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Terugblik 

 
Als VVD Nederweert kijken we terug op een enerverende en succesvolle raadsperiode.  
Wat hebben we de afgelopen vier jaar bereikt? 
  

 De afgelopen perioden heeft de VVD in Nederweert de bedrijvigheid gestimuleerd. Ondanks de 
economische crisis is het merendeel van de gronden aan de Pannenweg verkocht. Wij hebben de 
ondernemers begeleid in het realiseren van hun bouwplannen en blijven dit doen. 
 

 We hebben ons niet bezig gehouden met plannenmakerij, maar met realisatie. Denk hierbij aan 
Lambertushof, Brugstraat, Kerkstraat, Geenestraat, de Vijfhoek op Budschop en de verbreding 
van Brug 15. 

 

 We hebben stand gehouden als groeigemeente door perspectief te bieden aan nieuwe en 
bestaande inwoners. 

 

 In het buitengebied zijn nieuwe toeristische en recreatieve activiteiten mogelijk geworden door 
slim om te gaan met de ruimte die er is. Knelpunten zijn opgelost waardoor de balans tussen 
natuur en economie is verbeterd. We doelen onder meer op het Sarsven en De Banen, waar met 
budget vanuit de gemeente flink in natuur is geïnvesteerd. Daarnaast is er ook ruimte gekomen 
voor nieuwe samenwerkingsverbanden tussen ondernemers bij De Groote Peel. 

 

 Regels zijn waar mogelijk vereenvoudigd of afgeschaft. Denk hierbij aan een sterk afgeslankte 
welstandscommissie, het gemeentelijk adviesorgaan ten aanzien van bouwplannen. 

 

 Door visie te tonen wonen wij nu in een van de meest financieel gezonde gemeenten van 
Limburg. Onze zelfstandigheid is daardoor voor de toekomst gewaarborgd. De VVD heeft zich met 
haar wethouder voor financiën op dit gebied bijzonder slagvaardig getoond. Dit werd eens temeer 
duidelijk door de unanieme steun van alle fracties voor het gevoerde beleid tijdens de 
begrotingsvergadering.  
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Inf rast ruct uur  

 
Randw eg 
Voor een financieel gezonde toekomst van Nederweert 
binnen de regio, is een goed wegennet onmisbaar. Wij 
vinden het voor onze gemeente belangrijk om 
aansluiting te houden met zowel Brainport (regio 
Eindhoven), Greenport (regio Venlo) en de rest van de 
Euregio (Limburg, België en Duitsland). Deze gebieden 
bieden ons perspectief op het gebied van handel, 
werkgelegenheid en toerisme. Daarom zetten we ons in 
voor een goede bereikbaarheid van en voor de 
inwoners van onze gemeente.Over de randweg wordt 
veel gesproken, maar er is ook nog veel onzekerheid. 
De keuze voor het uiteindelijke traject kan pas worden 
genomen als alle noodzakelijke onderzoeken zijn afgerond en alle resultaten ervan zijn beoordeeld. 
De VVD vindt het belangrijk dat er bij alle keuzes omtrent de randweg ook rekening wordt gehouden 
met fietsers en ander langzaam verkeer. Daarbij zal vanzelfsprekend ook het landbouwverkeer als 
factor in de keuzes worden meegenomen. Pas als alle opties uitgebreid zijn bekeken en afgewogen 
en waar mogelijk ook verbeterd, kan het traject worden gekozen met een maximaal draagvlak binnen 
de Nederweertse samenleving. De VVD is van mening dat alle belanghebbenden een rol moeten 
spelen bij deze besluitvorming. 

 

Cent rum  Mast erplan 
Het Centrummasterplan is al geruime tijd in uitvoer, maar wat ons betreft betekent dit niet dat het klaar 
is. De komende periode moet er, in nauw overleg met ondernemers en bewoners, verder gebouwd 
worden aan de ontwikkeling van het centrum en moet er gaandeweg beoordeeld worden of de 
gekozen weg de juiste is. We dienen dan ook samen met de ondernemers te werken aan een 
levensvatbaar winkelcentrum. Gratis parkeren blijft voor ons een absolute must. Wij kiezen voor 
verregaande samenwerking met ondernemingen die de projecten na voltooiing willen exploiteren. 

