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Voorwoord lijsttrekker
Nederweert is een prachtige gemeente aan de rand van de Peel. Een gemeente
met veel natuur en mooie, gezellige kernen. Een gemeente met historie en vele,
hardwerkende inwoners en ondernemers. Maar ook een gemeente die in slaap
is gesukkeld. Dit komt omdat dezelfde partijen, met dezelfde poppetjes het al
decennia voor het zeggen hebben in Nederweert. En omdat die partijen alleen maar
bezig zijn met elkaar, in plaats van met de inwoners en ondernemers van onze
prachtige gemeente. Al meer dan tien jaar wordt er gesproken over de ontwikkeling
van een hotel nabij McDonald’s. Al meer dan tien jaar wordt er geruzied over
supermarktlocaties, terwijl ondertussen de overige detailhandel wordt vergeten.
En over het wel of niet aanleggen van een randweg wordt zelfs al meer dan dertig
jaar gedebatteerd, terwijl ondertussen wordt nagelaten om de verkeersveiligheid
voor de kinderen die dagelijks naar Weert fietsen te verbeteren.
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Het is tijd voor een andere mentaliteit in de Nederweerter
politiek. Niet meer decennia lang ruzie maken over
prestigeprojecten, maar samen met u aan de slag
voor een betere gemeente. Samen met inwoners
en ondernemers bepalen waar de prioriteiten liggen
in Nederweert. En dan zo snel mogelijk aan de slag
om ook de kansen te grijpen, zodat we Nederweert
optimaal laten bloeien en groeien.
Wij gaan met inwoners in gesprek, zoals we al vaker
op straat hebben gedaan, om te kijken hoe we de
leefbaarheid in de kernen kunnen verbeteren. Hoe we
kunnen zorgen voor meer groen in en rond de wijken.
Maar ook hoe we de voorzieningen in elke kern op peil kunnen houden.
Wij gaan met ondernemers in gesprek, zoals we al eerder in een ontbijtsessie hebben gedaan,
om te kijken hoe we het centrum weer bruisend kunnen maken en hoe we meer toeristen
naar de gemeente kunnen lokken. Maar ook welke behoeften er zijn voor bedrijventerreinen
nu de Pannenweg bijna geheel volgebouwd is.
Wat mij betreft gaat dit jaar al de eerste schop in de grond om Sportpark De Bengele een
hoognodige opwaardering te geven. Ook nemen we meteen de fietsroute die over en langs
het sportpark naar Weert loopt onderhanden én zorgen we er zo snel mogelijk voor dat
fietsers veilig de Randweg over kunnen steken. Verder willen wij meer groen en openbare
sportvoorzieningen in alle kernen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar beweegtuinen zoals er
bij St. Joseph al een is aangelegd. En we steken de komende periode de schop in de grond
om het eerste windmolenpark van Nederweert te bouwen, zodat we eindelijk écht aan de
slag gaan met een duurzame economie.
Het is tijd voor een frisse wind in de Nederweerter politiek. Een politiek die er is voor iedereen.
Een politiek die er is voor u. Ik wil de komende vier jaar samen met u aan de slag gaan voor
een nog beter Nederweert. Doet u mee?

Martin van Montfort
Lijsttrekker D66 Nederweert

1. Goed onderwijs
D66 gaat uit van de eigen kracht van mensen. Mensen zijn vrij om keuzes te maken
en hun leven zo in te richten als ze zelf willen, rekening houdend met de ander.
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is gelijke kansen voor iedereen. Onderwijs
is de belangrijkste aanjager van kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.
We willen dat iedereen kansen krijgt voor zijn toekomst, ongeacht zijn afkomst.
Onderwijs is bovendien essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden
en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en dialoog.
Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Daarom maakt
D66 zich hard voor goed onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze
gemeente.
D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen,
maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er
behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de
sociale ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis. De gemeente kan,
behalve door de uitvoering van haar wettelijke onderwijstaken en –bevoegdheden,
het verschil maken voor kinderen door informeel haar invloed te gebruiken.
Voorschoolse educatie
D66 vindt dat de gemeente alle kinderen moet zien te bereiken, ook kinderen uit
gezinnen die geen gebruik maken van voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen
met een taalachterstand, maar ook die met een sociale achterstand. Dit betekent dat
de gemeente moet blijven investeren in voorschoolse educatie in peuterspeelzaal en
kinderopvang en in de samenwerking tussen partners stimuleren.
Een school in elke kern
D66 wil basisscholen, waar mogelijk, behouden voor elke kern. Ze spelen een cruciale
rol in het leefbaar houden van de omgeving en vormen een ontmoetingsplaats. Om
efficiënt om te gaan met de gebouwen moeten onderwijsvoorzieningen daarom ook zo
worden ingericht dat ze ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden voor de wijk of
het dorp. Initiatieven hiervoor komen in de eerste plaats vanuit de buurten en scholen
zelf, daartoe uitgenodigd door de gemeente. Scholen bieden ruimte aan meer dan
leslokalen alleen. Waar mogelijk is er ook ruimte voor kinderopvang, buitenschoolse
opvang, sport, cultuur en welzijn. Scholen zijn zo breed als mogelijk c.q. wenselijk.
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Veiligheid in en om school
Ieder kind moet veilig naar school kunnen. Met eenvoudige verkeersingrepen in de
buurt van scholen kan veel leed voorkomen worden. D66 vindt dat samen met ouders
gezocht moet worden naar oplossingen op maat.
Huisvesting
D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. Schoolgebouwen dienen te
voldoen aan de eisen van deze tijd. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting
van nieuwbouw en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie van
bestaande schoolgebouwen. Er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in huisvesting.
D66 wil deze investeringen doorzetten.
D66 wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte bieden voor groene initiatieven als
schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken.
Kansen voor vluchtelingen
Investeren in kansen voor vluchtelingen is van belang. Om te participeren in onze
samenleving, moeten zij de taal spreken. Daarmee kunnen ze hun mogelijkheden op de
arbeidsmarkt vergroten. Zij verdienen een kans. Bovendien kunnen we op deze manier
voorkomen dat nieuwkomers in de bijstand belanden; dit is behalve rechtvaardig ook
een verstandige investering.

Een breed onderwijsaanbod
D66 wil samen met schoolbesturen het aanbod verbreden en/of verbeteren. Het is
belangrijk om in gesprek te blijven met het onderwijs. D66 wil daarom het initiatief
nemen om alle schooldirecties minstens een keer per jaar uit te nodigen voor een
gesprek met de gemeenteraad, om direct van hen te horen waar ze tegenaan lopen en
wat de gemeente beter kan doen om de scholen te faciliteren om het beste onderwijs
te geven.
Het basisonderwijs is de geschikte plek om aandacht te bieden aan thema’s en
onderwerpen waar we gemeentelijke doelstellingen willen bereiken, zoals sport,
cultuur, gezondheid, duurzaamheid en milieu. Het organiserend vermogen ligt bij
het particuliere veld: de gemeente heeft een rol om partijen en inhoud aan elkaar te
verbinden. Dit kan onder meer in de vorm van combinatiefunctionarissen voor sport
en cultuur. We dagen het (basis)onderwijs uit om innovaties in het onderwijs mogelijk
te maken en initiatieven ondersteunen we.

Passend onderwijs
D66 wil dat alle leerlingen worden gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor
is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om mee te komen, maar ook
voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve
voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale
ontwikkeling van het kind en eventuele problemen thuis.
D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de jeugdhulp. Ons uitgangspunt is dat
het individuele kind de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren
en financieren, mag geen belemmering zijn. Daarom gaan we slimme verbindingen
maken tussen passend onderwijs en jeugdhulp. D66 wil tijdig geïnformeerd worden
over ontwikkelingen in het passend onderwijs, zodat bijsturing mogelijk is. Gedwongen
thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. Ieder kind verdient een eerlijke kans op
onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten.
Gemeenten en onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
leerlingen die (extra) zorg nodig hebben. De school is dé vindplaats voor problemen van
kinderen. De gemeente investeert in het optimaliseren van deze signaleringsfunctie in
het onderwijs. Lichte zorg wordt door het onderwijs binnen samenwerkingsverbanden
georganiseerd. Voor zwaardere vormen van zorg is de gemeente verantwoordelijk.
Dit moet in goed overleg met scholen en het samenwerkingsverband georganiseerd
worden. De gemeente heeft een rol om samen met het onderwijsveld een goede
zorgstructuur te organiseren. De signaleringsfunctie geldt ook bij voor- en naschoolse
voorzieningen. Daarnaast zorgt de gemeente voor een goede overlegstructuur tussen
voorschoolse voorzieningen, onderwijs en zorginstellingen.
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Middelbaar onderwijs
Nederweert kenmerkt zich door een sterke agrarische sector. Samen met het voortgezet
onderwijs en het werkveld moeten kansen onderzocht worden om binnen Nederweert
en de regio dit thema op de kaart te zetten. Hierbij is aandacht voor vernieuwend
onderwijs, samenwerking met beroepsonderwijs en innovatie. De gemeente moet
haar invloed aanwenden om het Citaverde College voor Nederweert te behouden en
mogelijk uit te breiden met een mbo-opleiding in een relevante richting.
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten
Voor D66 hebben voldoende begeleiding in de klas, kleinere klassen en oplossingen
voor thuiszitters hoge prioriteit, ook om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het is
van groot belang dat de gemeenteraad zicht heeft op de uitvoering hiervan.

