
Nederweert

Verkiezingsprogramma 2014- 2018

Iedereen aan de slag



Nederweert

Iedereen aan de slag
Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Nederweert

Iedereen aan de slag
Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Programma

Iedereen aan de slag!

        Nederweert

Inhoudsopgave

1. Wat wil het CDA voor Nederweert

2. Voorwoord

3. Wat wil het CDA voor Nederweert

4. Inleiding

5. De 7 principes voor Nederweert

1. De mensen en niet de gemeente

2. Elke inwoner telt

3. Gebruik de kracht van de gemeenschap

4. Geef de ruimte te ondernemen

5. Nederweert zelfbewust in de regio

6. Fatsoen moet je doen

7. Een goed rentmeesterschap voor de gemeenschap, gemeente en inwoners

6. Nawoord

2 3



Nederweert

Iedereen aan de slag
Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Nederweert

Iedereen aan de slag
Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

1.   de mensen, niet de gemeente

Bij het besturen van de gemeente en het nemen 
van besluiten gaat het in eerste instantie om 
de inwoners van Nederweert en niet om de 
gemeente of de gemeentelijke organisatie. 
Als leidraad geldt hier dat er een zo efficiënt 
mogelijke organisatie staat waar de uitvoering 
van hoge kwaliteit is. Ook omdat de inwoners 
uiteindelijk de rekening betalen.

 
2.   elke inwoner telt mee en doet mee

Het beleid dient er op gericht te zijn dat er voor 
iedere inwoner een taak is. Dit kan een betaalde 
of onbetaalde baan, zoals vrijwilligerswerk, 
zijn. Gezien de financieel economische situatie 
in Nederland en de daarbij horende(te) hoge 
werkeloosheid, dient de komende 4 jaar het 
beleid in belangrijke mate in het teken van herstel 
van de werkgelegenheid te staan. We staan er 
dan ook voor dat zoveel mogelijk inwoners aan 
werk worden geholpen en als dit geen betaald 
werk is, wordt vrijwilligerswerk gestimuleerd en 
ondersteund. Dit houdt niet in dat er geen oog 
is voor de inwoners die het moeilijker hebben, 
ook voor hen moet er gekeken worden wat er 
mogelijk is en daar waar nodig ondersteuning 
geboden worden. 

3.   gebruik de kracht van de gemeenschap. 

De lokale gemeenschap, waar men woont en 
leeft, is de kracht voor en van de inwoners. 
De leefbaarheid moet samen met de 
verkeersveiligheid op orde zijn. Daarnaast 
moet de woningmarkt afgestemd zijn op de 
woonbehoefte en moet er een passende 
woonomgeving met voorzieningen en 
een bloeiend verenigingsleven zijn. Deze 
verenigingen zullen in de toekomst niet alleen 
meer op kernenniveau moeten samenwerken 
door o.a. gezamenlijke voorzieningen, maar 
zijn daarnaast ook een belangrijke factor voor 
de leefbaarheid zijn. Het CDA staat voor goed 
onderwijs voor iedereen, dit houdt ook in dat wij 
vinden dat in iedere kern een basisschool moet 
worden gehandhaafd. 

4.   geef ruimte om te ondernemen

Zeker in deze tijd moet het herstel van de 
economie en de werkgelegenheid binnen de 
gemeente Nederweert prioriteit hebben. Als 
gemeente moeten we zoeken naar de kracht van 
én uitgaan van kansen en niet van bedreigingen. 
Als CDA vinden we dat startende en innovatieve 
ondernemers extra aandacht en ruimte 
verdienen.

Wat wil het CDA voor Nederwert

Voorwoord

Voor u ligt het CDA-verkiezingsprogramma 2014-18 voor de gemeente Nederweert. 
Hierin geven we aan welke speerpunten wij voor de komende vier jaar belangrijk vinden. 
De speerpunten zijn geplaatst tegen de achtergrond van ons CDA-gedachtegoed, onze 
waarden, idealen en uitgangspunten. 

Daarnaast heeft Sybrand Buma, partijleider van het CDA, zijn 7 principes gelanceerd waarmee het CDA zich 
wil onderscheiden van de andere politieke partijen. Deze 7 principes hebben wij vertaald naar de situatie in 
Nederweert en vormen de basis van ons handelen in de komende jaren. 

In Nederweert gaat het om de mensen niet om de gemeente. De kracht van een gemeenschap komt immers 
uit de samenleving zelf en hierbij telt en doet elke inwoner mee. Het CDA geeft ruimte om te ondernemen. Dit 
is immers de beste manier om ondernemerschap vanuit de overheid te steunen. Om Nederweert sterker te 
maken moeten we samenwerken in de regio, maar stellen ons daarbij zelfbewust op. Om Nederweert in de 
toekomst sterk te houden, gaan we als een goed rentmeester te werk door de financiën op orde te houden en 
onze gemeenschap kwalitatief duurzaam te verbeteren

De economische motor draait nog lang niet op volle toeren en de komende jaren worden er veel taken door 
de Rijksoverheid en Provincie naar de gemeenten overgeheveld. Het lijkt een hele toer om zaken op de rit te 
krijgen en weer de weg naar voren te vinden. Toch zijn veel opgaven klein ten opzichte van de daden die onze 
voorvaderen in het verleden hebben gerealiseerd. Wanneer in het jaar 1467 Nederweertenaren met vereende 
krachten een kolossale Lambertuskerk hebben kunnen bouwen en mensen in de Peel na de oorlog zelf de 
waterleiding hebben aangelegd, moet er nu ook veel mogelijk zijn. Gelukkig kan onze samenleving anno nu 
nog steeds veel meer aan dan de Rijksoverheid kapot kan maken. Laten we deze gezamenlijke kracht van 
burgers, ondernemers, verenigingen en iedereen die mee wil doen benutten om Nederweert de komende vier 
jaar beter te maken.
Iedereen aan de slag!    