 
Naar aanleiding van vragen van de VVD is er een werkgroep in het leven geroepen, die onderzoekt of 
het huidige verkeersplan een goed uitgangspunt is. Wanneer blijkt dat de gekozen route niet ideaal is 
voor de bereikbaarheid van Nederweert en haar middenstand,  moet het mogelijk zijn om - in 
samenspraak met de ondernemers en bewoners - te bekijken of en welke aanpassingen noodzakelijk 
zijn. Een levendig centrum waar bezoekers graag komen en mensen graag wonen, is essentieel voor 
de leefbaarheid van iedere gemeente. 

 

Glasvezel 
We stellen er het grootste belang in dat alle burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van de 
modernste communicatievoorzieningen. De VVD beschouwt een snelle aansluiting op het internet, 
door middel van een glasvezel- of kabelverbinding, daarom als een basisvoorziening. Een goede 
digitale bereikbaarheid is noodzakelijk voor iedereen, of het nu gaat om bedrijven, de studie, het werk 
of de zorg. Met name in deze laatste branche zien we een grote toename van het gebruik van 
moderne communicatiemiddelen, zodat goede zorg voor iedereen toegankelijk wordt en ook blijft. We 
zien ook dat bedrijven zonder een snelle internetverbinding genoodzaakt zijn op zoek te gaan naar 
alternatieve locaties. Zeker buiten de kernen van Nederweert zijn snelle digitale verbindingen een 
noodzaak voor de leefbaarheid van iedereen en de bereikbaarheid van bedrijven en zorgvragers in 
het bijzonder. Op dit moment heeft 25% van de woningen in Nederweert geen mogelijkheid tot 
aansluiting op een snel netwerk. Wij willen naar de 100%. Daar hebben we ons in het verleden al sterk 
voor gemaakt en dat zullen we in de toekomst blijven doen.  
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Financiën 

 
Financiële  sit uat ie  
Als VVD kunnen wij constateren dat wij in Nederweert een financieel gezond en stabiel beleid hebben 
gevoerd. Dit willen wij in de toekomst voortzetten. Het beleid heeft geresulteerd in relatief lage WOZ 
bijdrages voor onze burgers, waartegenover een hoog dienstenniveau staat. Dit ondanks het feit dat 
er de afgelopen periode structureel voor een bedrag van € 1,8 miljoen is bezuinigd. Naar de toekomst 
toe willen wij het dienstenniveau handhaven, waarbij efficiency in combinatie met persoonlijk contact 
voor ons uitgangspunt is. Hierbij kijken wij duidelijk naar mogelijke samenwerking met omliggende 
gemeentes. Dat betekent echter niet dat wij aan zelfstandigheid en slagvaardigheid willen inleveren. 
Concreet: samenwerken waar dat moet, op eigen kracht waar het kan. Wij zijn er voorstander van dat 
belastingen gebruikt worden voor de mensen waarbij ze geheven worden. Dit houdt bijvoorbeeld in 
dat wij hondenbelasting en toeristenbelasting willen aanwenden ten bate van de desbetreffende 
groepen.  

 

Ondernem ersklim aat  
Nederweert heeft een relatief aantrekkelijk ondernemersklimaat en het behoud of zelfs de uitbreiding 
hiervan is een grote wens van de VVD. Wij constateren echter dat er binnen onze gemeente de 
laatste jaren minder startende ondernemingen zijn. Wat ons betreft komt dit mede door de 
gemeentelijke lasten. Zo hanteert de gemeente Nederweert een ‘OZB-tarief voor niet-woningen’ dat 
75% hoger ligt dan in de gemeente Weert of het Leudal. We willen dan ook dat deze vorm van 
belastinginning meer in verhouding komt te staan tot de ons omringende gemeenten.  
 
 
 

Veiligheid 

 
Verkeersveiligheid  
We mogen ons in Nederweert gelukkig prijzen dat binnen onze gemeente een grote mate van 
verkeersveiligheid heerst. De VVD geeft voorrang aan deze veiligheid bij het beoordelen van de 
infrastructuur. Daarom zijn wij er voorstander van om verkeerspunten die als gevaarlijk ervaren 
worden middels - soms al eenvoudige - aanpassingen te verbeteren. Zo zal er op aandringen van de 
VVD binnen afzienbare tijd een veilige oversteekplaats tussen het woon-zorgcomplex Domus 
Bonaventura en de bibliotheek gerealiseerd worden. Wij zien dat er meer situaties binnen onze 
gemeente bestaan, die voor de veiligheid van alle verkeersdeelnemers dienen te worden aangepast.  