2. Milieu en duurzaamheid
Onze samenleving draait nagenoeg volledig op fossiele energie. Voor vervoer,
verlichting, industrie en de verwarming van onze huizen, verstoken we steenkool
en aardgas. Hierbij komt onder meer het broeikasgas CO2 vrij dat zorgt voor de
versnelde opwarming van de aarde. In het Klimaatakkoord van Parijs is het doel
gesteld om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 tot 2 graden in 2050. Dit
betekent dat wij het gebruik van fossiele energie en de CO2-uitstoot de komende
jaren terug moeten brengen tot nagenoeg nul.
Nederweert is uiterlijk in 2040 een CO2-arme gemeente. Onze energie wordt dan
lokaal en duurzaam opgewekt, bijvoorbeeld door wind- en zonne-energie, biogas en
duurzame warmte. Wij maken daarbij zoveel mogelijk gebruik van de beschikbare
materialen, zoals meststoffen, in onze gemeente. Wij vinden het belangrijk dat
burgers hierbij de mogelijkheid hebben om mee te beslissen en mee te profiteren
van deze gemeenschappelijke opgave, want de energietransitie biedt voor iedereen
kansen.
Schone lucht en fijnstof
D66 wil dat de gemeente Nederweert het belang van een schone lucht veel hoger op de
agenda zet. In Nederweert is een veel te hoge concentratie fijnstof in de lucht. Fijnstof
leidt tot een lage luchtkwaliteit. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid van de
inwoners van Nederweert en de aantrekkelijkheid van de gemeente als woon-, werken leefgebied. Vandaar dat het fijnstofniveau de komende jaren fors omlaag moet,
waarbij er zoveel mogelijk aandacht is voor de gevestigde belangen. De gemeente zal
haar inwoners hierover beter moeten informeren. De gemeente ondersteunt bedrijven
die werk maken van een betere leefomgeving en treedt op tegen bedrijven die hier
afbreuk aan doen. De ambitie is helder: D66 Nederweert wil naar een structureel lager
fijnstofniveau in onze gemeente. Daarnaast moeten overschrijdingen van de Europese
normen worden voorkomen.
Water
Door de klimaatverandering wordt het warmer en natter. Als het regent valt er veel
meer regen in een keer. Wanneer al dat water vervolgens wegloopt naar het riool, raakt
dat sneller overbelast en stroomt het over. Middels een bewustwordingscampagne
willen wij burgers motiveren om regenwater op te vangen en dat water bijvoorbeeld te
gebruiken voor tuinbesproeiing. Subsidie op afkoppelen van storten op riolering willen
wij vooralsnog continueren.
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Duurzame energie
D66 is blij met de provinciale subsidie om daken van gemeentelijke gebouwen voor
zover mogelijk te benutten voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat de gemeente
braakliggende terreinen beschikbaar stelt voor zonneweides. Ook kan de gemeente de
oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met subsidies
en kennisuitwisseling. De gemeente moet duurzame energieprojecten van burgers
stimuleren, ook financieel.
					
Gezien de urgentie om snel over te schakelen op duurzame energie, zien we ook een
rol voor windenergie op land. Hoewel de ruimtelijke ordening rondom windenergie
op land een provinciale bevoegdheid is, hebben gemeenten een belangrijke rol in
het mogelijk maken van windenergie op land door constructief mee te denken over
geschikte locaties en een participatie/inspraakproces in te richten. Door burgers als
investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, zodat ze ook financieel
profiteren, ontstaat er draagvlak en betrokkenheid. Een mooi initiatief is het plan voor
windmolens bij het WML-terrein op Ospeldijk.
					
Daarnaast koopt de gemeente Nederweert haar energie 100% groen in. Dat is wat
betreft D66 geen ‘sjoemelstroom’ of certificaten van biomassa dat is bijgestookt in
kolencentrales.
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Energiebesparing
D66 streeft naar een klimaatneutrale gemeente. Dat is haalbaar als een slimme
combinatie van maatregelen genomen wordt. De richting is simpel: minder energie
gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Draaien aan de
knoppen moet zowel via ‘de wortel’ (subsidies, voorkeursbeleid, CO2 als criterium in
aanbestedingen) als ‘de stok’ (handhaving, normering).
					
D66 wil een plan om iedere kern energieneutraal te maken. De gemeente heeft, naast
een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken, ook een
belangrijke regierol op dit terrein. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel
glas, isolatie, groene daken, aansluiting op een (duurzaam gevoed) warmtenet of
zonnepanelen leiden tot een win-win situatie. Door woningen en bedrijfspanden
energiezuiniger te maken, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere
energierekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd.
Bovendien willen we dat nieuwbouwprojecten niet meer worden aangesloten op
het aardgasnetwerk. Dit zorgt ervoor dat de energie die nodig is voor de woningen
alleen uit duurzame bronnen gaat komen. Daarnaast wil D66 via bindende afspraken
woningbouwcorporaties aanmoedigen hun vastgoed te verduurzamen.
Participatie in verduurzaming
D66 betrekt de inwoners van Nederweert bij de verduurzamingsopgave. Bijvoorbeeld
via het energieloket waar de inwoners van Nederweert terecht kunnen voor advies
om hun huis te verduurzamen. D66 wil dat de gemeente het energieloket faciliteert
en actief onder de aandacht brengt bij de inwoners. Burgerinitiatieven die bijdragen
tot verduurzaming, zoals een energie coöperatie, willen wij actief ondersteunen.
De dorpskernen willen we verder vergroenen en bestendig maken tegen hitte of
extreme regenval en braakliggende gronden beschikbaar maken voor duurzame
energieopwekking. Bij de herinrichting van gebieden zoals de Kanaalzone en de
sport- en recreatiezone willen wij duurzame energie een zichtbare plek geven, zoals in
verlichting.
Duurzame educatie
D66 vindt dat het onderwerp duurzaamheid in de breedste zin van het woord moet
worden gestimuleerd op scholen in de vorm van lespakketten. Hierdoor creëer je op
vroege leeftijd al milieubewustwording bij kinderen en nemen zij deze kennis mee
naar huis om dit door te geven aan hun ouders. Scholen worden ondersteund bij het
inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen.
De gemeente kan hier bijvoorbeeld grond voor beschikbaar stellen in de buurt van de
school.
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Leefomgeving en natuur
Een gezonde leefomgeving is geen luxe. Het is van levensbelang. Dat geldt voor
de bodem, het water en de lucht. Veel van de problemen spelen op nationaal (en
internationaal) niveau en worden op landelijk niveau aangepakt. Sommige problemen
zijn in Nederweert en omgeving sterker aanwezig dan elders. De uitstoot van fijnstof
is een goed voorbeeld. De intensieve veehouderij speelt hierbij, naast het verkeer, een
belangrijke rol.
							
Voor D66 heeft natuur een hoge waarde en nieuwe ontwikkelingen mogen deze in
principe niet aantasten. Als er toch natuur wordt aangetast, wil D66 een herplantplicht
of natuurcompensatie elders in de gemeente, zodat er per saldo geen sprake is van
afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen.
Fauna
D66 staat ook voor goed dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. Er wordt volop ruimte
gemaakt voor bijen en vogels, ook in de bebouwde omgeving. Hiervoor kan gedacht
worden aan een project als Honey Highway, waarbij bermen en braakliggende terreinen
zonder bestemming ingezaaid worden met bloemen. D66 wil dat natuurbeheer en
het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op natuurontwikkeling en
bescherming van dieren en hun leefgebieden.

