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Gemeente Nederweert SOCIAAL EN STERK.
Nederweert is zo mooi; koester dat en geef een invulling aan de nieuwe sociale
taken van de gemeente.
De gemeente Nederweert kenmerkt zich als een zelfstandige plattelandsgemeente. De
afgelopen jaren is het natuurgebied Sarsven en de Banen heringericht. Een prachtig gebied
met vele nieuwe mooie plekjes, waar de natuur en het landschap van Nederweert, met
aan de ene kant de bossen en aan de andere kant de grote wateren goed tot hun recht
komen. En dan hebben we ook nog de Peel en de Weerter bossen. Drie unieke plekken in
één gemeente bij elkaar. Naast deze natuurgebieden kenmerkt Nederweert zich door grote
open landschappen. Of je nu vanaf de A2 van Eindhoven komt, of van Maastricht, van
Helmond, Heythuysen of langs de Noordervaart: Nederweert begroet je niet als eerste met
een bedrijventerrein, maar met een open landschap. Bijzondere kwaliteiten die
gewaardeerd dienen te worden. Het besef van het unieke karakter van deze gebieden biedt
kansen. Het open karakter van onze gemeente willen wij handhaven: versnippering,
verrommeling voorkomen.
De aantrekkelijkheid van het buitengebied wordt daarnaast vooral gevormd door de vele
laanbeplantingen, houtsingels en kleinere natuurhoeken. Toeristen en recreanten weten
ons buitengebied op zijn waarde te schatten en genieten daar van. Temeer nu in de loop
van de jaren steeds meer kleinschalige recreatieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden
zoals theetuinen, ijsboerderijen en andere voorzieningen.
De Nederweertenaar kenmerkt zich als een hardwerkende rustige burger.” Doe maar
gewoon dan doe je al gek genoeg” is mogelijk terug te voeren tot voorouders die hard
moesten werken in de Peel en op het platteland. Kenmerken van Nederweert die zo
typerend zijn dat wij ze zelf niet meer herkennen en zouden moeten koesteren. Waar we
trots op mogen zijn.
Daarom hebben wij als PvdA geen grootse uitdagende plannen en veranderingen in onze
omgeving maar zetten wij in op mensen, op de sociale omgeving .
Niet inzetten op grote ingrepen in landschap en fysieke leefomgeving, maar vooral inzetten
op de mens, de sociale aspecten. Mensen maken de maatschappij en daarom investeren
wij in mensen, onze burgers, in plaats van stenen.
Wij blijven gaan voor een duurzame samenleving; een sociaal duurzame samenleving.
Waarin de bereidheid aanwezig is om ook voor elkaar te zorgen en de uitdagingen die ons
op het sociale domein wachten aan te pakken. Niet als overheid en politiek alleen, maar in
gezamenlijkheid met onze burgers.
Deze uitdagingen vergen een nieuwe politiek. Geen politiek van klagen en geen politiek
van afwachten, maar een politiek die past in de Nederweerter traditie; solidair,
vooruitstrevend, nuchter en doortastend.
Op deze wijze willen wij als PvdA de uitdagingen van vandaag en morgen aangaan en een
volgende stap zetten naar een betere toekomst voor onze gemeente, dorpen, kernen
wijken en buitengebied, voor onze burgers en vooral voor onze kinderen. Een toekomst
waarin iedereen een fatsoenlijk bestaan heeft. Waarin iedereen, arm of rijk, met wat voor
talenten dan ook, volop kansen krijgt om zichzelf te ontwikkelen en die kansen grijpt.
Waarin mensen deel uitmaken van een solidaire samenleving, waar we elkaar respecteren
en verder helpen. Waarin burgers volop de kans krijgen om hun dorp, hun samenleving en
hun buurten zoveel mogelijk zelf vorm te geven.
Naar zo’n gemeenschap willen wij sturen, omdat deze bij Nederweert en de
Nederweertenaar past