 

Brandw eer  
In geval van calamiteiten is het cruciaal dat 
hulpdiensten snel en met goed materieel ter plaatse 
zijn. Uit recent onderzoek is gebleken dat de huidige 
uitruktijden niet voldoen aan de wettelijke normen. 
Op regionaal niveau gebeurt al het een en ander, 
maar nog niet genoeg. De VVD maakt zich sterk om 
de vrijwillige brandweer zoals we die nu kennen te 
behouden voor Nederweert en mogelijk uit te 
breiden.  
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Leef baarheid en verenigingsleven  

 
Kernen 
Voor de VVD is de leefbaarheid in alle kernen belangrijk. Onder druk van de vergrijzing trekken 
mensen naar de algemene voorzieningen. In de praktijk betekent dit vaak, al dan niet vrijwillig, een 
verhuizing naar Nederweert-Centrum. Om de levenskracht in de kernen te waarborgen voor zowel 
jongeren als ouderen, is het dus noodzakelijk dat we deze kernen aantrekkelijk maken en houden 
voor alle leeftijdsgroepen. Dit betekent dat wij basisvoorzieningen meer naar de kernen willen 
brengen, zodat een leegloop voorkomen kan worden. De VVD wil ook ruimte bieden aan initiatieven 
om bestaande voorzieningen voor de diverse kernen te behouden. Wij denken hier aan meerdere 
functies binnen bestaande accommodaties of servicepunten in bestaande winkels.  

 

Verenigingsleven 
Nederweert kent een bruisend verenigingsleven op zowel cultureel als sportief gebied. Dit danken wij 
aan de inzet van een grote groep vrijwilligers. Diverse activiteiten kunnen met behulp van 
gemeentelijke ondersteuning een belangrijke meerwaarde voor  de diverse verenigingen zijn. Hierin 
willen wij dan ook een proactieve houding vanuit de gemeente realiseren. 

 

Onderw ijs 
We hebben de afgelopen jaren sterk geïnvesteerd 
in onderwijs. Ons beleid blijft erop gericht er alles 
aan te doen om voor iedere kern een 
basisschoolvoorziening te behouden. Ook in Den 
Haag is dit besef inmiddels doorgedrongen. Een 
basisschoolvoorziening komt de leefbaarheid en 
saamhorigheid ten goede. Wij vinden het ook 
belangrijk dat het voortgezet onderwijs voor 
Nederweert bewaard blijft. Zo willen wij er zeker 
van zijn dat er voor de jeugd meerdere 
opleidingsmogelijkheden binnen onze 
gemeentegrenzen blijven bestaan.  

 
 
 

Ruim t elijke ordening 

 
Ondernem ersinit iat ieven  
De VVD acht het van belang dat initiatieven van (potentiële) ondernemers gestimuleerd worden. Deze 
stranden echter regelmatig als gevolg van het bestemmingsplan. Wij vinden dat zeker in opstartfases 
er mogelijkheden moeten komen om tijdelijk af te wijken van onze huidige bestemmingsplannen. Als 
VVD verlangen we dat de gemeente maximale ruimte biedt aan ondernemersinitiatieven.  

 

Buit engebied 
Het buitengebied van Nederweert is sterk verbonden met de identiteit van onze inwoners. Het is voor 
onze samenleving een belangrijke bron van inkomsten, maar ook een leefomgeving voor bewoners en 
recreatieve verblijfsruimten voor zowel inwoners als bezoekers van de gemeente. Op dit moment 
wordt Nederweert nog omschreven als een agrarische gemeente. Door herformulering van de functies 
en doelen van gemeentes, zullen we uiteindelijk een landelijke gemeente worden. Daarvoor is het 
nodig om de belangen van de bewoners en de gebruikers van het buitengebied verder in balans te 
brengen. De bestaande disbalans wordt vaak versterkt door tegenstrijdigheden in wet- en regelgeving. 
Als VVD zijn wij voorstander van het ingezette beleid ‘niet vinken, maar vonken’. We willen een 
gezonde balans realiseren tussen leefbaarheid en ondernemersklimaat. Deze balans dient het 
uitgangspunt te zijn bij de toepassing van de wet- en regelgeving. Om een aantrekkelijk buitengebied 
te behouden is het van belang dat economische en maatschappelijke opbrengsten en activiteiten 
verder uitgebreid worden, door meerdere sectoren de ruimte te bieden en te ondersteunen waar 
nodig. In de afgelopen periode zijn initiatieven gerealiseerd in de vorm van theetuinen, 
boerderijwinkels en zorgboerderijen. Deze vormen van ondernemingszin verdienen in onze ogen ook 
in de toekomst alle aandacht en ondersteuning.  
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Zorg 