Landbouw en veeteelt
D66 geeft agrarische ondernemers ruimte om een bijdrage te leveren aan landschap en
natuur en aan de energietransitie, bijvoorbeeld door het telen van gewassen voor energie,
bioplastics of als grondstof voor medicijnen. D66 stimuleert agrarische ondernemers
om hun kennis over voedsel en natuur te delen via scholen, stadsboerderijen en
pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier bij te dragen aan de kennis
van milieu en gezonde voeding.
Cradle 2 Cradle
D66 Nederweert omarmt het concept cradle2cradle. Om de transitie naar een circulaire
economie te versnellen, wil D66 ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in
de verbrandingsoven verdwijnt. Daarnaast wil D66 dat de gemeente waar mogelijk
‘circulair’ inkoopt, door bijvoorbeeld een dienst (licht) in plaats van een product
(lampen) in te kopen, waardoor de gemeente geen afval veroorzaakt.
Afvalscheiding
Wij willen de circulariteit bevorderen door afval goed te blijven scheiden. Het legen van
afvalcontainers zoals bij supermarkten moet vaker plaatsvinden en het afvalaanbod
beter verdeeld over de verschillende afvalpunten. Hiermee wordt zwerfvuil voorkomen.
Wij vinden dat de burgers van Nederweert hun gescheiden afval snel en eenvoudig
kwijt moeten kunnen. Goed afvalgedrag moet altijd lonend zijn. De gemeente heeft
daarin een trekkersrol. Afvaldumping is een doorn in het oog van velen. Wij willen
samen met burgers en bedrijven een programma ontwikkelen dat afvaldumping en
zwerfvuil tegengaat.
Duurzame inkoop en mobiliteit
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente willen wij tegen het licht houden.
Zo worden criteria als CO2 en circulariteit als uitgangspunt meegenomen. In de kernen
van Nederweert willen we in de straal van 300 meter minimaal 1 laadpaal voor elektrische
auto’s in de wijk. Wij willen mogelijk maken dat bij openbare gebouwen zoals het
gemeentehuis laadpunten komen. Het eigen wagenpark en overige mobiliteitsbeleid
van de gemeente willen wij volledig verduurzamen aan de hand van heldere CO2prestaties.De haalbaarheid van autodelen willen wij onderzoeken.
Gebouwen en infrastructuur
Wij willen gemeentelijk vastgoed slim verduurzamen met bijvoorbeeld zonnepanelen op
de sporthal. De gemeente start een onderzoek naar geschikte gemeentelijke panden
voor postcoderoos-projecten (http://www.postcoderoosregeling.nl/) en energieopslag.
Daarnaast moet nieuwbouw of renovatie van gemeentelijk vastgoed met duurzame
materialen worden gerealiseerd.
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3. Kunst en cultuur
Kunst en cultuur bevorderen het welbevinden van mensen en dragen bij aan de
kwaliteit van de plaatselijke samenleving. Zij zorgen ervoor dat mensen zich meer
betrokken voelen bij hun omgeving en eerder bereid zijn om zelf ook actief te
worden in de samenleving, in welke vorm dan ook.
Nederweert kent een rijk cultureel verenigingsleven en mag zich gelukkig prijzen
met de vele dans-, zang-, muziek-, toneel- en carnavalsverenigingen die in onze
gemeente aanwezig zijn. Al deze organisaties houden Nederweert aantrekkelijk
voor zowel oude als nieuwe inwoners.
Daarom is D66 voor een sterk en gericht inzetten van cultuurbeleid. Waarin ruimte
is voor culturele ontmoetingen en de geschiedenis van haar gemeente. Een beleid
dat de inwoners toegang geeft tot verschillende vormen van cultuur en zo bijdraagt
aan een samenleving waarin iedereen aansluiting kan vinden.
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Oog voor het verleden
De afgelopen decennia is er veel van historisch Nederweert verloren gegaan. Niet
alleen zijn er talrijke monumentale gebouwen verloren gegaan, maar door nieuwe
bebouwing is er ook sfeer verdwenen. D66 wil bij elke herontwikkeling kansen benutten
om historische ‘gegevenheden’ terug te brengen.
Dit kan gecombineerd worden met een versterking van de groenstructuur en een
verdere aankleding van de buitenruimten. Hierbij kan kunst een uitgangspunt zijn.
Bestaande monumenten of andere boeiende locaties kunnen zo worden ingezet om
Nederweert aantrekkelijker te maken om te bezoeken en in te verblijven.
Een sfeervolle aankleding van de buitenruimten kan ook gecreëerd worden door
passende verlichting, waarbij wordt gewerkt met duurzame energie. Onze inzet voor
de toeristische branche wordt: duurzaam en aantrekkelijk. Daarbij hoort ook een
aantrekkelijker Lambertushof, dat een mooie basis kan vormen voor een kunst- en
cultuurplein.
Kijkend naar de toekomst
D66 wil dat ieder kind kennismaakt met cultuur. Door continuering van het kunsten cultuureducatiepakket komen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs in
aanraking met diverse vormen van kunst en cultuur. Dit pakket moet echter ingevuld
worden vanuit de behoeften van de scholen, in plaats vanuit het aanbod van de
overheid. Scholen en instellingen kunnen zelf goed aangeven waaraan op dat moment
behoefte is. Daarom zien we graag dat scholen zich aansluiten bij het landelijke fonds
‘Cultuureducatie met kwaliteit’, waarbij kinderen zich dankzij goed cultuuronderwijs
kunnen ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen, die klaar zijn voor de 21ste
eeuw. Het idee is dat de scholen worden ontlast en het culturele aanbod waaruit te
kiezen valt, maximaal is.
D66 wil dat elke basisschoolleerling een ‘strippenkaart’ krijgt, die recht geeft op één jaar
gratis lidmaatschap/toegang tot een culturele instelling of vereniging. De bestaande
initiatieven vanuit diverse verenigingen zien we als een zeer positieve ontwikkeling.
We zien deze graag gehandhaafd en waar nodig ondersteund vanuit de gemeente.
Om doelgroepen zoals jongeren, lager opgeleiden of nieuwkomers te bereiken, is ook
nieuw initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij en culturele
sector zelf komen.

Evenementenbeleid
Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals. Zowel jongeren als
ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het aanbod van bijvoorbeeld
muziek of toneel. Voor veel kunstenaars en verenigingen zijn festivals een kans om hun
bezigheden aan een groot en divers publiek te laten zien. Voor dat publiek zijn festivals
een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst en cultuur.
Festivals kunnen nu al niet voortbestaan zonder inzet van talloze vrijwilligers of het
belangeloos ter beschikking stellen van goederen door derden. D66 vindt het dan ook
belangrijk dat festivals de ruimte krijgen. In haar evenementenbeleid moet Nederweert
initiatiefnemers met lef en durf belonen. Grotere en kleinere evenementen leveren een
positieve bijdrage aan het imago van Nederweert. Denk bijvoorbeeld aan Moulin Blues
dat zelfs een internationale bekendheid geniet.
D66 wil evenementen dan ook facilitair ondersteunen. Goede initiatieven komen in
aanmerking voor financiële ondersteuning om daarmee een kansrijke start te maken.
Daarna volgt een evaluatie zodat besloten kan worden over de verder te volgen weg.
De gemeente stelt hiervoor middelen beschikbaar.
In dit kader zien we bijvoorbeeld ook de intocht van Sinterklaas, die nu nog draait op
particuliere initiatieven. Deze dient voor Nederweert behouden te blijven, desnoods
met steun van de gemeente.
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Muziekgezelschappen
In Nederweert zijn vele muzikanten en muziekgezelschappen actief, waar jong en oud
veel plezier aan beleven. Om dit in stand te houden zijn er ook voldoende (akoestische)
oefenruimtes nodig. Een gebrek aan goede oefenruimtes kan een struikelblok zijn
om zelf actief bezig te blijven. Oefenruimtes voor bandjes en andere expressieve
kunstenaars hebben dan ook onze steun en aandacht. Dit kan bijvoorbeeld door
bemiddeling tussen pandeigenaren en (startende) bandjes.