SOCIAAL DOMEIN
De ontwikkelingen op het sociale domein overheersen de berichten in de kranten.
De Rijksmaatregelen (lees bezuinigingen) op dat terrein zijn gigantisch en komen
neer op een herinrichting van onze sociaal stelsel. Een groot gedeelte van die
omslag komt bij de gemeente terecht. Een enorme operatie voor ons als
gemeente, maar ook één met enorme kansen en mogelijkheden.
Algemeen

iedereen is (duurzaam) maatschappelijk actief;

vrijwilligers en mantelzorgers worden gewaardeerd en waar mogelijk ondersteund;

jongeren betrekken wij in een zo vroeg mogelijk stadium bij het sociale domein;

activiteiten en organisaties zijn het cement van onze samenleving;

wij zoeken aansluiting tussen traditionele activiteiten en de nieuwe behoeften van
onze samenleving;

we spreken iedereen aan op zijn en haar eigen verantwoordelijkheid;

sociale controle en onderlinge tolerantie wordt bevorderd;

voldoende ondersteunende maatregelen moeten worden getroffen om te voorkomen
dat kinderen in armoede opgroeien.
Participatie

burgers zijn primair “eigenaar” van de maatschappelijke opgaven. (Doedemocratie);

dat vraagt om een andere overheid, die wel betrokken blijft bij de maatschappelijke
initiatieven;

wij gaan uit van een positief mensbeeld gericht op vertrouwen in de kwaliteiten van
mensen;

de overheid ondersteunt, stimuleert, motiveert en biedt perspectief;

misbruik van het sociale stelsel wordt consequent gesanctioneerd;

de nadruk ligt op zelfredzaamheid en betrokkenheid bij de samenleving;

iedereen moet kunnen deelnemen aan deze samenleving;

burgers wonen zo lang mogelijk in de eigen sociale omgeving;

waar de burger het zelf niet kan organiseren wij een vangnet, dan wel ondersteunen
wij die burger;

het woord is aan de burger zelf;

de Gemeente is regisseur;

collectieve voorzieningen hebben de voorkeur boven individuele voorzieningen;

een goede mobiliteit is essentieel om deel te kunnen nemen aan onze samenleving,
zowel in collectieve zin als voor individueel vervoer;

er is een gevarieerd, breed en laagdrempelig aanbod van zorgvoorzieningen,
afgestemd op de eigen omgeving;

particuliere initiatieven die als doel hebben zelfredzaamheid en betrokkenheid te
bevorderen (zoals bijvoorbeeld de Stichting Leergeld en Jeugdsportfonds) worden
ondersteund.
Leefbaarheid

experimenteerruimte is toe gestaan en wordt gestimuleerd;

initiatieven die de leefbaarheid van wijken, dorpen en het buitengebied initiëren,
ondersteunen wij;

wij willen dit samen doen met bewoners, dorpsraden en het verenigingsleven. De
Gemeente faciliteert;

per kern is een bedrag beschikbaar gesteld voor leefbaarheids- en
vrijwilligersinitiatieven.

wijk- en dorpsvoorzieningen worden ondersteund om de maatschappelijke functie
breed in te kunnen zetten. Deze voorzieningen worden breder ingezet voor
bijvoorbeeld dag activiteiten en voorzieningen.

de beste locatie voor een multifunctionele accommodatie is in de kern. Indien zich
mogelijkheden doen om dit gerealiseerd te krijgen, daarop positief inspelen.

Vrijwilligerswerk en mantelzorgers

de gemeente stimuleert innovatieve nieuwe vormen van vrijwilligerswerk;

blokkades in wet- en regelgeving worden aangepakt;

meer burgers in Nederweert doen aan vrijwilligerswerk of verlenen mantelzorg

de jonge vrijwilliger wordt extra ondersteund;

er wordt ingezet op het voorkomen van een te grote belasting van mantelzorgers;

respijtzorg wordt gestimuleerd;

de pool van vrijwilligers en respijtzorgers wordt uitgebreid (respijtzorger ontlast een
mantelzorger, door bijvoorbeeld op een zieke burger op te passen, zodat de
mantelzorger ook even kan ontspannen en tijd voor zichzelf heeft);

werkgevers wordt gevraagd specifieke aandacht te geven aan de werkende
mantelzorger (mantelzorgvriendelijke organisaties);