Met vriendelijke groet, 
 
Hubert Mackus 
Lijstrekker lijst 1 CDA. 
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5.   nederweert, zelfbewust in de regio

Het CDA kiest voor een zelfbewuste, zelfstan-
dige gemeente Nederweert die op een aantal 
gebieden, die het gemeenteniveau overstijgen, 
samenwerking in de regio zoekt. Regionale, 
economische samenwerking biedt meer kans 
op economische groei. Deze is weer van belang 
voor een beter perspectief op een levendige en 
leefbare regio en gemeente.  

6.   Fatsoen moet je doen

Veiligheid in de woon- werk- en leefomgeving is 
essentieel voor een goed woon- en leefklimaat. 
Overlast moet worden tegen gegaan en mag niet 
getolereerd worden. Het beleid is er dan ook op 
gericht om overlast te voorkomen. Het CDA vindt 
echter dat burgers zelf hier ook een rol in heb-
ben. Ook zij moeten hier meer verantwoordeli-
jkheid in dragen en nemen. 

Inleiding

Dit is geen tijd om stil te gaan zitten, stilstand is achteruitgang. Deze gemeenteraads-
verkiezingen gaan over het bereiken van het gewenste resultaat. Beter, bereikbaar en meer 
betrokken voor iedereen. Juist in deze maatschappelijk gezien roerige tijden.

Er komt veel op de gemeente en burger af. We krijgen te maken met de decentralisatie van 
taken op het gebied van jeugd en zorg; de werkeloosheid loopt op en de huizenmarkt lijkt 
op zijn dieptepunt te zijn geweest en komt iets in beweging. Ook vraagstukken op het ge-
bied van schaalvergroting of verdergaande samenwerking liggen op tafel. Hoe staan wij als 
CDA hier in en welke kant willen wij op, dat kunt u teruglezen in dit programma. 

7.   een goed rentmeesterschap voor een   
 duurzame toekomst

Rentmeesterschap gaat over de langere termijn 
(duurzaamheid). Als CDA staan wij voor een ge-
meente met een gezonde financiële huishouding 
en een duurzame besteding van de middelen. De 
lasten voor de burgers worden niet, behoudens 
inflatie, verhoogd. Op het vlak van energie wil het 
CDA naar nieuwe groene energie, zelf energie 
opwekken en burgers bewust maken van ener-
giekosten van de woning. Wij staan dan ook voor 
het stimuleren van het scheiden van afval, waar-
door de inwoners van Nederweert het laagste 
tarief van Limburg hebben en houden.

Foto Sarsven en de Banen 2013
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Bestuur filosofie

De toenemende vergrijzing, krimp van het aantal 
inwoners, toename van de armoede en de steeds 
hogere verwachting van de burgers en bedrijven 
behoeven meer aandacht. Wat wil en kan de gemeente 
voor de inwoners betekenen, maar zeker nog 
belangrijker; wat mogen en moeten wij van de burgers 
verwachten. Een gemeentebestuur kan mensen niet 
gelukkig maken, ze mag de inwoners echter ook niet 
in de weg staan. De gemeente moet haar taken goed, 
efficiënt en geruisloos uitvoeren, zodat de inwoners (en 
ondernemers) vooruit kunnen.

Het beste uit inwoners, ondernemers en Nederweert 
halen, kan alleen met enthousiaste mensen en een 
bestuur met de durf om inwoners en bedrijven ruimte 
te geven. Zeker in de tijd waar er steeds meer van de 
gemeente en inwoners verwacht wordt. De gemeente 
moet zich volgens het CDA vooral op de basis 
richten. U moet zich veilig voelen in Nederweert, goed 
onderhoud is hierbij belangrijk, al hoeft dat niet per se 
door de gemeente te gebeuren. Investeringen moeten 
hand in hand gaan met werkgelegenheid. De jeugd en 
bedrijven moeten de kans krijgen om alles uit zichzelf 
te halen. Dit alles voor de toekomst van Nederweert en 
haar inwoners. 

Graag wil het CDA de komende jaren verder aan de 
slag gaan op de ingeslagen weg, waar we al veel 
hebben bereikt. 

Zeker met alle taken die op ons afkomen, zien wij een 
uitdaging die wij niet uit de weg gaan en samen met de 
inwoners aanpakken.

Sommige ambities en wensen voor Nederweert zijn 
voor een periode van 4 jaar misschien hoog gegrepen, 
maar we gaan er voor!

Iedereen aan de Slag!

Het CDA is een degelijke en betrouwbare politieke 
partij en beweging die nieuwe wegen inslaat waar 
altijd vaste waarden aan ten grondslag liggen. Lokale 
politiek is geen doel op zich, maar een manier om 
zaken in de lokale samenleving voor elkaar te 
krijgen. In het verkiezingsprogramma staan duidelijk 
keuzes, maar deze 
dwingen we niet 
af. Besluiten die op 
steun van de lokale 
g e m e e n s c h a p 
kunnen rekenen 
of initiatieven die 
eruit voortkomen 
zijn duurzamer 
dan die met een 
krappe basis 
genomen. Daarom 
is samenwerking 
met en ruimte 
geven aan de lokale 
gemeenschap zo 
belangrijk.

Goed openbaar bestuur vraagt om een sterke 
gemeente die in staat is haar eigen beleidsagenda 
te bepalen. De schaal van een gemeente zegt niets 
over de bestuurskracht. Het komt aan op de lokale 
politici en bestuurders, met ambitie en idealen, 
die een toekomstgerichte visie hebben op ‘goed 
bestuur’. Dit wil niet zeggen dat alle problemen 
door de gemeente zelf opgepakt moeten worden. 
Samenwerken is hierbij een teken van kracht. 

Het uitgangspunt is dat de gemeente goede 
betaalbare basisvoorzieningen voor haar inwoners 
heeft en dat voor bovenlokale voorzieningen de 
samenwerking in de regio gezocht en ingevuld moet 
worden. 

Als CDA leggen we een grote verantwoordelijkheid 
bij de samenleving zelf. Dit heeft ook voordelen, één 
daarvan is dat Nederweert openstaat voor ideeën, 
opvattingen en wensen vanuit dorpskernen, buurten 

en wijken. De lokale gemeenschap is namelijk 
nooit af. Bestuurders, volksvertegenwoordigers en 
ambtenaren moeten de inwoners actief opzoeken, 
hen betrekken en positief staan tegenover de 
initiatieven ‘van onderop’. En dit, net als nu, niet 
alleen tijdens, maar ook buiten kantooruren. 