Cultureel ondernemerschap
D66 pleit voor een kwalitatief en divers cultureel aanbod, waarin het culturele profiel
van de gemeente duidelijk naar voren komt met een evenwichtige spreiding van
voorzieningen over de dorpskernen. Dit zorgt er ook voor dat de leefbaarheid in de
kernen verbetert of in ieder geval behouden blijft. Een sterk cultuurbeleid biedt ook
economische kansen voor creatieve ondernemers en de gemeente zelf, niet in de
laatste plaats door de bedrijvigheid die cultuur met zich brengt. D66 wil de culturele
sector meer met de toeristische en recreatieve sector verbinden. De gemeente moet
ervoor zorgen dat regels die bijvoorbeeld een combinatie van culturele beleving en het
bedrijfsleven onnodig in de weg staan, verdwijnen. Een culturele/toeristische kalender
maakt onze gemeente aantrekkelijker voor zowel bezoekers als nieuwe inwoners.
Het belang van de creatieve, zakelijke dienstverlening neemt toe. D66 pleit ervoor
om te investeren in kunstenaars en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld door mee te
denken en te helpen bij de ontwikkeling van een creatief kenniscentrum. Nederweert
kent voldoende leegstaande gebouwen die een functie zouden kunnen vervullen bij
een dergelijk creatief ondernemerschap.
Ook
verenigingen
kunnen
aan
krachtenbundeling
doen
door
zelf
samenwerkingsverbanden te creëren die hun basis sterker maakt. Zowel muziekals andere culturele verenigingen moeten hun koepel kunnen verbreden om zo hun
bestaansrecht voor de toekomst veilig te stellen. We denken hier graag in mee en
stimuleren en ondersteunen het inslaan van nieuwe wegen.

Diversiteit en tolerantie
In Nederweert leeft een steeds grotere diversiteit aan mensen: diverse
migratieachtergronden, gender en seksuele minderheden en een divers opleidingsniveau.
Tolerantie is voor D66 een belangrijk uitgangspunt. Mensen zijn niet allemaal gelijk, wel
gelijkwaardig. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen zich hier thuis kan voelen.

4. Sport en bewegen
D66 wil dat mensen zich ontwikkelen. Als individu maar ook als onderdeel van
de samenleving. We willen hier een positieve bijdrage aan leveren door ervoor te
zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Het is gezond, het voorkomt dat
mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Het brengt mensen samen en zorgt
voor gelijke kansen. Sport is maatschappelijk goud en versterkt onze economie,
want het draagt bij aan het goed kunnen presteren op school, op het werk en in het
maatschappelijk leven.
					
Het gaat niet alleen om een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie
maar ook om het inrichten van de openbare ruimte, het bevorderen van sporten en
bewegen op school, het stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving
en, uiteraard, het faciliteren van (on)georganiseerde en commerciële sport. D66
ziet sport en bewegen als preventie want gezonde inwoners met veel contacten
hebben minder zorg nodig.
					
D66 is voorstander van een multidisciplinaire benadering van sport. D66 wil integratie
met andere verwante domeinen: onderwijs, accommodatiebeleid, economie,
sociale integratie, gezondheidszorg en welzijn. Sport staat niet op zichzelf.
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Georganiseerde en ongeorganiseerde sport
D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen, Nederlanders
om buiten verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen
en op een tijdstip dat het uitkomt. D66 wil dat de gemeente hier actief op inspeelt. D66
wil dat de gemeente de ongeorganiseerde sport en de commercieel georganiseerde
sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en
raadpleging over op te stellen lokaal sportbeleid.
					
Partijen die er in slagen door nieuwe initiatieven meer mensen aan het bewegen
te krijgen, moeten daarvoor beloond worden. D66 wil een subsidiestelsel dat
rondpompen van geld voorkomt en dat nieuwe initiatieven van verenigingen stimuleert
en ondersteunt. De gemeente Nederweert en verenigingen ontwikkelen samen
innovatieve en doelgroepgerichte producten. De gemeente richt hiervoor een sportinnovatiefonds op zodat initiatieven ook van de grond kunnen komen
				
De gemeente stimuleert verenigingen om een open en inclusief karakter te hebben
voor alle groepen in onze samenleving. Samenwerking tussen verenigingen moet
gestimuleerd worden. Wanneer verenigingen op vrijwillige basis samen gaan
werken mag hier best een beloning tegenover staan. Sportverenigingen drijven op
vrijwilligers. D66 wil gerichte ondersteuning door begeleiding, scholing en natuurlijk
ook waardering vanuit de gemeente. D66 wil vermindering van de administratieve
lastendruk bij besturen van sportverenigingen door minder papieren rompslomp en
een vereenvoudigde regelgeving.
					
Het is dan ook logisch dat D66 kiest voor multifunctioneel gebruik van accommodaties.
Insteek is gezamenlijk gebruik van accommodaties. Dit is niet alleen financieel
interessant. Ook zorgt gecombineerd gebruik voor nieuwe creatieve ideeën en vormen
van samenwerking. Een prima voorbeeld hiervan is het initiatief Bengele Beweegt.
Sport met een beperking
Nog niet voor iedereen is het gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te
blijven doen. D66 wil dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking
te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking
samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen. Waar mogelijk moet
dit binnen de gemeentegrenzen worden aangeboden, maar voor meer specifieke
sporten of doelgroepen kan het wenselijk zijn om dit in regioverband op te pakken.
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Onderwijs en sport
D66 stimuleert sportdeelname en voldoende bewegen voor alle kinderen gekoppeld
aan het onderwijs waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden bereikt. Zowel
binnen het lesprogramma als aansluitend op de lessen en roosters, buiten schooltijd.
D66 wil dat elke leerling in het basisonderwijs in aanraking komt met diverse sporten.
Op school zelf vindt D66 dat er wekelijks een aanbod van bewegingsonderwijs door
een vakleerkracht zou moeten zijn.
			
Jongeren tussen de 14 en 18 jaar blijken vaak af te haken als het gaat om sportdeelname.
Het is daarom belangrijk de groep van 10 tot 14 jaar, die de overgang mee maakt van
basisschool naar middelbare school, te stimuleren te blijven sporten. D66 vindt dat
leerlingen van 14 tot 18 jaar extra aandacht verdienen omdat in deze groep relatief veel
leerlingen voorkomen die niet sporten.
Zwemdiploma
Voor de zelfredzaamheid van kinderen is het nodig dat zij beschikken over
zwemvaardigheden. Wij streven er naar dat ieder kind een zwemdiploma heeft
behaald. Hierin ligt vooral een verantwoordelijkheid bij ouders. Met voorlichting, via het
jeugdsportfonds en andere mogelijkheden binnen het minimabeleid moet het mogelijk
zijn dat ieder kind een zwemdiploma heeft.
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Sport en bewegen: dicht bij huis voor en door iedereen
D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar
ook skateplekken, basketbalpleintjes, playgrounds en vooral aan voldoende veilige,
schone groene parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden.
Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor
kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen
om te kunnen bewegen.
De beweegtuin bij St. Joseph is een mooi en succesvol voorbeeld hoe bewegen voor
ouderen gestimuleerd kan worden. D66 wil ook beweegtuinen realiseren in andere
kernen.

Investeren in breedtesport
Wij moeten vooral investeren in de breedtesport en zorgen voor een breed en
toegankelijk aanbod van de sport in de gemeente. Voor topsport en meer specifiek
aanbod (bijvoorbeeld een atletiekbaan of turnhal) wordt vooral de samenwerking met
de regio opgezocht.
Rol gemeente en particulier initiatief
Het organiseren van een sportaanbod ligt bij het particulier initiatief, zoals
sportverenigingen en commerciële aanbieders. Wij gaan uit van het organiserend
vermogen van verenigingen en de zelfredzaamheid van organisaties. Echter, de
gemeente dient waar nodig de verenigingen te ondersteunen om de zelfredzaamheid
te vergroten.
De rol van de gemeente is dus vooral faciliterend, waarbij gedacht moet worden
aan het accommoderen van verenigingen en het verstrekken van subsidies voor het
aanbieden van sportactiviteiten. Bij het accommoderen van sportverenigingen moet
multifunctioneel gebruik en samenwerking bevorderd en gestimuleerd worden. De
faciliterende rol komt ook tot zijn recht door de inzet van combinatiefunctionarissen. Zij
zijn er om verenigingen te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen onderwijs
en sport. Doel is dat zoveel mogelijk Nederweertenaren sporten en bewegen en lid zijn
van een sportvereniging.