 
Prof essionals 
De zorg wordt de komende jaren een van de belangrijkste taken voor het gemeentebestuur. Dit gaan 
wij zeker terugzien in de begrotingen. Vanaf 2015 krijgt de gemeente de verantwoordelijkheid over 
meer taken in het sociale domein. Dat geeft het gemeentebestuur de kans om de zorg dichter bij de 
wensen van de burgers te brengen. De veranderingen hebben vooral betrekking op de begeleiding 
van zorgbehoevenden via de WMO, de jeugdzorg en het daarop aansluitende (passende) onderwijs. 
Dit geldt ook voor de re-integratie en participatie van mensen met een zekere afstand tot de 
arbeidsmarkt. Deze overheveling van taken worden decentralisaties genoemd. De VVD denkt dat er 
op het gebied van de uitvoering nog het nodige te winnen is. 
 
Er zijn 110 zorgaanbieders in onze gemeente. Waar andere partijen inzetten op het grootschalig 
inkopen van zorg, willen wij graag kansen en mogelijkheden bieden aan de kleinschalige 
zorgaanbieders. Zij slagen er nu al vaak in met minimale organisatiekosten kwalitatief hoogwaardige 
persoonlijke zorg te verlenen. Niet alleen op het gebied van zorgboerderijen, maar ook in de vorm van 
flexibele zzp’ers of andere kleine samenwerkingsverbanden. Wij denken daarom ook dat het kiezen uit  
een breed scala aan zorgaanbieders voor de meeste zorgvragers de optimale oplossing biedt. 
Iedereen die de overstap van AWBZ naar de Wmo moet maken, krijgt recht op een 
cliëntondersteuner, die door de zorgvrager zelf kan worden aangewezen. Deze begeleider 
ondersteunt de cliënt tijdens de gesprekken met de gemeente en als een (nieuw) zorgpakket moet 
worden samengesteld. De zorgvrager staat er bij ons niet alleen voor.  
 
De VVD vindt dat de gemeente ook praktisch meer kan betekenen. Zo kan zij bijvoorbeeld, eventueel 
in overleg met woonverenigingen, hulp bieden bij uiteenlopende vragen over bouwen of verbouwen. 
Een ander belangrijk punt voor de VVD is de bescherming van persoonsgegevens. We willen 
uiteindelijk naar één loket waar iedereen met een zorgvraag of -behoefte terecht kan. Veel gegevens 
worden dan bij elkaar gebracht, die ook weer onderling uitwisselbaar moeten zijn. Voordat het nieuwe 
zorgsysteem wordt ingevoerd dient voor iedereen duidelijk te zijn welke gegevens zichtbaar zijn voor 
wie, hoe ze afgeschermd worden voor derden en hoe de beveiliging is geregeld. Bescherming van de 
privacy hoort daarbij uitgangspunt zijn.  

 

Vr ijw illigers 
Ook voor de toekomst zien wij een belangrijke rol voor vrijwilligers en mantelzorgers weggelegd. Door 
kleinschalige samenwerking is het mogelijk om ook hen op een werkbare en prettige manier hun taken 
te laten uitvoeren en te ondersteunen. De VVD is van mening dat het een taak is van de gemeente om 
bij de organisatie van de zorg en het vrijwilligerswerk toe te zien op heldere en korte procedures. 
Hierbij staat persoonlijk contact voorop zodat er daadwerkelijk maatwerk kan worden geleverd. De 
gemeente dient ervoor te zorgen dat dit in de praktijk wordt nageleefd. 