Bestuurder en ambtenaar ben je nl. niet van negen 
tot vijf.

We streven als CDA ook naar een actieve, duurzame 
en open samenleving, waarin sociale cohesie niet 
afgedwongen moet worden, maar vanzelfsprekend 
is. Een samenleving dus waarin mensen 
verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor 
zichzelf én hun omgeving. 

Met betrekking tot de schaalvergrotingen die we 
steeds meer zien bij ziekenhuizen, scholen en 
zorginstellingen gaat het CDA uit van een kwalitatief 
goede voorziening, dicht bij de burger en betrokken 
bij de samenleving. Vooral in de tijd die komen gaat, 
met steeds meer ouderen, is het van belang om 
goede voorzieningen te hebben. Deze voorzieningen 
moeten zo dicht mogelijk bij de burgers zijn en zo 
groot als voor goede zorg nodig is. 

de 7 principes voor nederweert de komende 4 jaren

1) de mensen en niet de gemeente
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Het CDA is zich bewust van de zwaarte van de 
nieuwe opgaven die de gemeente krijgt overgedra-
gen van het rijk op het gebied van arbeid, zorg en 
jeugd. Toch wil het CDA vooral denken in kansen en 
de mogelijkheden aangrijpen die de drie decentrali-
saties juist voor Nederweert bieden. Om proactief, 
dicht bij en samen met de burgers te werken aan 
een krachtige sociale structuur. Het CDA kiest hierbij 
voor een gemeente die ruimte biedt en inwoners en 
betrokkenen vertrouwen geeft.

Arbeid

Arbeid en deelname aan de arbeidsmarkt en samen-
leving is voor mensen van grote waarde. Je doet er 
toe, mensen hebben je nodig en je krijgt waardering, 
allerlei facetten die een mens nodig heeft om niet al-
leen goed te functioneren, maar ook gelukkig te zijn. 
Het is dan ook van grote waarde dat mensen deel uit 
kunnen blijven maken van de samenleving en daar 
waar mogelijk de arbeidsmarkt (betaald of onbeta-
ald). 

Het CDA wil de komende jaren via beleid benadruk-
ken dat ieders inzet via arbeid, vrijwilligerswerk en 
mantelzorg ertoe doet en van betekenis is.

Arbeid en participatie

•	 In het kader van de participatiewet moet 
de gemeente voorop lopen om een cultuu-
romslag te bereiken waardoor het veel meer 
vanzelfsprekend is dat ondernemers mensen 
met een beperking en ouderen aannemen. 
Om de noodzakelijke cultuuromslag te re-
aliseren worden bedrijven die investeren in 
het aan het werk helpen van mensen met 
een beperking ondersteund en evt. zelfs be-
loond.

•	 Het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid moet 
zich erop richten dat ook lager opgeleiden 
gemakkelijker werk kunnen vinden in de 
regio. Bij projecten van de gemeente Ned-
erweert zet de gemeente mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in (social return). 
Ook van de bedrijven die voor de gemeente 
werkzaamheden verrichten wordt verwacht 
dat zij mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt inzetten. 

•	 Mensen met een arbeidsbeperking dienen op 
maat ondersteund te worden. Zodat ook zij 
arbeidsmatig actief kunnen zijn of blijven naar 
vermogen.

•	 De mate waarin begeleiding in de arbeids-
matige participatie van inwoners nodig is, 
zal per individu beoordeeld moeten worden. 
Het CDA wil proefprojecten voor nieuwe vor-
men van begeleiding van medewerkers op 
de werkplek (bijvoorbeeld door pas gepen-
sioneerden die nog binding hebben met het 
bedrijf). 

•	 Het CDA wil dat iedereen in de maatschappij 
een bijdrage levert. Mensen die een bijstand-
suitkering ontvangen dienen via vrijwilliger-
swerk sociaal actief te zijn of blijven. 

Armoedebeleid

Vanwege de aanhoudende achteruitgaande 
economische situatie vindt het CDA het 
noodzakelijk om maatregelen te treffen in 
het kader van armoedebeleid. Hierbij moet 
de nadruk komen te liggen bij het tegen-
gaan van sociale uitsluiting van kinderen als 
gevolg van de armoede van gezinnen waarin 
zij leven. De inzet van lokale en landelijke 
stichtingen zoals bijv. Leergeld Weert e.o. en 
het Jeugdsportfonds Limburg dient hierbij ge-
stimuleerd te worden.

Mooi wonen

Het rijksbeleid drukt haar stempel op onze gemeente 
en onze inwoners. De eens zo sterke lokale won-
ingbouwvereniging heeft het moeilijker dan ooit. De 
investeringsruimte is als gevolg van onder meer 
de Rijksheffingen beperkt tot het noodzakelijke. De 
Nederweerter huurders worden geconfronteerd met 
lastenverzwaring en een grote groep kan zelfs geen 
aanspraak meer maken op een sociale huurwoning. 

Het CDA vindt dat nog sterker als voorheen samen 
moet worden gewerkt met de lokale woningcorpora-
tie. Als front richting het rijksbeleid en als construc-
tieve partners in het uitbouwen van prestatieafsprak-
en. Daarnaast vindt het CDA dat de woningcorporatie 
haar beleid zo moet inrichten dat de wachttijd voor 
een sociale huurwoning niet verder zal toenemen. 
Het CDA wil hier harde afspraken over maken met de 
woningbouwcorporatie. 

Het CDA wil meer aandacht voor de schaal van 
projecten. Daarbij geldt dat kwaliteit voor kwantiteit 
(aantallen) gaat en een nieuwe ontwikkeling geen 
probleem mag opleveren voor de bestaande woning-
markt. Het CDA wil dat onderzocht wordt of Neder-
weerter woning c.q. appartements-eigenaren die een 
starterswoning vrijmaken ( max waarde € 173.000 
v.o.n. (2013) en die een andere woning binnen de 
gemeente Nederweert kopen een evt. restschuld kun-
nen financieren met een starterslening

Onze gemeente kent een aantal “rotte plekken”, een 
voorbeeld hiervan is de oude Boerenbond locatie 
aan Staat. Het CDA wil dat nieuwe ontwikkelingen 
voor deze locaties serieus worden bekeken waarbij 
ook gekeken moet worden naar alternatieve invullin-
gen. Het meedenken met ontwikkelaars is hierbij een 
vereiste. Ook burgerinitiatieven zullen ondersteund 
worden.