er wordt gewerkt aan de beeldvorming van mantelzorgondersteuning. Dat kan ook
op andere terreinen liggen, dan alleen de zorgtaken. Voorbeelden zijn ondersteunen
bij administratie, boodschappen doen of gewoon een kopje koffie gaan drinken, zodat
ook andere sociale contacten mogelijk zijn;

mantelzorgers en vrijwilligers krijgen voldoende waardering voor hun inzet;

voorkomen moet worden dat Nederweertenaren om welke reden dan ook in een
isolement geraken. Een actieve inzet als vrijwilliger of een andere vorm van
maatschappelijke dienstverlening kan een oplossing zijn.
Inrichting sociale domein

de overheid (gemeente) geeft ruimte aan burgers om zelf maatschappelijke opgaven
te realiseren;

bij het zoeken naar oplossingen voor de ondersteuningsbehoefte van de burger wordt
consequent gedacht vanuit de eigen kracht van de burger;

de omgeving van de burger wordt, waar mogelijk, erbij betrokken;

wanneer burgers, ook met hulp uit hun omgeving (tijdelijk) niet in staat zijn
verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leefomstandigheden en onderhoud,
wordt ondersteuning vanuit de collectiviteit geboden;

waar mogelijk in de vorm van een algemene voorziening en waar nodig in de vorm
van een maatwerkoplossing;

ondersteuning zo inrichten op een zo snel mogelijk herstel van de zelfstandigheid van
de burger;

wanneer volledige zelfstandigheid om fysieke, psychische of sociale redenen (al dan
niet tijdelijk) niet mogelijk is, blijft de gemeente burgers actief ondersteunen bij
groeimogelijkheden tot participatie op een hoger niveau (sociale activering);

burgers zetten zich ook actief in voor medeburgers en gemeenschap, voor sociale
samenhang en leefbaarheid;

wij investeren in een ondersteuningsstructuur gericht op hulp aan de inwoners en
preventie;

maatschappelijke organisaties zetten in op kostenbesparing en innovatieve
producten of werk;

Er komt een specifiek beleid voor de doelgroep jeugd van 12 tot 23 jaar, zodat zij
goed voorbereid aan onze maatschappij kunnen gaan deelnemen;

wij gaan jongeren actief betrekken bij het realiseren van dit beleid.

Jeugdwerkloosheid wordt actief bestreden

jongeren onder de 27 zijn óf aan het werk, óf volgen onderwijs, óf combineren deze
twee;

wij hanteren een “lik op stuk beleid” bij ongewenst gedrag van jongeren;

ouders worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid.
Onderwijs

goede onderwijsvoorzieningen inclusief een goede aansluiting op voorliggende
voorzieningen is uitgangspunt;

waar mogelijk samenwerking stimuleren tussen een peuterspeelzaalvoorziening en
het basisonderwijs;



extra inzetten op voor- en vroegschoolse activiteiten, zodat kinderen met een goede
startkwalificatie aan het onderwijs kunnen beginnen;
“je hebt een dorp nodig om een kind op te voeden” houdt voor ons in dat ook
verenigingen en andere organisaties ondersteund worden bij het vergroten van de
pedagogische deskundigheid;
initiatieven die leerlingen sociaal weerbaarder maken, worden gesteund;
de gemeente investeert in goede schoolvoorzieningen in elke kern. De basisschool is
een basisvoorziening in elke kern;
de brede schoolgedachte worden waar mogelijk ondersteund en verder ingevuld;
indien de demografische ontwikkelingen in de kern Nederweert zich negatief blijven
ontwikkelen is een heroverweging van schoollocaties voor ons bespreekbaar;
de realisatie van een promopark bij de randweg in overleg en met inspanning van
het Citaverde college blijft voor ons een doel.








