zorgbehoevenden in alle kernen. Daarnaast is het goed dat er 

een natuurlijke doorstroming ontstaat in de woningmarkt.  JAN vindt het daarom belangrijk 

dat er in alle kernen ook voldoende woningen zijn voor jongeren en starters. 
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Onze speerpunten hierin zijn: 

 Duurzaam bouwen: 

JAN vraagt aandacht voor duurzaam, milieuvriendelijk en vooral betaalbaar bouwen, 

afgestemd op de juiste doelgroepen.  

 Voorzieningen: 

Als gemeente moeten we de dorpskernen zo aantrekkelijk mogelijk maken om in te 

wonen. Voorzieningen moeten daarom zoveel mogelijk afgestemd worden op de 

wensen en behoeften van de betreffende bewoners  (zoals scholen, 

gemeenschapshuizen, winkels en inrichting van wegen). 

 

 

 

BESTUURLIJK NEDERWEERT 

 

Burger aan het woord 

De afstand tussen burgers en politiek moet zo klein mogelijk zijn. JAN wil dit bereiken door de 

inwoners meer te betrekken bij het realiseren en evalueren van producten en beleid door de 

gemeente. De effectiviteit van het beleid van de gemeente moet een beter aanzien krijgen. 

Informatie daarover zal dus open en transparant moeten zijn voor de burger. De 

communicatie tussen de gemeentelijke organisatie en de inwoners van Nederweert moet 

bovendien verder verbeterd worden. De vormen van burgerparticipatie zoals we die tot nu 

toe kennen binnen de gemeente (informatie-, discussie- en inspraakavonden) zijn volgens JAN 

niet voldoende. De focus hierbij ligt namelijk nog steeds bij ‘informeren’. Nederweert moet 

daarom met nieuwe vormen komen. Laat de burger aan het woord.  

Onze speerpunten hierin zijn: 

 Themaraden:  

De huidige themaraden moeten in opzet veranderen en anders genoemd worden. 

JAN vindt dat deze bijeenkomsten nog laagdrempeliger kunnen, zodat ze veel 

uitnodigender zijn voor de Nederweerter inwoners. Met meer mogelijkheden tot 

inbreng van de aanwezige burgers. 

 Vergunningen: 

Het proces van aanvraag en afgifte van vergunningen moet transparanter. Via een 

zogenaamd keukentafeloverleg zou er eerst een breed overleg plaats moeten vinden 

tussen de aanvrager en burgers. JAN vindt dat hierin een regierol is weggelegd voor 

de gemeente en mediation een belangrijk deel moet worden van de gemeentelijke 

dienstverlening. 

 Zelfsturing: 

Vanuit het inzicht van zelfsturing moet de gemeente aan de slag gaan met het geven 

van ruimte aan inwoners zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers 

die verantwoordelijkheid nemen voor de inrichting van het openbare domein, fysiek 

en sociaal.  
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Optimaliseren dienstverlening 

De dienstverlening naar de inwoners is erg belangrijk en staat bij JAN hoog in het vaandel. 

Hiervoor is een inhaalslag nodig op ICT-gebied bij de gemeente. De burgers moeten goed en 

adequaat worden geholpen en er moet in duidelijke en verstaanbare taal worden 

gecommuniceerd. Kosten- en projectbeheersing zijn een zeer belangrijk issue in het realiseren 

van het totaalpakket aan te nemen maatregelen bij de gemeente. 

 

Onze speerpunten hierin zijn: 

 E-loket: 

JAN is een voorstander van het aanbieden van gemeentelijke diensten via een 

digitaal E-loket. Dit biedt de inwoners één ingang naar de gemeentelijke organisatie, 

one-stop-shop. Via de gemeentelijk balie moeten daarnaast diensten worden 

aangeboden voor mensen die niet digitaal kunnen of willen. 

 Proactieve houding gemeente: 

Vragen van burgers moeten binnen een gestelde termijn worden afgehandeld. Waar 

mogelijk moet de gemeente een proactieve opstelling hebben naar de burger.  

 

Risico’s beheersen 

JAN vindt het heel belangrijk dat de lokale lasten voor burgers en ondernemers zo laag 

mogelijk worden gehouden. Een gedegen financieel beleid is daarbij noodzakelijk. Met als 

uitgangspunt om zo veel mogelijk de risico’s te beheersen. Reserves moeten worden 

aangehouden om mogelijke tegenvallers te kunnen opvangen, maar het vormen van de 

reserves is geen doel op zich. In verband met de maatschappelijke opgaven op het sociale 

domein moet de begrotingsdiscipline en de kostenbewustheid sterk worden verbeterd. 

 

Onze speerpunten hierin zijn: 

 Majeure projecten:  

Risico’s van grote projecten zoveel mogelijk vooraf inzichtelijk maken, gedurende 

het project monitoren en waar nodig bijsturen.  

 Efficiëntere inzet van middelen:  

Door het optimaliseren van processen en strategisch in te kopen kan dezelfde 

dienstverlening plaatsvinden tegen lagere kosten. 

 Samenwerking: 

Door gemeentelijke samenwerking de bestuurskracht duurzaam versterken. 

 