De vergrijzing slaat overal toe, het aandeel ouderen 
stijgt. Dit gegeven wordt versterkt indien er geen jon-
geren bijkomen of wanneer deze wegtrekken uit onze 
kernen. Passende huisvesting voor starters en jonge 
gezinnen is van levensbelang voor de vitaliteit van 
onze gemeente. Deze groep vraagt om kleinere bou-
wpercelen met een goede omgevingskwaliteit zoals 
voldoende parkeerruimte, veilige speelruimte en mooi 
groen. Het CDA wil dat deze kwaliteit de norm wordt, 
ook binnen bestaande ontwikkellocaties.

De woonomgeving is zeker zo belangrijk als de won-
ing zelf. Goed onderwijs, voorzieningen en een bloei-
end verenigingsleven zijn hierbij voorwaarden voor 
een goede leef kwaliteit. 

Voorzieningen

Het CDA is voorstander van een stevige infrastructuur 
op het gebied van sport, cultuur en sociaal domein. 
Dit betekent niet dat we alles tot in het einde overeind 
willen houden, maar dit vraagt om een andere aan-
pak.

Om voorzieningen en diensten in kleine dorpen te 
behouden of realiseren wil het CDA dat de gemeente 
gezamenlijke dorpsinitiatieven om collectief diensten 
of voorzieningen te organiseren, stimuleert en initia-
tieven vanuit de dorpen positief tegemoet treed. 

Het CDA wil een optimale benutting van het 
maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, 
zalen, sportcomplexen enz.) per kern. Hierbij moet 
worden nagedacht over gebruik en functie van 
gebouwen in de toekomst, rekening houdend met 
demografische ontwikkelingen en veranderende 
behoeften van nieuwe doelgroepen. Er moet een 
visie per dorp komen, waar de ontwikkeling een 
onlosmakelijk onderdeel van is. Het uitgangspunt 
hierbij is, geen financiële bezuiniging op het 
verenigingsleven. Het is van belang dat verenigingen 
meer samen gaan werken en samen acties 
oppakken. In overleg met verenigingen willen we 
komen tot dagarrangementen waarbij verenigingen 
naschools aanbod ontwikkelen. Dit biedt kansen 
voor onderwijs, leefbaarheid in het dorp, ontwikkeling 
van de jeugd en de levensvatbaarheid van de 
verenigingen. 

Het CDA wil dat mensen met een beperking en 
ouderen bij een lokale sportvereniging actief kunnen 
zijn.

2) elke inwoner telt mee en doet mee 3) gebruik de kracht van de gemeenschap
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Zorg

Op het gebied van zorg staat de gemeente de ko-
mende jaren voor grote uitdagingen. Uitdagingen om 
nieuwe taken, die de rijksoverheid nu nog uitvoert, 
op een bij de gemeente passende schaal op te pak-
ken. Het CDA gelooft erin dat de gemeente op lokaal 
niveau, dicht bij de burger, de zorg beter kan organ-
iseren. 

Vanwege het verschuiven van de zorgzwaarte grens 
krijgt de gemeente de komende jaren te maken met 
inwoners met zwaardere hulp-, zorg- of ondersteun-
ingsvragen. De gemeente moet zich naar de mening 
van het CDA inspannen om de zorg/ en ondersteun-
ingsbehoefte van haar inwoners te kennen en het 
beleid hierop af te stemmen. Samenwerking met 
formele (bijv. thuiszorg en huisarts) en informele 
zorgpartners is hierbij van belang.

Een onderdeel hierbij is de digitale snelweg. Het 
CDA is van mening dat digitale en fysieke bereik-
baarheid belangrijk is voor het vitaal houden van de 
Nederweerter dorpskernen. Dit betekent dat in de 
gehele gemeente, dus inclusief het buitengebied, 
snelle internetverbindingen tot stand moeten komen.

De rol van het sociale netwerk rondom burgers (bijv. 
de vutter op het voetbalterrein) wordt steeds belan-
grijker en is goud waard in de toekomst. De gemeen-
te moet inwoners voorbereiden op de nieuwe situatie 
waarin ze steeds meer zelf de zorg moeten regelen. 
Ook moeten burgers hulp 
durven vragen, hier moet 
de gemeente ze op wijzen. 
Zowel in publicaties als 
in contact met burgers en 
organisaties moet steeds 
deze boodschap uitgedra-
gen worden.

De gemeente moet openstaan voor experimenten 
op het gebied van hulp aan gezinnen, wijkteams en 
andere inwoners, maar ook voor nieuwe technieken, 
zorg op afstand die er aan bijdragen dat inwoners 
langer thuis kunnen functioneren. Indien nodig moet 
er samenwerking gezocht worden met gemeenten 
die vooroplopen op dit terrein. 

Jeugdzorg

Het CDA vindt het van belang dat de gemeente zelf 
initiatief neemt en aan zet blijft op het terrein van het 
jeugdzorgbeleid. Hierbij zal het nodig zijn om allian-
ties op inhoud aan te gaan.

Met het oog op de decentralisatie van de jeugdzorg 
is het CDA voor behoud van snelle toegang tot GGZ 
deskundigheid in de gemeente. Verder vinden wij dat 
de gemeente zich moet inspannen om de toegan-
kelijkheid van lokale sport- of cultuurverenigingen 
voor alle doelgroepen (eventueel met begeleiding) 
te realiseren, zodat ieder kind de kans krijgt in zijn 
eigen omgeving op te groeien. In dit kader verwijzen 
wij naar de bemiddelende rol hierin van organisa-
ties/stichtingen zoals de Stichting Leergeld en/of het 
Jeugdsport- en /of Jeugdcultuurfonds. 