Sport en beweging

de gemeente blijft investeren in sport en beweging. Sport en bewegen zijn belangrijk,
gezond en noodzakelijk;

sportverenigingen, organisaties en vrijwilligerswerk worden gestimuleerd om
vernieuwende activiteiten te organiseren die passen bij de veranderende vraag;

in elke wijk of kern wordt een openbare sport en beweegfaciliteit gerealiseerd;

Sportvitaal wordt voortgezet;

bestaande sportaccommodaties moeten intensiever gebruikt worden door deze
beschikbaar te stellen voor medegebruik door bv. buurtbewoners of wijkorganisaties;

sportverenigingen worden uitgedaagd om meer dagbestedingsactiviteiten te
organiseren.
Kunst en Cultuur

private initiatieven van kunst- en cultuurinstellingen worden aangemoedigd;

bij de inrichting van een openbaar gebied worden ook kunstuitingen aangebracht.

de popcoördinator wordt structureel ingezet. Activiteiten in het kader van de
popcultuur worden gestimuleerd en georganiseerd;

waar mogelijk worden muzikanten gefaciliteerd;

de activiteiten van het Moulin Blues festival blijven wij actief ondersteunen;

nieuwe activiteiten in het kader van jeugdactiviteiten, popcultuur en kunstuitingen
(zoals bijvoorbeeld een RascalFest) kunnen op een positieve grondhouding van de
gemeente rekenen.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Iedereen moet kunnen deelnemen aan deze maatschappij. Waar de burger
het zelf niet kan, organiseert de gemeente een vangnet. De overheid
ondersteunt, stimuleert, motiveert en biedt perspectief;
Het bestrijden van armoede heeft een hoge prioriteit
Initiatieven die de leefbaarheid van wijken, dorpen en buitengebied
initiëren, worden ondersteund. Dat willen we doen samen met bewoners,
dorpsraden en het verenigingsleven. Per kern is een bedrag beschikbaar
gesteld voor leefbaarheids- en vrijwilligersinitiatieven.
Wij stimuleren innovatieve nieuwe vormen van vrijwilligerswerk en het
voorkomen van een te grote belasting van mantelzorgers. Respijtzorg
wordt gestimuleerd.
Jeugdwerkloosheid wordt actief bestreden.
Kinderen kunnen met een goede startkwalificatie aan het onderwijs
beginnen. Wij zetten extra in op voor- en vroegschoolse activiteiten.
Verenigingen ondersteunen bij het vergroten van hun pedagogische
deskundigheid;
De popcoördinator wordt structureel ingezet en activiteiten in het kader
van de pop-cultuur worden gestimuleerd en georganiseerd;
nieuwe activiteiten in het kader van jeugdactiviteiten, popcultuur en
kunstuitingen kunnen op een positieve grondhouding van de gemeente
rekenen.

RUIMTELIJK DOMEIN
Wij koesteren onze natuurgebieden en grote open landschappen. Het besef van
het unieke karakter van deze gebieden biedt kansen. Het open karakter van onze
gemeente willen wij handhaven; versnippering, verrommeling voorkomen. In dat
kader gaat het vooral om het beheersen van ons ruimtelijke domein. De PvdA wil
dat in ons buitengebied een goed evenwicht blijft bestaan tussen de agrarische
waarden enerzijds en de natuurlijke en recreatieve waarden anderzijds. De
agrarische ontwikkelingen worden vooral aangestuurd vanuit Brussel en Den
Haag. Daar kun je als gemeente weinig aan veranderen. Maar wel als het gaat om
de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit.
Platteland en natuur.

een vitaal landelijk gebied waar jong en oud kunnen wonen, werken en van
basisvoorzieningen gebruik kunnen maken;

verdere natuurontwikkeling in het buitengebied dient bevorderd te worden en
robuuste verbindingen dienen gerealiseerd te worden;

in Nederweert is een schaapskudde aanwezig die het landschap op een meer
natuurlijke wijze in stand houdt.

bij een plattelandsgemeente horen veel groen en bomen. Wij houden
groenvoorzieningen in stand en leggen indien mogelijk extra aan.

er komt een adequaat groen-beleidsplan dat past bij onze plattelandsgemeente

goed onderhoud in groen gaat voor kappen. Meer groen in de kernen.
Bouwen

we bouwen voor eigen behoefte;

voor éénpersoonshuishoudens zal extra gebouwd worden;

de samenstelling van kernen en wijken kent een gevarieerd woningaanbod. Met
zowel koop- en huurwoningen als woningen in het goedkope en dure segment;

de gemeente werkt faciliterend mee aan de realisatie van glasvezel in het
buitengebied.
Verkeer en vervoer.

gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd door de kwaliteit ervan ten
minste op peil te houden en daar waar mogelijk uit te breiden;

openbaar vervoer met de kleinen kernen dient gehandhaafd te blijven op het huidige
niveau;

fietsverkeer wordt gestimuleerd (zie ook sport en beweegbeleid);

binnen de kernen zijn wandelaars en fietsers hoofgebruiker van de openbare ruimte.
De automobilist is gast;

de langzame verkeersgebruiker dient beter beschermd te worden;

er worden meer en veiliger fietsroutes gerealiseerd in de gemeente Nederweert.

de vele (school)routes naar Weert dienen verbeterd te worden op het gebied van
verkeersveiligheid;

openbare verlichting versneld omzetten naar duurzame verlichting.
Buitengebied.

nieuwe (economische) initiatieven in het buitengebied worden gestimuleerd;

er dient een evenwichtiger afweging plaats te vinden tussen leefbaarheid, recreatie
en natuur, ten opzichte van economische activiteiten;

geen landschap ontsierende windtribunes toestaan in open ruimten in het
buitengebied;

stimuleer de realisatie van velden en daken met zonnepanelen;

de activiteiten van de intensieve veehouderij dienen verminderd te worden. De
gemeente Nederweert (en omliggende omgeving) wordt al te zwaar belast;

de agrarische sector dient gewezen te worden op zijn eigen verantwoordelijkheid ten
opzichte van de samenleving;

















het totaal aan bebouwd areaal in m2 aan IV-bedrijven dient te worden verminderd
ten opzichte van het huidige aantal m2 (stand 1-1-2013);
leegstaande stallen worden opgeruimd, waardoor de kwaliteit van het landschap
verbetert;
er dient een reductie van bedrijven en dieren plaats te vinden om te kunnen voldoen
aan de wettelijke normen;
de risico’s van volksgezondheid in relatie tot de landbouw en intensieve veehouderij
worden in beeld gebracht. Er wordt ingezet op het verminderen van de risico’s;
de geurnorm voor het gehele buitengebied is maximaal 10 ou;
als medio 2014 de wet inzake de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ingaat,
waarmee gepoogd wordt om de stikstofuitstoot te beheersen, dient in de
vergunningverlening de nog beschikbare stikstofruimte niet volledig en automatisch
te worden opgevuld door maximale vergroting van agrarische activiteiten;
de fijnstof concentratie in overbelaste gebieden wordt terug gebracht naar minimaal
de wettelijke normen en waar mogelijk 10% daar onder;
in het buitengebied worden meetpunten aangebracht om fijnstof concentraties te
kunnen meten;
de gemeente is meer sturend en handhavend bij ervaren overlastsituaties. Er wordt
adequater opgetreden, ook in de weekenden;
de Gemeente dient maatregelen in de vergunningsbepalingen op te nemen voor een
betere bedrijfsvoering. Bedrijven dienen alle daarvoor bestaande middelen in te
zetten om overlastsituaties die een gevolg zijn van bedrijfsvoering te voorkomen (bv
stallen niet onnodig open zetten, mest afdekken, juiste voer gebruiken enz). Hierop
ook handhaven;
in de Algemene Politieverordening het opnemen van de plicht om landbouwplastic
na gebruik direct weer af te voeren naar het eigen erf;
het vastgestelde maairegime voor de wegbermen, ter bescherming van vlinders,
vogels en insecten, consequent toepassen;
realiseren van een robuuste ecologische verbinding tussen het Weerterbos en de
Groote Peel.

