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Ons team voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen!           #meedoen #verbinden  #aanspreken #doorgeven  
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1. Voorwoord van de lijsttrekker 
 
Samen leven, samen doen! Deze ambitieagenda verwoordt welke punten wij aan het einde van deze periode (2018-2022) samen hebben bereikt. 
Meer dan 110 mensen uit alle kernen van onze gemeente hebben meegedacht over de invulling van dit stuk. Deze ambitieagenda is geen stuk óver onze 
inwoners maar dóór onze inwoners.  Door de samenleving, voor de samenleving! 
Onze speerpunten zijn opgebouwd uit 3 hoofdthema’s, waaruit tevens deze agenda is opgebouwd: mooi wonen, goed werken en zorgeloos leven. De rode 

draad in deze agenda zijn de uitgangspunten: meedoen, verbinden, aanspreken en doorgeven!  

Daarmee is  meteen  duidelijk dat het meer dan ooit gaat om mensen, niet om stenen. De kracht van een gemeenschap komt immers uit de samenleving 

zelf en hierbij telt en doet elke inwoner mee!  

Ruimte om te ondernemen is wezenlijk voor een gemeente als Nederweert. Door te faciliteren en in kansen te denken steunen we  ondernemerschap. 
Samenwerken zit ons in de genen. Met de wetenschap dat we het voor onze gemeente goed willen doen, slaan we bruggen én overbruggen we onenigheid.  
Het spreekt voor zich dat we onze financiën op orde houden, ondanks dat we wel investeren in kwaliteitsimpulsen. 
Economisch gaat het steeds beter en de toekomst ziet er veelbelovend uit. Er zijn veel taken vanuit de provincie en het rijk naar de gemeente overgeheveld 

en er wordt een andere manier van werken van ons gevraagd. 

 

In een tijd waar de economie weer draait, waar we als burgers steeds mondiger en zelfredzamer worden en waar de overheid 

meer los moet durven laten, staan we aan de vooravond van een schitterende opgave waar wij graag mee aan de slag gaan! 

‘Samen met de inwoners, ondernemers, verenigingen en overige organisaties willen we deze opgaven voor Nederweert 
aanpakken. Daar komen we iedere dag weer voor uit ons bed’! 
#verbinden #meedoen #aanspreken #doorgeven 
 
Hartelijk groetend, 

Rick van Meel ,  
Lijsttrekker lijst 1 CDA Nederweert 
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Raadpop 2017, Foto: Harold Kuepers 
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2. Inleiding 
 

Verbinden, meedoen, aanspreken en doorgeven  

In ieder thema komt dezelfde aanpak terug; verbinden, meedoen, 
aanspreken en doorgeven!  

Deze  aanpak is verbeeld in een aansprekende tekening. De 3 
hoofdthema’s (mooi wonen, goed werken, zorgeloos leven) zijn 
ook verbeeld in drie tekeningen en laten in één oogopslag zien 
wat in 2022 bereikt is.  
  
Uit de aanpak en thema’s volgen  12 speerpunten, dit  zijn de 
concrete ambities voor  de komende vier jaar.  

1.   Mooi wonen 

De woningmarkt trekt aan, daar anticiperen we op. We vragen 
ruimte om te bouwen en realiseren duurzame toekomstbestendige 
wijken. We investeren in bestaande wijken om ook deze up to date 
te houden. In onze plattelandsgemeente is het goed wonen en 
recreëren  

 

2.   Goed werken 

Wij geven ruimte om te ondernemen. Dit is immers de beste 
manier om ondernemerschap te faciliteren. We denken in 
mogelijkheden en laten ons niet beperken door uitdagingen. Niet je 
eigen belang leidend laten zijn, maar juist het gemeenschappelijke 
belang voorop zetten. We moeten meer mét elkaar praten in plaats 
van over elkaar! Heb begrip voor elkaars standpunten en verdrink 
niet in tegenstellingen. Hierdoor creëren we ruimte voor elkaar en 
daarmee ruimte om te ontwikkelen en te ondernemen. 