5. Sociaal domein
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van
ieders talenten en mogelijkheden, zowel economisch als sociaal. In het sociaal
domein wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid van bewoners onderling
gestimuleerd. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle
generaties en groepen. Investeren in preventie en het versterken van de eigen
regie van inwoners is cruciaal. We steunen de beweging naar één gezin, één plan,
één regisseur. Inwoners hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Ondersteuning
en zorg wordt dichtbij eigen dagelijkse leefomgeving van onze inwoners geboden.
D66 vertrouwt op de kracht van inwoners en professional. We willen inwoners en
professionals actief betrekken bij de inrichting van het sociaal domein.
							
Nederweert is te klein om het sociaal domein in eigen beheer uit te voeren. Wij
zullen moeten samenwerken, bijvoorbeeld voor de inkoop van (jeugd)zorg.
Bovengemeentelijke samenwerking mag er echter niet toe leiden dat straks
niemand meer aanspreekbaar is. Het moet wat D66 betreft altijd volstrekt duidelijk
zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en door de gemeenteraad aangesproken
kan worden: geen verstoppertje spelen in samenwerkingsverbanden. Daarnaast
dient de positie en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden te
zijn gewaarborgd. Wel wil D66 dat de democratische legitimiteit geregeld is en de
aanspreekbaarheid helder is.
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Jeugdzorg
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te
ontwikkelen. Waar nodig bieden we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij het hele gezin
en netwerk van het kind actief een rol heeft. D66 wil dat hulp integraal is georganiseerd
en daarvoor stuurt de gemeente actief op samenwerking. Voor die (specialistische)
zorg die niet op gemeentelijk niveau kan worden geboden, moet effectief worden
samengewerkt met de regio. We organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in
verbinding met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op
scholen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet op preventie en effectieve
gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.

Jong zijn in Nederweert
Jongeren zijn initiatiefrijk. Helaas lopen goede ideeën vaak vast in ambtelijke en
bureaucratische molens. D66 wil initiatieven van jongeren en organisaties volop
steunen. De basishouding tegenover nieuwe ideeën moet positief zijn.
					
De gemeente heeft de plicht om voor voldoende voorzieningen voor jongeren te zorgen.
Dat kan op verschillende manieren: door het zorgen voor voldoende voorzieningen,
door het stimuleren van verenigingen en van activiteiten. Hierbij hebben we vooral
aandacht voor de initiatieven vanuit de jeugd zelf.
				
D66 wil dat de Jongerenraad advies uitbrengt over alle voorstellen die rechtstreeks
over jongeren in Nederweert gaan. Dit advies moet worden opgenomen in voorstellen
aan de gemeenteraad.

Zorg om jeugdig alcoholgebruik
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over
ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid,
ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook om alcohol en drugs.
Jongeren in de regio Nederweert gebruiken te jong, te vaak en te veel alcohol.
Alcoholgebruik tast de ontwikkeling van hersenen aan en vergroot de kans op verslaving
op latere leeftijd. D66 wil het thema jongeren en alcohol dan ook op de politieke agenda
zetten. D66 wil dat ouders worden aangesproken op het gedrag van hun kinderen.
D66 wil – in overleg met sportverenigingen – komen tot convenanten waarin wordt
afgesproken dat er geen alcohol wordt geschonken totdat de laatste jeugdwedstrijd
is afgelopen. De gemeente voert – met alle relevante partners – een actief beleid om
jongeren te wijzen op de blijvende schadelijke gevolgen van een ongezonde levensstijl.
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Werk en inkomen
Ondanks de inzet van de afgelopen jaren, staan er nog veel Nederweertenaren aan de
kant. D66 wil dat iedereen die kan werken ook gestimuleerd wordt dat te doen. D66 biedt
iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel mogelijk mensen participeren.
Het ultieme doel is betaald werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs scholing,
vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen aan de maatschappij. We dragen
bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat
passend is bij de talenten en mogelijkheden van inwoners. We willen dat iedereen mee
kan doen, ook mensen die langdurig werkloos zijn en niet kunnen werken. We zijn wel
duidelijk wanneer iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers.
					
D66 is voor een betere aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast
willen we mensen met een uitkering helpen om zo snel mogelijk betaald werk te vinden.
Daarom is goede samenwerking tussen en met andere gemeenten, het UWV, sociale
werkplaatsen, uitzendbureaus en bedrijven belangrijk. Door werkgevers te betrekken
bij het matchen van vacatures, kunnen inwoners beter en sneller aan het werk worden
geholpen. Ook de regionale arbeidsmarktregio speelt hierbij een rol. Kleinschalige en
innovatieve initiatieven worden gestimuleerd en ondersteund.
					
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten
en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook (oudere) mensen met een beroep
waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans krijgen om een ander vak te leren.
					
Het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op te doen
en nieuwe competenties te verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing
en ontwikkeling van mensen, met als nevendoel dat dan later makkelijker een betaalde
baan te vinden is. Ook kunnen mensen met een uitkering werken als vrijwilliger op
bijvoorbeeld het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze
inzet is in de toekomst hard nodig.					
Bij begeleidingstrajecten naar werk (re-integratie) door externe bureaus maakt
Nederweert zo veel mogelijk gebruik van het principe ‘no cure no pay’. Dit om dure
en ineffectieve trajecten buiten de deur te houden. Voordat re-integratie plaatsvindt,
beheerst de werknemer de Nederlandse taal op tenminste een basisniveau.

24

Armoedebeleid
D66 wil het verschil tussen werk en uitkering vergroten. Ons motto is: ‘beloon prestatie
en deel de welvaart’. Werken moet lonen. Een bijstandsuitkering kan fungeren als
tussenstation naar werk of, indien het echt niet anders kan, als vangnet. Echter, het is
nu te vaak een eindstation.					
De armoedeval blijft een probleem. Wanneer we werk boven uitkering stellen, moet
werken ook financieel lonen en niet tot achteruitgang in inkomen leiden. Bij regelingen
als de Wmo en minimaregelingen moet er oog zijn voor deze doelgroep.
					
D66 wil een effectief en efficiënt armoedebeleid. Maatwerk is daarbij belangrijk. Het
armoedebeleid moet als belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en
de oorzaken van armoede aan te pakken. D66 wil snelle hulp bij schuldenproblematiek,
zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. D66 wil meer experimenteerruimte
om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen. We vinden het hierbij belangrijk
oog te hebben voor verborgen armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers.
					
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde
ontwikkelkansen krijgen als andere kinderen. Samenwerking tussen alle verschillende
partijen die met kinderen te maken hebben, is zeer belangrijk. Ook als het gaat om het
signaleren van armoede is een goede relatie met bijvoorbeeld sportverenigingen en
onderwijs een must. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak.
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Transformatie
D66 wil altijd de beste oplossing vinden voor de inwoners van Nederweert. De manier
waarop we het sociaal domein hebben georganiseerd, staat soms de beste oplossing
in de weg. Dat kan en moet anders. D66 wil een samenhangende aanpak voor het
sociaal domein. We denken vanuit bewoners. D66 wil daarom actief zoeken naar
innovatieve samenwerkingsvormen en financieringsvormen in het sociaal domein.
Pilots en projecten om financiële schotten weg te nemen, waarvoor ook geld vanuit
de zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg kan worden ingezet. D66 wil
dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein, stuurt op
maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op
de gezondheid en het welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt
daarop gebaseerd.