A2 /N266

voor een betere bereikbaarheid en aantrekkelijkheid voor bedrijven en werknemers
in de regio Eindhoven, dient de A2 tussen Leenderheide en Kelpen uitgebreid te
worden naar 3 rijstroken;

in de raadsperiode 2014-2018 vindt een definitieve besluitvorming plaats voor een
verbetering van de verbinding afslag A2 richting Helmond (over de N266);

de verkeerssituatie bij de “McDonalds” is een onderdeel van de besluitvorming;

de gekozen oplossingsrichting zijn financieel haalbaar;

er worden momenteel 6 varianten uitgewerkt, waarop burgers en stakeholders
inspraak hebben. Wij gaan in dat kader voor een zorgvuldige procedure;

alle varianten hebben voor- en nadelen;

de risico’s van volksgezondheid in relatie tot de landbouw en intensieve veehouderij
worden in beeld gebracht. Er wordt ingezet op het verminderen van de risico’s;
o
Gezondheid (minste belasting voor wat betreft fijnstof, stikstof geur enz)
o
Natuur, milieu en landschappelijke waarden;
o
Verkeersveiligheid en langzaam verkeersgebruikers in het bijzonder;
o
De effecten op het aantal verkeersbewegingen

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

In Nederweert is een schaapskudde aanwezig.
Wij houden natuurgebieden en groenvoorzieningen in stand en waar
mogelijk breiden wij deze uit.
Wij staan geen landschap ontsierende windturbines toe.
Fietsverkeer wordt gestimuleerd. Binnen de kernen zijn wandelaars en
fietsers hoofdgebruiker van de openbare ruimte. De automobilist is gast.
De activiteiten van intensieve veehouderij dienen te worden verminderd.
Volksgezondheid is het belangrijkste aspect in het buitengebied. De
risico’s van volksgezondheid in relatie tot de landbouw en intensieve
veehouderij worden in beeld gebracht. Er wordt ingezet op het
verminderen van de risico’s;
A2 / N266; zorgvuldigheid in het proces staat voorop. De definitieve keuze
is gebaseerd op de criteria financiële haalbaarheid, gezondheid, natuur,
milieu,
landschapswaarden,
verkeersveiligheid
en
effecten
op
verkeersbewegingen.

BESTUUURLIJK DOMEIN
Wij zijn een open, eerlijke en betrouwbare gemeente. Een gemeente die meegaat
met de tijd en de burger serieus neemt. Er is duidelijkheid en transparantie over
ieders verantwoordelijkheid. De rol van de gemeente als overheid is helder.



Nederweert blijft een zelfstandige gemeente;
de gemeente stimuleert en participeert in samenwerkingsverbanden op de schaal die
bij de problematiek past;
uitgangspunt daarbij is, plaatselijk organiseren wat plaatselijk kan, opschalen waar
het moet. Alleen als de betrokkenheid van de burger het grootst is (en dus vlak bij
hem ligt) is het effect het grootst;
indien deelgenomen wordt aan een bovengemeentelijk samenwerkingsverband is de
democratische legitimiteit en bestuurlijke controle namens onze burgers optimaal
georganiseerd;
een open communicatie wordt verder verbeterd;
de communicatie is nog meer gericht op de burger en haar verantwoordelijkheid;
alle noodzakelijke informatie die voor begrip en uitleg van de ontwikkelingen
noodzakelijk is, is (digitaal) beschikbaar;
het digitale kanaal van de gemeente wordt nog beter gebruikt voor het beschikbaar
stellen van informatie;
wij blijven kritisch kijken naar regels en blijven voorstellen doen om overbodige
regelgeving af te schaffen;
slecht controleerbare of te handhaven regels worden geschrapt;
handhaving zo inrichten dat overtreders worden aangepakt, en de grote groep van
goedwillenden positief wordt benaderd;
klagers krijgen een goede en voor de klager duidelijke terugkoppeling van de
ondernomen acties naar aanleiding van de ingediende klacht;
we pleiten voor een strak begrotingsregiem. Alleen een gezonde financiële gemeente,
die haar administratie goed op orde heeft, heeft ook bestaansrecht;
De ”vervuiler” betaalt. Daar waar onze burgers of bedrijven gebruik maken van
specifieke activiteiten van onze gemeente dienen daar kostendekkende tarieven
tegenover te staan.














Bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Als PvdA willen we verantwoordelijkheid blijven dragen voor wel en wee van onze burgers.
Wij opteren voor college deelname.
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de gemeente stimuleert en participeert in samenwerkingsverbanden;
plaatselijk organiseren wat plaatselijk kan, opschalen waar het moet.
Wij opteren voor college deelname.

Nederweert, januari 2014.