3.   Zorgeloos leven 

Meer dan ooit  gaat het ons om de mensen, niet om de stenen.  Het 
gaat over maatschappij, niet over politiek! En over wat men wil, in 
plaats van wat men moet! Uit de samenleving komt zoveel kracht 
welke de gemeenschap dient. De overheid moet hiervoor open 
willen staan. Faciliteren en ondersteunen waar initiatieven ontstaan 
en als we vallen, dan helpen we elkaar met opstaan! Zo hebben we 
de afgelopen periode veel projecten aangepakt. Zo gaan we de 
volgende periode nog veel meer projecten realiseren! 
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Onze speerpunten voor de komende vier jaar: 

1. Breed woningaanbod met ruimte voor maatwerk in alle kernen, voor iedere levensfase en voor elke beurs 

2. Goede basisvoorzieningen in alle kernen, nu en in de toekomst, met snel internet in de hele gemeente 

3. Schone, sociale en veilige woonomgeving voor iedereen, waarbij bewoners actief meedenken en elkaar aanspreken 

4. Nieuwe, groene inrichting van oudere wijken, waarin kinderen veilig kunnen spelen en ruimte is voor parkeren 

5. Divers aanbod van bedrijfsgebouwen, winkels en agrarische bebouwing waarin iedereen de ruimte heeft om te werken en te ondernemen  

6. Eigen wegennetwerk voor fietsers, gemotoriseerd en landbouwverkeer, met veilige schoolroutes en oog voor leefbaarheid en 
doorstroming  

7. Het verbeteren van de recreatieve- en toeristische sector door het stimuleren van ondernemerschap en het profileren van de 
onderscheidende waarden van Nederweert 

8. Nederweerter klimaatakkoord waarin is vastgelegd dat binnen tien jaar een reductie van 50% stof en geur is gerealiseerd 

9. Zonne-energie wordt opgewekt op maatschappelijk vastgoed en opbrengsten van windmolens vloeien maximaal terug naar de nabije 
omgeving 

10. Goede zorg voor iedereen en begeleiding in (digitale) leesvaardigheid voor mensen van alle leeftijden en iedere afkomst 

11. Betrokkenheid van inwoners wordt gefaciliteerd, ondersteund en gestimuleerd, waarbij ook inwoners met een beperking overal toegang 
tot hebben. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar, met laagdrempelige hulp daar waar nodig  

12. Maatschappelijk betrokken basisonderwijs in iedere kern, met het verenigingsleven als belangrijkste aanbieder van buitenschoolse 
activiteiten 
 
 
 



“Samen leven, samen doen!”   
--- 

CDA AMBITIEAGENDA 2018 – 2022     CDA NEDERWEERT 8 

3. Verbinden, meedoen, aanspreken en doorgeven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De rode draad door ons verkiezingsprogramma. Alles leggen we uit aan de hand van deze werkwoorden. Deze vinden hun oorsprong in de 4 
uitgangspunten van het CDA: Solidariteit (verbinden), gespreide verantwoordelijkheid (meedoen), publieke gerechtigheid (aanspreken) 
rentmeesterschap (doorgeven).  
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4. Mooi wonen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



“Samen leven, samen doen!”   
--- 

CDA AMBITIEAGENDA 2018 – 2022     CDA NEDERWEERT 10 

Meedoen: Iedereen wil en kan in onze gemeente wonen. 
 

Jongeren hebben een andere woonbehoefte dan gezinnen of senioren. Het 
woningaanbod moet daarop aansluiten: in alle kernen, voor iedere levensfase, 
voor elke beurs. Dan kan iedereen in onze gemeente wonen. Oplossingen zoals 
kant-en-klaarwoningen vangen de tijdelijke of veranderende vraag in de sociale 
huursector op.    
Ouderen en senioren zijn de wortels van onze samenleving en verdienen een fijne 
plek middenin onze gemeenschap. Al eerder hebben zij initiatieven bedacht en 
uitgevoerd om samen oud te worden én (indien nodig) samen zorg te delen. 
Maatwerkinitiatieven ontvangen medewerking.  
  

 
Verbinden: Wonen in Nederweert wordt leven in Nederweert 

 
Nederweert is een woongemeente én biedt daarnaast zoveel meer. 
Inwoners zijn ook fysiek, sociaal en digitaal met elkaar verbonden. De 
grootste kern beschikt over alle basisvoorzieningen zoals winkels, horeca, 
huis- en tandartsen, scholen, buurthuizen en sportvoorzieningen. Hier 
ontmoeten we elkaar en staan we midden in het leven. De andere kernen 
hebben eigen voorzieningen en behouden deze in de toekomst. De 
gemeente heeft een gunstige ligging in de regio. Ziekenhuizen en 
treinstations zijn dichtbij en op 35 km afstand vlieg je de wereld over. 
Daar profiteert Nederweert van. Snel internet is een basisvoorziening van 
deze tijd en is voor elke inwoner beschikbaar. 
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  Aanspreken: We luisteren naar elkaars aansprekende ideeën  
 
Goed wonen houdt niet op bij je eigen woning. Je woonomgeving is schoon, sociaal en 
verkeersveilig. De openbare ruimte is hierop ingericht én wordt zo gebruikt. 
Inwoners spreken de overheid en elkaar aan op verbeterpunten. Voor aansprekende ideeën is 
ruimte.     
De woningbouwvereniging en andere verhuurders laten zich aanspreken op hun taak: voldoende 
goede woningen voor elke doelgroep. Bewoners denken actief mee en laten hun stem horen. 
 