Onderwijs

Vanuit het belang voor de toekomst van onze kin-
deren moet de gemeente taken op het gebied van 
onderwijs de komende jaren met zorg vorm geven. 

Uitgangspunt hierbij is dat de gemeente betrokken 
partners bij elkaar weet te brengen en ieder vanuit 
zijn specifieke verantwoordelijkheid weet te inspir-
eren tot op maat gesneden aandacht voor de ontwik-
keling van kinderen. Samen kunnen partijen het ver-
schil maken.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor gezondheid, 
harmonieus opgroeien en talent-ontwikkeling vormen 
de basis voor het maken van beleidskeuzes. Kinder-
betrokkenheid is waar mogelijk belangrijk als basis 
voor toekomstige participatie in de samenleving. Kin-
deren moeten gelegenheid hebben om in een dorp 
op te groeien, vanwege de opvoedkundige functie 
van het dorp.

Het CDA vindt het belangrijk dat er in elke kern een 
school gehandhaafd blijft en juicht de recente in-
vesteringen in de basisscholen van Budschop, Eind 
en Ospel toe. De doorgaande lijn van voorschoolse 
opvang naar basis- en voortgezet onderwijs is van 
belang. Binnen de Lokale Educatieve Agenda moet 
méér ingezet worden op concrete programma’s geri-
cht op het verbeteren van de woordenschat van kin-
deren in Nederweert. Hierbij moet gebruik gemaakt 
worden van ondersteunende diensten van het Biblio-
center. 

Vanwege de toestroom van inwoners van Midden 
en Oost Europese landen (Moe-landers) moet 
nagegaan worden of schakelklassen weer ingevoerd 
kunnen worden. Hier moet zo nodig samenwerking 
gezocht worden met scholen / gemeenten in de 
regio.

De afgelopen jaren zijn veel jongeren enkele 
weken per jaar aan de slag gegaan voor hun 
maatschappelijke stage. Het CDA hecht veel waarde 
aan de functie van de maatschappelijke stage binnen 
de lokale samenleving en is dan ook voorstander 
voor het behoud hiervan.

Goed openbaar vervoer en veiliger verkeer

Goed openbaar vervoer is essentieel. Niet 
alleen omdat belangrijke voorzieningen als 
huisartsenposten, apotheek en ziekenhuis buiten 
kantoortijden buiten Nederweert liggen, maar ook 
omdat forenzen recht hebben op en belang hebben 
bij goede verbindingen tussen werk en huis. Het 
CDA zal bij er bij de provincie op aandringen op het 
behoud van lijn 61 ( Weert-Venlo via Ospel) en lijn 82 
( Weert-Roermond via Leveroy).

Om de bereikbaarheid van de kernen te vergroten 
wil het CDA een “pilotproject” met een “wensbusje”. 
De inwoners kunnen hierbij zelf de mate van service 
bepalen. Goed openbaar vervoer is in afstemming 
met het doelgroepenvervoer.
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Verkeersveiligheid

De veiligheid in het verkeer is voor de inwoners van Nederweert belangrijk. Het CDA vindt dat ook in de ko-
mende jaren de veiligheid van het auto-, fiets- en voetgangersverkeer verder moet worden bevorderd. Daar-
toe moeten reële afspraken gemaakt worden met kernen en buurten. 

Bij planmatige onderhoudswerkzaamheden aan wegen en rioleringen moeten adequate veiligheidsmaatre-
gelen worden genomen. 

Verkeer is echter het resultaat van de combinatie mens-voertuig-weg, menselijk gedrag staat voorop. Ook in 
het verkeer is de mens de maat der dingen. Naast allerlei maatregelen is gedragsbeïnvloeding van wegge-
bruikers van groot belang. Dit kan de gemeente niet alleen, de kennis van daarin gespecialiseerde verkeers-
organisaties moet daarbij ingezet worden. Verkeersveiligheid wordt niet automatisch bevorderd door strepen, 
drempels en gebods- en verbodsborden in de dorpskernen te plaatsen. Dit kan soms de veiligheid zelfs aan-
merkelijk verminderen. Het is dan ook zaak dat zowel het verkeersgedrag als de fysieke infrastructuur wor-
den aangepakt. Als CDA verwachten wij op dit gebied dan ook zeker iets van de burger. 

4) geef ruimte om te ondernemen

Ondernemers en werkgelegenheid 

Het CDA onderkent het belang van ondernemers in 
Nederweert. Voor de werkgelegenheid dichtbij huis, 
de waarde in het economisch verkeer en voor de 
vitaliteit van ons dorp. 

Nederweert heeft een goed vestigingsklimaat voor 
ondernemers en moet dit ook behouden en verder 
uitbouwen. Het ambtelijk apparaat is hier een on-
derdeel van, zij staan (net als nu) ondernemers op 
een adequate, daadkrachtige manier bij. Dit gebeurt 
door betrokken, klantgerichte ambtenaren en door 
snelle afhandeling van vragen en verzoeken aan het 
gemeentelijk apparaat. Het gaat hierbij dus niet om 
het niet kunnen, maar om het zoeken naar mogeli-
jkheden. Ja, maar is hierbij een beter antwoord dan 
nee.

Stimuleren van bedrijvigheid

Door inzet van de Bedrijvencontactfunctionaris willen 
we bedrijven actief benaderen om zich te vestigen 
in Nederweert. Dit kan op bedrijventerrein de Pan-
nenweg, maar ook op leegstaande locaties. Hierbij 
geven we maximale ruimte aan ondernemers. Als 
goed voorbeeld zien we de ontwikkelingen op de 
Hulsenweg waar, door het geven van ruimte aan 
ondernemers, een kwalitatief goed bedrijventerrein is 
ontstaan.

Bedrijfsverzamelgebouwen

Door de economische situatie in Nederland bestaat 
er onder startende ondernemers behoefte aan kleine 
bedrijfsgebouwen, het liefst geclusterd per sector. 
Het CDA wil hier invulling aangeven door samen te 
werken met vastgoedpartijen om leegstaande pan-
den om te bouwen tot werkplekken voor startende 
ondernemers of zzp-ers.