Bijstand
D66 wil mensen helpen om zo snel mogelijk uit de bijstand te komen en aan de slag te
gaan. D66 vindt dat de gemeente bij aanvragers van een bijstandsuitkering periodiek op
bezoek moet gaan. Als informatieverstrekker, maar ook als middel om bijstandsfraude
op te sporen. Daarnaast kan bij een bezoek ook bijvoorbeeld schuldenproblematiek of
verslaving in een vroegtijdig stadium opgespoord worden. D66 vindt hier een koppeling
met Jeugdhulp en de Wmo noodzaak. Dit bespaart uitvoeringskosten en levert een
veel beter beeld op van hetgeen er speelt in de gezinssituatie.
D66 wil dat de gemeente inwoners met een bijstandsuitkering helpt een arbeidsritme
op te bouwen, door ook parttime en tijdelijk werk te stimuleren. Ook instrumenten
als proefplaatsingen, sollicitatiecursussen of een vergoeding voor het behalen van
certificaten kunnen mensen uit de bijstand te halen. Deze instrumenten kunnen ook
gezamenlijk met omliggende gemeenten worden aangeboden. Daarnaast moet er
voorkomen worden dat mensen met een WW-uitkering in de bijstand raken.
Experimenten met de bijstand
Verder willen we dat de gemeente experimenteert met de uitvoering van de bijstand
om participatie en zelfredzaamheid van mensen te vergroten. Op dit moment zijn er
veel situaties waarin iemand die gaat werken netto minder overhoudt dan met een
bijstandsuitkering. Dat stimuleert mensen niet om te gaan werken. De gemeente moet
deze armoedeval proberen te beperken. Enkele grotere gemeenten zijn al begonnen
met experimenten met de bijstand en participatiewet. Wij volgen deze experimenten
nauwgezet en hopen dat ook Nederweert hieraan kan deelnemen.
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Zorg en welzijn
D66 vindt dat structuren en organisaties ondergeschikt moeten zijn aan de vragen
van mensen. De hulpvraag van mensen die hulpbehoevend zijn, is leidend. Ook
de mantelzorgers worden zo mogelijk nog belangrijker dan ze al waren. Het
Wmo-loket moet mantelzorgers goed informeren over wet- en regelgeving en
ondersteuningsmogelijkheden. Vrijwilligers die zich als mantelzorger willen inzetten, zijn
waardevol en hard nodig. Omdat de klantgerichte dienstverlening door professionele
instellingen is verminderd, is het noodzakelijk om vaker een beroep op vrijwilligers te
doen. Voor vrijwilligers dienen optimale omstandigheden te worden gecreëerd. De
gemeente ondersteunt dit actief.
Bij het sluiten van nieuwe zorgcontracten wordt niet per definitie gekozen voor de
goedkoopste aanbieder, maar ook het kwaliteitsaspect en de continuïteit van de
organisatie speelt een rol. Ook hier geldt weer dat een koppeling van de Wmo met de
Participatiewet en de Jeugdhulp voordelen biedt. Dit moet het uitgangspunt zijn.

Gezondheid en preventie
D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het
belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen, effectieve preventie.
We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen
naar het voorkomen van problemen. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle
maatschappelijke (vrijwilligers)organisaties.
D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken
aan zijn gezondheid en sociale contacten. Gezonde en actieve inwoners zijn minder
snel aangewezen op zorg.

Senior zijn in Nederweert
We worden met z’n allen steeds ouder en daarom wil D66 dat de gemeente een woonvisie
voor senioren ontwikkelt, waarbij rekening wordt gehouden met de woonwensen van
de senioren in Nederweert. Nederweert staat in Limburg goed aangeschreven voor
senioren. Dit wil D66 graag zo houden en waar mogelijk naar een nog hoger niveau
tillen. De wens van veel ouderen is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
Daarbij horen ook woningen die aangepast zijn naar hun behoeften zoals een traplift.
Kleinschalige woonvormen in de wijk kunnen ervoor zorgen dat senioren in hun eigen
wijk kunnen blijven wonen.
Veel ouderen willen na hun pensioen nog steeds een bijdrage leveren aan de
samenleving. D66 vindt het belangrijk dat deze kennis en kunde niet verloren gaat en
optimaal wordt ingezet. Senioren kunnen een belangrijke drijfveer van de economische
motor worden als er goed wordt ingespeeld op hun behoeften.
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Levensloopbestendig Nederweert
Door de bouw van nieuwe starterswoningen is er meer ruimte gekomen voor
jongeren die zich in Nederweert willen vestigen. Ook voor ouderen die zo lang
mogelijk zelfstandig in levensloopbestendige woningen willen blijven wonen, is meer
ruimte. Door de uitbreiding van de woonmogelijkheden draagt de gemeente bij in
het aantrekkelijk houden van Nederweert voor jong en oud. Er zou gekeken kunnen
worden naar het optimaal benutten van de verdere ruimte in en rondom Nederweert.
Hierbij kan rekening gehouden worden met eventuele wensen van inwoners die met
beperkte moeite gerealiseerd kunnen worden. Bij het ontwerpen van nieuwe openbare
ruimte of een ingrijpende herinrichting wordt vooraf gezorgd dat deze ruimte optimaal
toegankelijk wordt.
Mensen met een handicap in Nederweert
Uitgangspunt is: “een samenleving voor iedereen, een samenleving waaraan
iedereen kan deelnemen”. D66 wil dit graag realiseren in de komende raadsperiode.
Daarom willen wij, in samenwerking met belangenorganisaties voor mensen met een
functiebeperking, een inclusief beleid opzetten. Dat wil zeggen: beleid voor iedereen.
In dit kader is er ook aandacht voor mensen met een GGZ-achtergrond.
					
Ons dorp is nog op veel onderdelen minder goed bereikbaar voor mensen met een
lichamelijke beperking. Nederweert moet hierop alert zijn en blijven. D66 wil dat bij
gepland onderhoud van de bestaande openbare ruimtes (straten, stoepen, openbaar
groen) vooraf in kaart wordt gebracht wat de bestaande belemmeringen zijn en dat deze
bij regulier onderhoud worden weggenomen. Bij het ontwerpen van nieuwe openbare
ruimtes of een ingrijpende herinrichting wordt vooraf gezorgd dat deze ruimte optimaal
toegankelijk wordt. De voorschriften van Agenda 22 zijn het uitgangspunt. Agenda 22
is een methode om beleid vorm te geven en verwijst naar de 22 standaardregels van
de Verenigde Naties over gelijke behandeling van mensen met een beperking.
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6. Ondernemen
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Voor ons zijn ondernemende mensen
een basis voor een open en levendige maatschappij. Wij hebben vertrouwen in
de vindingrijkheid die de ruimte tot ondernemen bij mensen los kan maken. D66
waardeert ondernemerschap dan ook. We willen dat het voor bedrijven en instellingen
aantrekkelijk is om zich in onze gemeente te vestigen en dat ondernemers er
kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt
met veel beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een
breed aanbod van cultuur en horeca, opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid
en een mooie en groene omgeving. De rol van de lokale overheid is daarin voor D66
onmisbaar.
Als de overheid duidelijke kaders schept, ontstaat er ruimte voor ondernemers.
Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er bijvoorbeeld voor dat
er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te
dragen aan de samenleving. Op elk van deze terreinen werkt D66 aan verbetering.
In dit hoofdstuk richten we ons op de pijlers van een sterke lokale economie:
ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid.

Ondernemersklimaat
D66 wil een zo goed mogelijk klimaat voor ondernemers in de gemeente en een gezonde
economische groei. We geloven in ondernemers die werkgelegenheid en meerwaarde
creëren én die hart hebben voor hun omgeving. De gemeente moet deze ondernemers
betrekken bij projecten die van grote invloed zijn op het ondernemersklimaat in
Nederweert. Het zijn tenslotte de ondernemers die zorgen voor de werkgelegenheid
en voor de beleving in de kernen. De gemeente dient hierbij regelmatig te overleggen
met ondernemersverenigingen.
Daar waar mogelijk wil D66 dat de gemeente lokale ondernemers steunt door hun
producten en diensten in te kopen.

Ondernemersloket
D66 Nederweert is voorstander van goede contacten met ondernemersverenigingen.
De gemeente moet een goed werkend ondernemersloket hebben waar ondernemers
met hun vragen terechtkunnen; één uniek loket als aanspreekpunt voor ondernemers.
Dit loket zou dan niet alleen het aanspreekpunt moeten zijn voor bestaande ondernemers,
maar ook voor starters of ondernemers die hun onderneming naar Nederweert willen
verhuizen.