 

 
 

Doorgeven: Bestaande woningen en wijken verdienen aandacht!   
 

Nieuwe wijken sluiten aan bij de huidige woonwensen. Oudere wijken hebben 
soms minder uitstraling en de  woningen zijn niet altijd energiezuinig.  
Bewoners denken en doen mee bij het opnieuw inrichten van de wijk. Veilig 
spelen in een groene omgeving met ruimte voor parkeren. Straten en kelders 
lopen bij een stevige regenbui niet meer onder water omdat hemelwater 
ruimte heeft.  
Bij onderhoud aan wegen wordt gelijktijdig invulling gegeven aan andere 
oplossingen.  
Voor deze ideeën moet ruimte en geld zijn. Zo blijven de bestaande wijken 
aantrekkelijk voor onze kinderen. Oudere woningen worden energiezuiniger 
door inzet van extra stimuleringsmaatregelen. 
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5. Goed werken 
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Meedoen: Werknemers, werkgevers én ZZP’ers vinden elkaar  
 

Onder begeleiding krijgen inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan.  
Een aanpak wordt ontwikkeld samen met werkgevers, omliggende gemeenten, provincie en 
het UWV. 
Bedrijventerrein Pannenweg is gevuld en het centrumgebied is toekomstbestendig. Nieuwe 
en bestaande bedrijven vinden ruimte in getransformeerde bedrijfsgebouwen, winkels en 
agrarische bebouwing. Ze sluiten aan bij de vraag van bijvoorbeeld  ZZP-gebruik. Startende 
ondernemers krijgen ruimte om te ondernemen; het startersprogramma en -loket zijn dé 
plek voor ondersteuning.   
 
       Verbinden: Functionele en recreatieve infrastructuur  
 

Nederweert draagt haar onderscheidenheid in cultuurhistorie en landschappelijke invulling 
sterk uit. Natuurgebieden als de Groote Peel, de Weerterbossen, het Sarsven en de Banen 
zijn de parels van Nederweert, met een schat aan planten en dieren.  
Recreatie en toerisme groeit hierdoor, waardoor initiatieven als; ‘Nederweert, de vlinder 
van Limburg’ voet aan de grond krijgen! Dit vraagt én brengt voorzieningen. De elektrische 
fiets geeft het recreatief en het functioneel fietsen een impuls. Het fietsnetwerk sluit 
hierop aan en mountainbikeroutes zijn hier ook onderdeel van. Schoolroutes zijn veilig en 
hebben prioriteit.    
Het wegennetwerk en inrichting past bij het huidige gebruik. Fietsers, gemotoriseerd 
verkeer en landbouwverkeer hebben voldoende eigen ruimte.   
Aanpassing van de N275 en de N266 heeft vanuit leefbaarheid, veiligheid en doorstroming 
prioriteit en mag niet van de agenda. De oplossing die Nederweert het beste dient is 
uitgevoerd. De partijgenoten in Maastricht én Den Haag zetten zich in voor verbreding van 
de A2. Een goed functionerend OV-netwerk is noodzakelijk voor grote groepen inwoners in 
alle kernen en ontlast bovendien het wegennet.  
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Aanspreken: Een groen hart voor én vanuit de agrarische sector 
 

De agrarische sector voorziet in de gemeente bijna 30% van de gezinnen van het 
inkomen.   
De wereldbevolking blijft groeien en daarmee ook de vraag naar voedsel. De 
lokale land- en tuinbouwsector behoort tot de efficiëntste en minst vervuilende 
ter wereld. Uitdagingen in  volksgezondheid zijn integraal opgepakt door 
aangescherpte wet- en regelgeving. Bedrijven hebben geïnvesteerd in het 
terugdringen van geur en stof. Moderne bedrijven passen in het landschap en 
staan op goede voet met de omgeving. In het ‘Nederweerter klimaatakkoord’ is 
vastgelegd dat binnen 10 jaar een reductie van 50% stof en geur is gerealiseerd.  
 