Ontwikkelingen in het buitengebied

De gemeente moet ontwikkelingen in het buitenge-
bied faciliteren, maar wel onder strikte voorwaarden. 
Het CDA is namelijk zuinig op het buitengebied. 

De gemeente moet faciliterend zijn bij innovatieve 
ideeën waarbij de overlast verminderd wordt en de 
agrariër zijn werk toch kan doen. Bij innovatie en 
een duidelijke verlaging van de milieubelasting mag 
de intensieve veehouderij uitbreiden. Kwaliteit moet 
een belangrijk uitgangspunt zijn. De aanpak van het 
verder terugdringen van geur- en fijnstof staat hierbij 
voorop.

 Daarnaast moet er ruimte zijn om leeggevallen 
agrarische gebouwen her in te richten c.q. voor een 
ander gebruik te bestemmen. Bestemmingsplan-
nen dienen dit niet tegen te werken, maar te onder-
steunen. Er moet dus ruimte zijn voor verbreding 
van de economische activiteiten in het buitenge-
bied. Denk hierbij aan de exploitatie van een zorg-
boerderij, bed en breakfast, kleinschalige maakin-
dustrie etc. Dit alles in harmonie met de omgeving.

Economische ontwikkeling

Centrumplan
De afgelopen periode is er, om het centrum van Ned-
erweert aantrekkelijker en veiliger te maken, veel ge-
beurd. De nieuwe Brug 15 is geopend, de Brugstraat 
vernieuwd en Nederweert heeft een mooi en gezellig 
horecaplein. Als CDA willen we deze lijn verder door-
trekken om zo het hele centrum van Nederweert een 
impuls te geven die niet alleen het centrum, maar 
ook de inwoners en ondernemers verdienen. De vol-
gende stap is het opknappen van de Kerkstraat en 
het Lambertushof. Om het centrumplan af te ronden 
is het CDA er voorstander van dat in deze periode de 
voormalige “sporthallocatie” herontwikkeld wordt. 

Parkeren

Het gratis en dichtbij parkeren is een groot goed in 
Nederweert. Het CDA begrijpt als geen ander dat 
de overheid verantwoordelijk is voor de randvoor-
waardelijke zaken zoals het openbaar gebied. Het 
ondernemen zelf is aan de ondernemers en dat 
moeten we ook vooral zo laten. De extra parkeer-
plaatsen aan de Loverstraat  geresulteerd in meer 
parkeerplekken dicht bij het centrum, dat hierdoor 
aantrekkelijker wordt en bereikbaar blijft. 
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Centrummanagement

Omdat de gemeente geen ondernemer is, maar wel 
verantwoordelijk voor een goed ondernemersklimaat, 
zijn wij voor een actief centrummanagement die wij 
nadrukkelijk in stelling willen brengen om zo meer 
activiteiten, klanten en uiteindelijk ook meer onder-
nemers naar Nederweert te halen. Vanuit hun rol als 
vertegenwoordiger van de Nederweerter midden-
stand worden ze nadrukkelijk bij de relevante besluit-
vorming betrokken. 

Wi-Fi

Wi-Fi is een belangrijk netwerk dat door het gebruik 
van mobiele telefoons en tablets steeds meer gebrui-
kt wordt. Als CDA willen we Wi-Fi punten door het 
hele centrum van Nederweert. Eventueel kan (sa-
men met het centrummanagement) onderzocht wor-
den of ondernemers dan op een innovatieve manier 
dit WiFi-netwerk gratis kunnen aanbieden en in ruil 
daarvoor reclame kunnen maken voor hun onderne-
mingen. Bijvoorbeeld: alleen vandaag koffie met ge-
bak voor maar € 2,50 bij Guulke eten & drinken.

Recreatie en toerisme

Het CDA geeft toerisme en recreatie een stevigere 
plek in Nederweert. Op het gebied van recreatie 
moet er een duidelijk beleid komen. Het CDA wil 
de opbrengst van de toeristenbelasting een op een 
investeren in projecten die toerisme en recreatie 
versterken. De besteding van de toeristenbelasting 

Positionering gemeente Nederweert

Goed openbaar bestuur vraagt om een sterke ge-
meente die in staat is haar eigen beleidsagenda te 
bepalen en haar wettelijke taken goed te vervullen. 
Het CDA laat zich daarbij leiden door de volgende be-
ginselen:

Het CDA kiest voor een zelfstandige gemeente 
Nederweert. Groter is niet per definitie beter. 
Nederweert heeft een schaalniveau waarbij 
de bestuurlijke organisatie en het uitvoerende 
apparaat kort bij de inwoners staan. Daarmee kan 
voorzien worden in de belangrijkste basisbehoeften 
van de inwoners bij acceptabele financiële lasten. 
Nederweert is een voldoende sterke gemeente. 
Als zelfstandige gemeente moeten we maatwerk 
kunnen leveren bij het oplossen van problemen. 
Dit hoeft niet altijd op eigen kracht te gebeuren. 
Het kan juist een teken van kracht zijn om 
als gemeente samen te werken met andere 
gemeenten. Intergemeentelijke samenwerking is 
zeker geen teken van zwakte.

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente 
met de buurgemeenten blijft samenwerken om 
de economische groei in de regio te ontwikkelen 
en te stimuleren. Een economisch levendige 
en vitale regio draagt bij aan de economische 
ontwikkeling van onze gemeente. Economische 
groei nodigt uit tot investeren, waarvan ook onze 
gemeente de vruchten plukt. Economische groei 
draagt bij aan de leefbaarheid, aan een actief 
en levenskrachtig verenigingsleven en aan een 
goed woonklimaat. Wij houden er rekening mee 
dat de bevolkingsgroei rond 2020 stopt en zelfs 
gaat dalen. Daarom moeten wij ons niet alleen 
richten op kwantitatieve groei maar vooral ook op 
kwalitatieve groei.

Duidelijkheid over de verbinding N266 – 
N275 (randweg).