Werkgelegenheid
Ondanks de economische groei, zijn er nog steeds mensen die geen werk hebben.
Ook in Nederweert is dit het geval. De gemeente heeft een taak om deze mensen weer
aan het werk te helpen.
De gemeente kan hiervoor bijvoorbeeld in samenwerking met lokale ondernemers
regelmatig een vacature-café of een banenmarkt organiseren. Dit kan Nederweerter
werklozen aan een baan helpen, en Nederweerter bedrijven aan goede medewerkers.
Een win-win situatie dus. De gemeente kan hierin ook zelf een rol spelen als werkgever.
Startende ondernemers
Juist voor startende ondernemers kunnen we als gemeente het verschil maken.
Zij zorgen vaak voor innovatie. D66 wil daarom lastenverlaging voor startende
ondernemers. Startende ondernemers betalen wat ons betreft de eerste paar jaar
geen onroerendezaakbelasting (OZB). D66 wil daarnaast dat de gemeente stimuleert
dat leegstaande bedrijfspanden worden omgevormd tot bedrijfsverzamelgebouwen
voor zzp’ers en start-ups. Een mooi voorbeeld zou het Rabobankgebouw aan de
Geenestraat kunnen zijn.
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Minder regeldruk
D66 wil minder regels voor ondernemers en zorgen dat ondernemers zo snel
mogelijk duidelijkheid krijgen over benodigde vergunningen. We gebruiken de nieuwe
Omgevingswet om dit te realiseren. D66 hanteert de vuistregel dat elke regel zijn
(oorspronkelijke) doel moet dienen. Overbodige regels dienen geschrapt te worden.

Leisure Gebied Randweg-West
D66 Nederweert is voorstander van een verdere uitbreiding van het leisure gebied aan
de Randweg-West. Hierbij dient ook de verbinding te worden gemaakt met sportpark
De Bengele. De horecavoorzieningen en het sportpark kunnen elkaar versterken.
Wat D66 betreft dient ook het veelbesproken hotel te landen in het leisure gebied rond
de Randweg-West. Dit zorgt namelijk voor een verdere versterking van dit gebied. De
functies vullen elkaar aan. Mocht er toch aan de Weerter kant van de A2 een hotel
komen, moet er een goede voetgangersverbinding komen naar het leisure gebied.
Voor het leisure gebied én sportpark De Bengele dient één gezamenlijke ontsluiting
te komen aan de Randweg-West, die tot een verbetering van de verkeersveiligheid
moet leiden. Deze verbetering geldt dan zowel voor de huidige onveilige situatie op de
Randweg-West en haalt veel autoverkeer van bezoekers uit het centrum. Hierbij kan
eventueel ook de carpoolplaats worden betrokken.
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Centrumplan Nederweert
D66 vindt het belangrijk dat er samen met ondernemers, pandeigenaren en inwoners
een centrumvisie wordt ontwikkeld. Hierbij moet aandacht zijn voor welke voorzieningen
waar in het centrum horen te liggen. Dit moet breder zijn dan supermarktlocaties. Juist
de lokale, typisch Nederweerter, winkels maken het centrum van Nederweert uniek.
D66 wil in de toekomst toewerken naar een compacter, groener, toegankelijker en
vooral gezelliger centrum. Dit kan de gemeente niet alleen. Hiervoor is een goede
samenwerking nodig met alle betrokkenen.
Openingstijden
D66 heeft zich er altijd hard voor gemaakt dat winkeliers en horecaondernemers de
vrijheid hebben om zelf de openingstijden te bepalen. D66 juicht het toe als ondernemers
gezamenlijk tot afspraken kunnen komen over openingstijden en koopzondagen.
Blurring
D66 ziet functievermenging (‘blurring’) als een kans voor innovatieve ondernemers.
Hiermee kunnen zij meer omzet behalen en mogelijk de leefbaarheid in een
kern vergroten. Ook agrarische ondernemers krijgen van D66 meer ruimte voor
functievermenging, vooral met recreatieve en toeristische functies.

Bedrijventerreinen
De bedrijventerreinen in Nederweert raken vol. Door de economische groei zijn
veel bedrijven aan het uitbreiden en is de Pannenweg volop in ontwikkeling. De
gemeente moet kijken naar mogelijkheden om bestaande bedrijventerreinen beter
te benutten. Indien de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn, moet de gemeente in
overleg met buurgemeenten en de provincie om te kijken of uitbreiding van bestaande
bedrijventerreinen mogelijk is.
Agrarisch ondernemen
Het buitengebied heeft grote waarde, niet alleen economisch maar ook qua natuur.
We willen zuinig zijn op onze natuur en daarom op een duurzame én economisch
rendabele manier gezond voedsel verbouwen. Dit vraagt om innovatieve oplossingen
en om een gemeente die ondernemers de ruimte en kansen geeft om deze oplossingen
te ontwikkelen.
D66 heeft drie prioriteiten voor het toetsen van de wenselijkheid van landbouwactiviteiten:
duurzaamheid, volksgezondheid en diervriendelijkheid.
D66 stimuleert agrarische ondernemers om hun kennis over voedsel en natuur te
delen. Dit kan bijvoorbeeld via scholen, stadsboerderijen en pluktuinen. Op deze
manier kunnen zij bijdragen aan kennis van milieu en gezonde voeding.
Leegstand van agrarische bebouwing
Leegstand van agrarische bebouwing verdient bijzondere aandacht. Leegstaande
stallen en kassen worden vaak misbruikt om hennep te telen of xtc te produceren
Hierbij wordt vaak drugsafval gedumpt in onze prachtige natuur. D66 wil dat de
gemeente in samenwerking met de provincie en de pandeigenaar het gesprek aangaat
om te zoeken naar een geschikte oplossing. De gemeente dient zich bij de provincie
en in Den Haag hard te maken voor een sloopfonds voor leegstaande agrarische
bebouwing. Dit kan eventueel gecombineerd worden met natuurontwikkeling op deze
plekken.
Asbestsanering
Asbestsanering van daken zal de komende jaren op grote schaal moeten gebeuren.
Hiervoor moeten de bestaande subsidieregelingen goed onder de aandacht gebracht
worden. D66 ziet de sanering van asbestdaken ook als een kans. Dit kan namelijk
gecombineerd worden met het verbeteren van de duurzaamheid. De nieuwe daken
kunnen meteen worden volgelegd met zonnepanelen. In sommige gevallen kan het
zelfs beter zijn om een pand te slopen en een nieuw, duurzaam, pand te bouwen.
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7. Prettig wonen
Nederweert is een kleinschalige gemeente in het groen met een relatief hoog
voorzieningenniveau. D66 vindt dat Nederweert ook aantrekkelijk moet blijven voor
toekomstige generaties. Dat doen we door te zorgen voor kernen met veel groen,
openbare speelplekken en een evenwichtig woningbouwprogramma.
Schone straten, mooie kernen
De openbare ruimte in Nederweert moet goed onderhouden worden. Straten dienen
er netjes en schoon bij te liggen en het groen moet onderhouden zijn, net als het
straatmeubilair en de speeltuintjes. Daarnaast moeten er voldoende afvalbakken
staan, ook voor hondenpoep.
							
De afgelopen jaren zijn te veel groene plekken in de wijken en kernen volgebouwd.
D66 koestert groen in de kern. Meer groen in de wijken zorgt voor een gezondere en
prettigere leefomgeving en verhoogt de waarde van de omliggende woningen.
Ter verbetering van de woonomgeving en om het milieu een steun in de rug te geven,
plant de gemeente de komende jaren extra bomen aan.