 
 
 

Doorgeven: Asbest weg, groene energie terug 
 
De Omgevingswet biedt maatwerk en verduurzaming zonder dat dit de 
economische ontwikkeling in de weg staat. In het ‘Nederweerter 
klimaatakkoord’ is de deadline voor het CO2-neutraal vastgesteld. 
Asbestdaken zijn nagenoeg gesaneerd. Duurzaamheidsprojecten 
brengen hernieuwbare energie. Inwoners leven bewust duurzamer en 
investeren hier zelf in. Zonne-energie wordt opgewekt op daken van 
(agrarische) bebouwing en het maatschappelijk vastgoed zoals scholen 
en sportvoorzieningen. Opbrengsten van windmolens vloeien terug 
naar de omgeving. Volgende generaties profiteren hiervan. 
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6. Zorgeloos Leven 
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  Meedoen: Zorgen voor elkaar 
 
Gemeenschapshuizen zijn vitaal en een ontmoetingsplek binnen de kernen. Initiatieven 
die voorzieningen realiseren krijgen waardering en stimulering. Nieuwe zorginitiatieven 
die bijdragen aan het langer zelfstandig thuis wonen krijgen ruimte. Inwoners hebben 
goede zorg ondanks het afgenomen zorgbudget van het Rijk. Mensen kijken naar elkaar 
om en zijn een goede buur. De gemeente faciliteert waar nodig.  
Om actief mee te doen is lees- en taalvaardigheid een basisvoorwaarde, ook digitaal. 
Bibliotheken maken ouderen wegwijs in de digitale wereld. Leesvaardigheid is verder 
ontwikkeld via de schoolbibliotheek. Kinderen van nieuwe Nederlanders vallen niet 
buiten de boot, een zogenaamde schakelklas zorgt dat kinderen op niveau instromen in 
het reguliere onderwijs.  

 
   Verbinden: Initiatieven van onderop 

 
De maatschappij draait in belangrijke mate op vrijwilligers. Dat is de basis! 
Betrokkenheid van inwoners wordt gefaciliteerd, ondersteund en 
gestimuleerd. Het in 2017 ingebrachte budget voor burgerinitiatieven is 
ingezet voor concrete plannen. Bestaande initiatieven zoals Buurt WhatsApp, 
HartslagNu en de jaarlijkse wijkschouw hebben de veiligheid en het 
veiligheidsgevoel verder verbeterd.  
Sport- en cultuurverenigingen zijn toegankelijk voor alle doelgroepen zodat 
iedereen, ook inwoners met een beperking, de kans heeft actief mee te doen 
aan het verenigingsleven. Daarnaast zijn bovenregionale activiteiten als 
Moulin Blues, Tour d’Oospel, Raadpop, Outrageous  e.a.,  trekkers van 
jewelste. Bezoekers uit de nabije dorpen en gemeenten vinden hun weg naar 
Nederweert en de gemeente faciliteert waar nodig. 
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Aanspreken: Verantwoordelijk voor elkaar   
 
Het vangnet is geen hangmat. Inwoners nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en 
elkaar. Daar waar de zelfredzaamheid of hulp uit de omgeving niet toereikend is, helpt de 
overheid.  
Armoede lijkt in Nederland relatief, toch kan niet iedereen gelijkwaardig meedoen. Alle 
kinderen doen mee en ervaren dat ook zo. Daar waar nog armoede is zijn er bestaande 
initiatieven en solide partijen betrokken bij de aanpak. Niemand valt tussen wal en schip!  
 
De jeugdhulp is laagdrempelig voor kinderen en ouders/begeleiders. Zorgaanbieders zijn 
deskundig en dit wordt ook zo ervaren. Hulpvragen zijn bij de gemeente vroegtijdig 
bekend. Begeleiding van cliënten vindt op stabiel en individueel niveau plaats. De 
organisatie van de jeugdzorg is geen belemmering voor de zorgvragers. Door de aanpak 

aan de voorkant draait een kind als volwassene volwaardig mee in de samenleving.    
 

Pubers zijn jonge mensen op zoek naar een eigen plek. Specifieke activiteiten voor pubers én jong volwassenen zijn voldoende aanwezig. 
Deelname is niet de maatstaf voor succes; het bieden van de gelegenheid is voor deze doelgroep net zo belangrijk. Ze denken mee en 
voelen zich gehoord. Pubers zijn de generatie van onze toekomst! 

