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Terugblik
De afgelopen 4 jaar hebben we wederom vol energie deel uitgemaakt van de coalitie. Onze wethouders Hans Houtman en Theo Coumans hebben zich in het college uitvoerig ingezet om gemaakte plannen te realiseren. Nagenoeg
alle punten van de vooruitblik van ons verkiezingsprogramma van 2014 zijn uitgevoerd.
De VVD heeft in de afgelopen 4 jaar hard gewerkt aan het realiseren van de volgende successen:
In het belang van burgers, scholieren, zorginstanties en bedrijven in het buitengebied heeft de VVD
als eerste politieke partij in Nederweert glasvezel
in het buitengebied op de politieke agenda gezet
én gehouden. We zijn verheugd dat in 2018 de
schep in de grond gaat; glasvezel draagt bij aan de
ontwikkeling van Nederweert.
De gronden op het industrieterrein Pannenweg
zijn bijna uitverkocht. Er moet zelfs worden gekeken naar nieuwe opties voor uitbreiding.
We hebben ondernemers zo goed mogelijk de
ruimte gegeven om hun plannen te realiseren.
Door het nemen van extra maatregelen is waar
mogelijk eventuele overlast voorkomen.
Mede dankzij onze inzet is het aanvragen van een
vergunning gemakkelijker geworden. Alle bestaande regels zijn nog eens goed bekeken en zijn zo
veel mogelijk afgeschaft of eenvoudiger gemaakt.
Daar blijven we mee doorgaan.
In Hoebenakker, Merenveld, Tiskeswei en Ospeldijk zijn bijna alle kavels verkocht en woningen
gebouwd.
We hebben plannen die op de plank lagen zo snel
en zorgvuldig mogelijk uitgevoerd door daarvoor
geldende procedures zo eenvoudig mogelijk te
houden en belemmeringen weg te nemen. Denk
daarbij aan het herinrichten van de Brugstraat,
Geenestraat en Kerkstraat.

Wij hebben flink geknokt voor het behoud van een
publiekstrekker op het Lambertushof. We hebben
getracht realistisch om te gaan met de voortgang
en de eigenaar van de supermarkt heeft alle kansen gehad om zijn pand uit te breiden.
Wij hebben ons krachtig ingezet om bij alle veranderingen in het Sociale Domein de zorg voor zowel
ouderen, jeugd als de mensen met een beperking
zo goed mogelijk in te vullen. Steeds hebben we
de mogelijkheid van sociaal isolement van ouderen onder de aandacht gehouden. Vrijwilligerswerk en mantelzorg hadden de afgelopen jaren
onze aandacht, en dat zetten we door. Op al deze
belangrijke thema’s blijven we waakzaam.
De samenwerking tussen ondernemers op toeristisch en recreatief gebied pakt positief uit. Kleinere projecten en initiatieven zijn uitgevoerd en
door de aanpak middels dialoog en proeftuinen is
een goede balans ontstaan in het buitengebied.
Het verstandig omgaan met overheidsgeld heeft,
mede door onze inzet, erin geresulteerd dat Nederweert een financieel gezonde gemeente is.
We hebben meegewerkt aan het bewust maken
van mensen van het belang van duurzaamheid en
duurzame energie. Er is een plek gevonden om
windmolens te bouwen waarbij zoveel mogelijk
rekening is gehouden met de wensen van
omwonenden.

Ondernemingsklimaat
In Nederweert is het goed ondernemen! Zo
zijn bijna alle kavels op de Pannenweg verkocht. Daar zijn we als VVD trots op. Natuurlijk
blijven we ons in de komende periode inzetten
voor huidige én toekomstige ondernemers.
Ondernemerschap wordt het beste gestimuleerd door ondernemers de ruimte te geven.
De ondernemer initieert en de gemeente faciliteert. Wij gaan voor uitbreiding en opnieuw
indelen van bestaande én nieuwe industrieterreinen. Daarnaast blijven we ons hardmaken
voor het oplossen van leegstand. Leegstaande
panden, zoals de oude Rabobank, zijn perfect
voor de huisvesting van de kleinere en startende ondernemer.
Nederweerter verenigingsleven
Onze gemeente kent een bruisend verenigingsleven, op zowel cultureel als sportief gebied.
Dit danken wij aan een enthousiaste groep
vrijwilligers die zich daarvoor belangeloos
inzet. Daar is de VVD zeer trots op. Het is goed
dat de gemeente dit stimuleert. Verenigingen
moeten meer vrijheid krijgen. Daar draagt de
gemeente aan bij door het aantal regels te verminderen en te zorgen voor een vast gezicht;
één loket waar het Nederweerter verenigingsleven terecht kan – ook buiten kantooruren.
Jongeren
Op dit moment wordt er te weinig aandacht
besteed aan jongeren, hierbij doelen wij op de
groep 13-25 jaar. Deze groep wordt regelmatig vergeten. Wij willen ons inzetten voor een
gemeente waar wordt geluisterd naar de stem
van de jongeren. Ook hun stem moet serieus
genomen worden. Wij gaan met hen in gesprek
om te kijken wat zij willen en hoe we dit samen
voor elkaar kunnen krijgen. Wanneer dit niet
verandert dan zal deze generatie het leefgenot
in andere plaatsen gaan zoeken en vertrekken
uit Nederweert. Jongeren verdienen beter!