Al meer dan 20 jaar wordt er gesproken over de 
aanleg van een nieuwe Randweg om zodoende 
de kern van Nederweert en Budschop te ontlasten 
en daarmee de leefbaarheid en verkeersveiligheid 
in deze kernen te verbeteren. Uiteraard mag deze 
randweg geen verschuiving veroorzaken van het 
huidige probleem naar andere gebieden binnen 
de gemeente. Omdat dit project zowel financieel 
als inhoudelijk te groot is voor Nederweert, zijn 
we blij dat we dit samen met de Provincie Limburg 
aanpakken. De afgelopen periode is er al veel 
werk verricht. Zo heeft een sterke lobby van het 
gemeentebestuur ervoor gezorgd dat de Provincie 
Limburg de helft van de kosten van het project voor 
haar rekening neemt en de regio een kwart. Hierdoor 
is de financiële haalbaarheid aanzienlijk vergroot.  
In 2014 wordt er een keuze gemaakt tussen de 
overgebleven varianten. Het CDA is van mening dat 
een nieuwe randweg alleen financieel haalbaar is 
indien de bijdrage van de gemeente niet meer dan 
vijf miljoen euro bedraagt, waartoe de gemeenteraad 
in meerderheid reeds heeft besloten. Verder dient 
het aantal doorsnijdingen van andere wegen zoveel 
mogelijk beperkt te blijven en moeten agrarische 
percelen en routestructuren zoveel mogelijk intact 
worden gelaten. Een aandachtspunt hierbij is de 
bereikbaarheid van ons centrum voor de bewoners 
van het buitengebied.

5) nederweert, zelfbewust in de regio

Ziekenhuisvoorziening en zorg in de buurt

Het CDA is zich bewust van het belang van behoud van een ziekenhuisvoorziening in Weert. Een ziekenhuis 
waar inwoners van Nederweert terecht kunnen voor de basis- en verloskundige zorg. Om het voortbestaan 
van de ziekenhuiszorg in de regio te bevorderen moet de gemeente proactief acteren in het ontwikkelen van 
geïntegreerde eerstelijns- en wijkzorg. 
Hierbij is de samenwerking van huisartsen en de eerstelijnszorg in de wijk van belang; evenals het omarmen 
en verkennen van mogelijkheden op het gebied van innovatieve zorgprogramma’s (zorg op afstand, e-health). 

Ook ontwikkeling van integrale wijkteams waar burgers voor advies kunnen aankloppen en die burgers 
begeleiden in het vinden van een ondersteunings- en hulpaanbod is voor het CDA van belang evenals het 
inzetten van preventief beleid. 

dient voor de burger op een transparante wijze te ge-
beuren. Of het nu gaat om een goede infrastructuur 
voor toerisme, zoals goede fiets- en wandelpaden, 
samenwerking of pr; het moet van meerwaarde zijn 
voor de recreatie in de gemeente. 
Rekening houdend met het karakter van Nederweert 
moet het accent liggen op het aanleggen en onder-
houden van wandel-, fiets- en ook ruiterpaden. 

Eynderhoof en de drie natuurgebieden (Groote Peel, 
Sarsven en de Banen en het Weerterbos) leveren 
een belangrijke recreatieve en zelfs sociale activit-
eiten. In samenhang met elkaar en met andere parti-
jen ( o.a. regionale samenwerking) dient gekomen te 
worden tot verdere uitbouw hiervan.

Kanaalzone

In deze zone liggen kansen voor het toerisme en 
verfraaiing van het woon en leefgebied. Zoals uitbrei-
ding van de passantenhaven en aansluiting op de 
wandel- en fietspadenroutes. 
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Beloon goed gedrag

Veel mensen klagen vaak over rommel langs de weg, 
hondenpoep op de stoep en bladeren in de goot. Het 
CDA is er niet voor de klagende mensen, maar voor 
de mensen die de handen uit de mouwen steken. We 
willen daarom niet meer regels stellen, maar mensen 
stimuleren om mee te doen. 

 

Samen houden we Nederweert schoon

Nederweert kent nu al een paar jaar bladkorven. Dit 
initiatief werkt erg goed. Burgers vegen zelf hun stoep 
schoon en kunnen de bladeren dan gratis kwijt. Dit 
goed gedrag willen we belonen door de bladkorven 
structureel in te zetten en daar waar nodig extra kor-
ven te plaatsen. Nederweert kent tal van mensen die 
in hun omgeving het speelveldje schoonhouden, de 
bermen opruimen en andere openbare ruimtes netjes 
maken. Het CDA wil dat deze goedwillende burgers 
dit “gemeenschappelijke” afval gratis kwijt kunnen. 

Hondenbelasting omlaag naar kostendekkend 
niveau

Veel mensen ergeren zich aan de overlast van hon-
denpoep. Afgelopen jaar is er extra geld uitgegeven 
aan bakken zodat hondenbezitters de hondenpoep 
netjes kunnen opruimen. Wanneer blijkt dat dit goed 
werkt, moet dit uitgebreid worden. Momenteel is hon-
denbelasting geen doelbelasting. Dit wil zeggen dat 
het geld dat binnen komt niet aan de aanpak van de 
overlast van hondenpoep wordt uitgegeven. Momen-
teel komt er meer geld binnen dan er aan de overlast 
wordt uitgegeven. Het CDA wil dat de hondenbelast-
ing niet hoger is dan de kosten die er voor de aanpak 
van de overlast gemaakt worden. De hondenbelasting 
gaan we in de komende periode verlagen tot het kos-
tendekkende niveau.

Veilig Nederweert

Je veilig voelen in je woon-, werk- en leefomgeving is 
essentieel. De gemeente heeft een belangrijke taak 
als regisseur op het gebied van veiligheid. Veiligheids-
beleid krijgt vorm in samenwerking met burgers, poli-
tie en justitie, scholen, buurtverenigingen, horeca-
ondernemers en winkeliers, woningcorporatie, (sport)
verenigingen, enz. Het CDA is van mening dat de ge-
meente, als het gaat om veiligheidsbeleid, de overlast 
in samenwerking en samenspraak met deze partners 
moet bestrijden en tegengaan.

Overlast bestrijden en tegengaan

Geweld mag onder geen enkele voorwaarde worden 
geaccepteerd. Het is de taak van de gemeente om 
in samenwerking met politie en justitie, de openbare 
orde te handhaven. 