 
Doorgeven: Van kennis naar kunde  

 
Elk kind heeft de mogelijkheid het basisonderwijs in de eigen kern te volgen. Scholen zijn 
maatschappelijk betrokken en geven leerlingen de kans hun talenten verder te 
ontwikkelen in relatie tot de samenleving. Middelbaar onderwijs is en blijft 
vertegenwoordigd in Nederweert.  
Het verenigingsleven is de belangrijkste aanbieder van buitenschoolse activiteiten zoals 
sport en cultuur. Hier ontmoeten mensen elkaar en ontstaan er verbindingen. 
Initiatieven zoals Ospel Verenigt, Bengele Beweegt en Stichting Activiteiten Leveroy 
worden gefaciliteerd. 
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7. Onze speerpunten voor de komende vier jaar 
 

1. Breed woningaanbod met ruimte voor maatwerk in alle 
kernen, voor iedere levensfase en voor elke beurs 
 

2. Goede basisvoorzieningen in alle kernen, nu en in de 
toekomst, met snel internet in de hele gemeente 
 

3. Schone, sociale en veilige woonomgeving voor iedereen, 
waarbij bewoners actief meedenken en elkaar aanspreken 
 

4. Nieuwe, groene inrichting van oudere wijken, waarin 
kinderen veilig kunnen spelen en ruimte is voor parkeren 
 

5. Divers aanbod van bedrijfsgebouwen, winkels en agrarische 
bebouwing waarin iedereen de ruimte heeft om te werken 
en te ondernemen 
 

6. Eigen wegennetwerk voor fietsers, gemotoriseerd en 
landbouwverkeer, met veilige schoolroutes en oog voor 
leefbaarheid en doorstroming 

7. Het verbeteren van de recreatieve- en toeristische sector 
door het stimuleren van ondernemerschap en het profileren 

van de onderscheidende waarden van Nederweert 
 

8. Nederweerter klimaatakkoord waarin is vastgelegd dat 
binnen tien jaar een reductie van 50% stof en geur is 
gerealiseerd 
 

9. Zonne-energie wordt opgewekt op maatschappelijk 
vastgoed en opbrengsten van windmolens vloeien maximaal 
terug naar de nabije omgeving                                                              

10. Goede zorg voor iedereen en begeleiding in (digitale) 
leesvaardigheid voor alle leeftijden en iedere afkomst 
 

11. Betrokkenheid van inwoners wordt gefaciliteerd,  
ondersteund en gestimuleerd, waarbij ook inwoners met 
een beperking overal toegang tot hebben. Inwoners nemen 
verantwoordelijkheid voor zichzelf en elkaar, met 
laagdrempelige hulp daar waar nodig 
 

12. Maatschappelijk betrokken basisonderwijs in iedere kern, 
met het verenigingsleven als belangrijkste aanbieder van 
buitenschoolse activiteiten
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8. Afsluitend 
 

Een ambitieagenda maak je niet alleen. Maar liefst 110 personen 
zijn actief betrokken geweest tijdens onze ‘peilersessies’. Reeds in 
juni 2017 zijn we gestart met het leggen van de fundering  van deze 
ambitieagenda.  
CDA’ers, niet CDA’ers, man, vrouw, groot en klein; iedereen was 
welkom, kreeg de ruimte om te discussiëren en heeft zijn of haar 
zegje gedaan. 
Hier lag ook onze ambitie. Luisteren naar wat de mensen 
bezighoudt, luisteren naar waar de focus voor Nederweert moet 
liggen. Niet vertellen wat er móet, maar bespreken wat er zou 
kunnen.  Niet vastlopen in eigenbelang, maar praten over de 
gemene deler. Dát is wat we hebben gedaan, dát is wat we hebben 
opgehaald en dát hebben we weten te verwerken in deze 
ambitieagenda, jullie ambitieagenda!  
 
Naast de ‘peilersessies’ hebben er nog talloze gesprekken, en 
vergaderingen met inwoners, verenigingen en ondernemers  uit 
Nederweert plaatsgevonden. Ook mede hieruit is deze 
ambitieagenda tot stand gekomen.  
 
 
 

Wij willen via deze weg iedereen bedanken die op welke wijze dan 
ook meegeholpen heeft om deze ambitieagenda  tot stand te laten 
komen.  
 
Charlot Koppen 
Eric van der Putten 
Mark Hoeben 
Henk Geraats 
Henk Hermans  
Hubert Mackus 
Jasper Heesakkers 
Rick van Meel 
 
 
 

Een speciaal woord van dank aan alle personen voor hun inbreng 

tijdens de peilersessies, één op één gesprekken, kleinschalige 

overleggen en andere bijeenkomsten, voor hun kritische 

opmerkingen, tips en tops en andere waardevolle bijdragen!
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