Centrumontwikkeling
Met ondernemers, omwonenden en bezoekers
naar een toekomstbestendig en nog sfeervoller winkelcentrum; daar gaat de VVD voor!
Bereikbaarheid en voorzieningen zoals gratis
parkeren en voldoende parkeerplaatsen spelen
daarbij een grote rol. De bouw van een nieuwe
supermarkt op de locatie van de oude sporthal
moet zo snel mogelijk beginnen. Ook moet er
een publiekstrekker behouden blijven op het
Lambertushof waardoor het hele centrum
levendig blijft. De pilot leegstand die vanuit
ondernemers wordt opgestart dient zo snel
mogelijk tot uitvoering te komen.
Leefbaarheid in kernen
Het is belangrijk dat we onze dorpskernen
aantrekkelijker blijven maken voor alle leeftijdsgroepen. Bijvoorbeeld door het in stand
houden van bestaande basisscholen, winkels
voor de dagelijkse boodschappen, het faciliteren van eetpunten voor ouderen en de ruimte
te bieden voor levensloopbestendig wonen.
Dat komt de leefbaarheid en saamhorigheid
ten goede. Van de VVD kunt u een meedenkende en faciliterende gemeente verwachten
met de mentaliteit dat niet de regels, maar de
balans tussen bedrijvigheid en leefbaarheid
voorop staat.
Buitengebied
Nederweert ademt rust, ruimte en vrijheid.
Dat komt onder meer door ons prachtige
buitengebied waar agrarische ondernemers
zorgen voor ons voedsel, kinderen veilig buiten
kunnen spelen in bijvoorbeeld de Houtsberg
en waar toeristen komen ontspannen in onder
meer de Peel.
Mede door initiatieven van de huidige ondernemers heeft ons buitengebied de charme die we allemaal waarderen. De VVD wil
een gezonde balans tussen leefbaarheid en
ondernemersklimaat waarbij overlast tot een
minimum wordt beperkt. Initiatieven waaronder theetuinen, boerderijwinkels en zorgboerderijen verdienen in onze ogen de komende
jaren aandacht en ondersteuning.

Evenementen
In Leveroy is ieder jaar festival Outrageous wat
duizenden bezoekers trekt, ook de kermis op
het horecaplein en evenementen zoals Moulin
Blues en Raadpop zijn belevenissen waar we
met elkaar trots op mogen zijn. We kennen in
Nederweert fantastische locaties voor evenementen, alleen door het huidige beleid is het
aanvragen van de vergunningen daarvoor te
moeilijk. De gemeente moet het organiseren
van festivals en feesten gemakkelijker maken
door het verminderen van onnodige regels en
door organisatoren alle kansen te geven.
Werkgelegenheid
Nu bestaande bedrijven zich uitbreiden en
nieuwe bedrijven zich in onze gemeente vestigen ontstaat er meer werkgelegenheid. Dit
moet de Nederweertenaar ten goede komen.
Ook in de toekomst moeten we aantrekkelijk
blijven voor ondernemers met visie en lef,
zodat de werkgelegenheid blijft stijgen.
Veiligheid
Onze gemeente is een van de veiligste van
Nederland. Dat willen we graag zo houden!
Een mooi succes is de geplande bouw van de
nieuwe brandweerkazerne, waardoor snellere
aanrijtijden mogelijk worden. Wij zijn blij met
het enthousiaste vrijwilligerskorps dat dag en
nacht binnen onze regio klaarstaat. Toch kan
veiligheid altijd beter. De VVD wil de politiepost behouden. Daarnaast willen wij voldoende oversteekplaatsen binnen de dorpskernen
en voldoende verlichting in heel Nederweert,
ook in het buitengebied.
Zorg
Nederweertenaren staan er bij ons niet alleen
voor! Wanneer u niet meer voor uzelf of mensen in uw omgeving kan zorgen, is de gemeente er voor u met ondersteuning die aansluit
op uw behoeftes. Ook wanneer uw ouders, of
juist uw (klein)kinderen hulp nodig hebben,
kan u op steun van de gemeente rekenen.
De VVD zet zich in voor het aanpakken van
bureaucratie.

Mantelzorg
Het verlenen van mantelzorg kan van grote
invloed zijn op uw leven en uw omgeving. Wij
hebben veel respect voor de mantelzorgers
die deze zware taak op zich nemen. Ook de
mantelzorger verdient goede ondersteuning.
Een belangrijk onderwerp voor de VVD is
daarom de toegankelijkheid en kwaliteit van
mantelzorgondersteuning. Wij zien hier ruimte
voor verbetering. Ons streven is om een van
de meest mantelzorgvriendelijke gemeenten
van Limburg te worden.
Infrastructuur & verkeer
De toenemende verkeersdruk, onder meer
door het nog niet verbreden van de A2, gaat
ten koste van de verkeersveiligheid, het milieu
en de leefbaarheid in de kern van Nederweert.
De gemeente en de provincie moeten gezamenlijk de infrastructuur grondig aanpakken.
Participatie van burgers, zorgvuldig omgaan
met de zienswijzen van eenieder, extra inzet
om de overlast van aanwonenden te beperken en een heldere verantwoording van de
gemaakte keuzes zijn essentieel bij dit proces.
De VVD eist dat de toegezegde 20 miljoen
euro maximaal wordt benut om de verkeersveiligheid, het milieu en de leefbaarheid van
Nederweert duurzaam te verbeteren. Het nu
uitgevoerde onderzoek zal aangeven wat er
moet gebeuren om de knelpunten op de N266
op te lossen. Indien een randweg daarvoor
nodig is, gaan wij voor een weg met zo min
mogelijk overlast voor de omgeving.
De gemeentelijke schatkist
Nederweert is financieel gezond. Dat komt
mede door het gevoerde stabiele beleid en
het maken van de juiste keuzes. Dat willen
wij in de toekomst voort blijven zetten. Zuinig
omgaan met overheidsgeld waarbij de VVD
steeds de kernvraag stelt: is het zinvol en
noodzakelijk?