De burgemeester maakt hierover in het driehoeksover-
leg (burgemeester-justitie-politie) bindende afspraken 
en rapporteert daarover aan de gemeenteraad.

  

Preventie

Het beleid is erop gericht de criminaliteit en over-
last niet alleen tegen te gaan, maar nog liever te 
voorkomen. Dat gebeurt door voorlichting en samen-
werking met ouders, scholen, maatschappelijke in-
stellingen en sport- en culturele verenigingen. 

6) Fatsoen moet je doen

Kwaliteitsbijdrage. 

Wanneer Nederweerter initiatieven een ruimtelijke 
impact hebben, moeten ze momenteel vanwege het 
Limburgs kwaliteitsmenu verplicht een bijdrage doen 
in het Nederweerter Groenfonds. De besteding hier-
van moet maatschappelijk breder zijn dan alleen 
groen, meer gericht op ruimtelijke duurzaamheid. Bi-
jvoorbeeld recreatie en toerisme.

Gezonde financiën 

Het grootste deel van de inkomsten van de gemeen-
tebegroting bestaat uit geld van de Rijksoverheid, het 
Gemeentefonds. Slechts een deel komt uit lokale hef-
fingen en belastingen. In beide gevallen (van het Rijk 
en van de gemeente) is er sprake van belastinggeld, 
opgebracht door inwoners van de gemeente. Uit-
gangspunt van het CDA is dat we duurzaam moeten 
omgaan met de financiële middelen die voorhanden 
zijn. Extra uitgaven dekken middels extra bezuinig-
ingen, nog veel nadrukkelijker nu in tijden dat de 
broekriem aangehaald moet worden. 

Kernwoorden voor het financieel beleid van het CDA 
zijn; zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en 
gematigde lokale lasten. 
Voor Nederweert betekent dit:

Geen lastenverhoging
De gemeentelijke lasten voor de burgers zijn de 
afgelopen jaren gedaald. Zo heeft de gemeente 
Nederweert de laagste afvalstoffenheffing van 
Limburg. Voor de komende 4 jaar wil het CDA 
Nederweert deze lijn vasthouden door de lasten 
niet te verhogen (behalve de inflatiecorrectie). 

Schappelijke tarieven voor maatschappelijke or-
ganisaties en verenigingen
Verenigingen, maatschappelijke- en culturele 
instellingen zijn de smeerolie van de samenlev-
ing. Wanneer zij goede initiatieven ontplooien, 
moeten we deze omarmen en koesteren en zeker 
niet gaan belasten. Het CDA wil daarom de leges 
voor evenementen afschaffen en bouwleges voor 
verenigingen compenseren. Tevens willen we 
maatschappelijk vastgoed ( vastgoed van vereni-
gingen en stichtingen en kerken) onder een an-
dere WOZ tarief laten vallen. 

Nieuwe groene energie

Niet alleen gebruiken, maar ook bewaren is het uit-
gangspunt. Natuur, grondstoffen, energie, voedsel 
en afval hebben een waarde. Als we dit belangrijk 
vinden, moeten we in de toekomst anders met onze 
grondstoffen omgaan. Wij streven ook lokaal naar 
een balans tussen mens, milieu en een gezonde 
economie. We betrekken lokale bedrijven en vooral 
ook de inwoners bij de overgang naar een duurzaam 
ingerichte gemeenschap. Om duurzaamheid niet 
slechts een project van de overheid te laten zijn, 
kiezen we voor de spontane projecten op de schaal 
van het dorp of de buurt. Voor Nederweert betekent 
dit:

Zelf energie opwekken 
Geef burgers die zelf energie opwekken de ruim-
te. Neem barrières weg bij initiatieven van buur-
ten, verenigingen, corporaties en bedrijven. Sa-
men met de gemeente kunnen afspraken over te 
leveren prestaties worden vastgelegd. Hierbij zal 
worden samengewerkt met lokale partners zoals 
de woningbouwvereniging en het bedrijfsleven.

Burgers bewust maken
De inwoners/burgers moeten bewust worden. Er 
moet bij maandlasten niet alleen aan de huur of 
hypotheek gedacht worden, maar juist ook aan 
de energiekosten. Dit zijn de kosten die steeds 
verder stijgen en zorgen voor een steeds hogere 
maandlast. Een goed geïsoleerde energiezuinige 
woning heeft een gunstig effect op de maandlas-
ten van onze inwoners. Het CDA wil energiezui-
nige woningen stimuleren.

Zonne-energie 
Samen met de Provinciale overheid kunnen ge-
meenten een fonds inrichten om bedrijven en par-
ticulieren te steunen in het vervangen van oude (as-
best) daken door zonnepanelen. 

Windmolens.
Windmolens dienen inpasbaar te zijn in het landsc-
hap en een bijdrage te leveren aan de lokale econo-
mie en werkgelegenheid waarbij tevens de inwoners 
kunnen meeprofiteren van de opbrengsten. Indien 
daaraan is voldaan dan is het CDA bereid om de mo-
gelijkheden te onderzoeken.

Afval scheiden is geld verdienen 
Door de goede scheiding van het afval krijgt Neder-
weert geld terug voor bijvoorbeeld kunststof, textiel, 
enz. Hierdoor hebben de inwoners het laagste tarief 
van heel Limburg. Dit willen we vasthouden en ver-
sterken. 

7) een goed rentmeesterschap voor de gemeenschap, de gemeente en haar inwoners
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Een verkiezingsprogramma maak je niet alleen. Op verzoek van het bestuur van het 
CDA Nederweert is de programmacommissie aan de slag gegaan met het verkiezing-
sprogramma. Door middel van thema avonden en gesprekken hebben we met behulp 
van vele inwoners, ondernemers en werknemers uit Nederweert een 1e basis gelegd 
voor het programma. Met deze input zijn wij aan de slag gegaan en hebben wij dit pro-
gramma geschreven. Wij willen via deze weg iedereen bedanken die op welke wijze 
dan ook meegeholpen heeft om dit programma tot stand te laten komen. 
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