Koopwoningen
D66 vindt dat er in Nederweert voor iedereen in iedere levensfase een passende woning
te vinden zou moeten zijn, óók voor toekomstige inwoners. D66 wil toekomstbestendig
bouwen. Dat betekent ook dat in de keuzes rekening gehouden wordt met demografische
ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing. Maar hierbij mogen we de starters op de
woningmarkt natuurlijk niet vergeten.
Huurwoningen
In Nederweert heeft altijd de focus gelegen op koopwoningen. Echter, het is niet voor
iedereen mogelijk om een woning te kopen. Door de strengere hypotheekeisen en de
flexibilisering van de arbeidsmarkt zijn meer mensen aangewezen op huurwoningen
dan een aantal jaar geleden.
Er is een drastisch tekort aan huurwoningen in Nederweert. Als er een huurwoning
vrijkomt is deze binnen zeer korte tijd weer bewoond. Dit zorgt ervoor dat starters
noodgedwongen langer in het ouderlijk huis blijven wonen en dat Nederweertenaren
verhuizen naar buurgemeenten waar eerder een geschikte huurwoning kan worden
gevonden. De gemeente dient de bouw van meer huurwoningen in Nederweert te
stimuleren. Dit betreft dan zowel sociale als gewone huurwoningen.
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Accommodatiebeleid
D66 wil dat accommodaties multifunctioneel zijn. Door gebouwen effectief in te
zetten voor meerdere doelen kan de leefbaarheid in alle kernen op peil blijven. Door
voorzieningen bij elkaar te huisvesten kan er ook een (betere) samenwerking ontstaan
tussen de verschillende organisaties. Hierdoor krijg je ook echte dorpshuizen met
aanbod voor iedereen.
Het nieuwe gezamenlijke complex voor Jong Nederland Leveroy, SV Leveroy en
TV Leveroy is hiervan een goed voorbeeld. D66 ziet ook enorme kansen bij de
herontwikkeling van Sportpark De Bengele, met multifunctionele accommodaties en
het toevoegen van functies aan dit gebied.
Buurtbewoners doen mee
Bij herinrichting van straten en buurten dient hierbij rekening gehouden te worden met
de wensen van de bewoners.
D66 steunt initiatieven vanuit de buurt. Als bewoners met goede ideeën komen voor
een betere inrichting van hun eigen buurt en hier ook draagvlak voor is, hoort de
gemeente hierin een faciliterende rol te nemen. Een mooi voorbeeld van de afgelopen
jaren zijn de “Samentuinen” die, na een eerste succes op de Eikenstraat, op meerdere
plekken in de gemeente zijn aangelegd. Maar ook het dierentuintje aan de Florastraat
dat al 40 jaar vanuit de buurt wordt onderhouden is een goed voorbeeld.
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8. Verkeer en mobiliteit
Goede bereikbaarheid is voor D66 Nederweert een belangrijk thema. Hierbij ligt voor
ons ook een zwaartepunt op goede en veilige fietsverbindingen. Dagelijks maken
duizenden scholieren en werknemers gebruik van de fietsverbindingen tussen
Nederweert en onze omliggende gemeenten. Enkele drukke punten zijn onveilig en
dienen snel te worden aangepakt om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen
te verbeteren.
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen
verschillende vervoersmiddelen levert een belangrijke bijdrage aan onze individuele
vrijheid. Hoe makkelijker en sneller we ons van huis naar werk, sport of familie
kunnen verplaatsen, hoe groter de mogelijkheden om ons leven in te richten zoals
we willen. Gemeentegrenzen moeten zo min mogelijk belemmeringen opwerpen
als we ergens naartoe willen.

Bereikbaarheid
Nederweert is altijd een goed bereikbare gemeente geweest, maar de afgelopen jaren is
door onsamenhangend beleid de bereikbaarheid van de gemeente onder druk komen
te staan. Vooral in het centrum is er de afgelopen jaren veel veranderd, zonder goede
bewegwijzering. Voor veel inwoners is al onduidelijk hoe ze moeten rijden om bij de
winkels te komen, laat staan dat bezoekers de weg weten te vinden. Voor Nederweert
is goede bereikbaarheid cruciaal om aantrekkelijk te zijn voor vestiging van bedrijven
en winkelend publiek.
Om zogenaamd zoekverkeer te vermijden of fout rijden binnen onze gemeente te
verminderen, zorgen we voor duidelijke bewegwijzering en geeft onze gemeente
wijzigingen of werkzaamheden proactief door aan de makers van navigatiesystemen.
Snelfietspaden
De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om ook voor langere afstanden voor
dit vervoermiddel te kiezen. Hiervoor dient ook in voldoende oplaadpunten te zijn
voorzien. Ook voor forenzen wordt de e-bike een steeds belangrijker alternatief voor de
auto. Daarom pleiten wij voor snelfietspaden voor dit verkeer. Mede door D66 heeft de
provincie dit ook al enkele jaren in haar beleid staan. Eerste aanzetten dienen gemaakt
te worden voor een snelfietspad naar Weert, en later ook naar andere buurgemeenten.
Het aanleggen van een snelfietspad naar Eindhoven kan er zelfs voor zorgen dat
forenzen overstappen op de e-bike en dat zo de filedruk op de A2 wordt verminderd.
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Verkeersveiligheid
Nederweert kent een aantal plaatsen waar de verkeersveiligheid echt een probleem
is. D66 heeft hierbij vooral aandacht voor de veiligheid van de langzame en kwetsbare
weggebruikers: voetgangers en fietsers. Daarbij moeten we kijken naar de juiste
snelheid die gereden mag worden op de wegen, vooral in het buitengebied.
Dagelijks maken duizenden scholieren en werknemers gebruik van de fietsverbindingen
tussen Nederweert en onze omliggende gemeenten. Enkele drukke punten zijn
onveilig en dienen snel te worden aangepakt. Bij een aantal drukke kruispunten met
verkeerslichten wordt veelvuldig door rood gereden door automobilisten, onder andere
bij het kruispunt bij de McDonald’s. Het plaatsen van een flitspaal voor rood licht kan al
een eerste aanzet zijn om de veiligheid van onze schoolgaande kinderen te verbeteren.
Straatverlichting
Op sommige straten die vanuit de kern naar het buitengebied lopen, wordt er
regelmatig gefietst of gewandeld. Veel van deze straten hebben nauwelijks tot geen
straatverlichting, waardoor de veiligheid van de fietser of wandelaar in gevaar komt op
het moment dat het schemert of geheel donker is. Vooral in de wintermaanden levert
dit gevaarlijke situaties op. Daarom pleit D66 voor meer straatlantaarns op de wegen
in het buitengebied die veel gebruikt worden door voetgangers en fietsers.

N266 / Randweg
De N266 is een drukke verkeersverbinding dwars door de kern van Nederweert. Dit
heeft gevolgen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid rondom deze weg. Het
weghalen van deze verbinding uit de kern kan een oplossing zijn. Echter, dit mag er
niet voor zorgen dat het probleem verplaatst wordt.
D66 steunt het onderzoek naar het oplossen van deze problemen. Als het huidige
onderzoek van de provincie is afgerond, liggen er twee varianten waaruit een duidelijke
keuze gemaakt kan worden. Bij deze keuze moet er aandacht zijn voor een goede
bereikbaarheid van het centrum van Nederweert.
D66 vindt het belangrijk dat er een verkeersveilige situatie gecreëerd wordt. De
schooljeugd zal veilig naar school moeten kunnen zonder een drukke rotonde over te
hoeven steken of te fietsen op drukke wegen waar fiets- en autoverkeer niet gescheiden
is. Ook de verkeersveiligheid en -doorstroming van de kruising A2/N275/Randweg
West zal meegenomen moeten worden in de afweging.
Ondanks dat veel inwoners graag horen of wij voor of tegen de randweg zijn, is die
vraag nu nog niet te beantwoorden. Die vraag kan pas beantwoord worden als de
uitkomsten van de onderzoeken bekend zijn en de eerlijke afweging te maken is.
Wij zullen bij onze afweging vooral kijken naar de verkeersveiligheid, zowel op de
doorgaande weg als de zijwegen. Natuurlijk zijn leefbaarheid en de kosten van de
gekozen oplossing ook belangrijke punten om mee te nemen in de afweging.
D66 Nederweert heeft de afgelopen jaren al verschillende keren gepleit voor een
referendum over de N266. D66 legt de keuze tussen de twee varianten graag voor in
een referendum aan de inwoners van Nederweert. Hierbij vindt D66 het belangrijk dat
de inwoners van tevoren zo eerlijk mogelijk door de gemeente worden ingelicht over
alle voor- en nadelen van beide varianten. De uitkomst van dit referendum kan dan
worden meegenomen door Provinciale Staten, die uiteindelijk het definitieve besluit
nemen. Om kosten te besparen kan dit referendum gecombineerd worden met de
verkiezingen voor Provinciale Staten of het Europees Parlement in 2019.

A2 Nederweert - Eindhoven
D66 pleit voor een actieve houding van de gemeente Nederweert om samen met
andere betrokkenen bij het Rijk te pleiten voor een verbreding van de A2 tussen
Nederweert en Eindhoven.
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9. Goed bestuur
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een sterk
bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt
verantwoording af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met
andere gemeenten nodig is. Samenwerking is niet alleen effectief, maar soms ook
onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van onze
inwoners.
							
Ook wil D66 een gemeentelijke organisatie die snel, dienstverlenend en betrouwbaar
is. Een gemeente die de dingen doet die nodig zijn en klaar staat voor de inwoners
van de gemeente Nederweert.
Om goede besluitvorming te krijgen wilt D66 dat inwoners zoveel mogelijk
meedenken en helpen bij de ontwikkeling van plannen. De gemeente kan hiermee
profiteren van de kennis en kunde van haar inwoners. Daarnaast bevordert het ook
het draagvlak van de genomen besluiten.

Excellente dienstverlening
D66 is groot voorstander van een klantgerichte organisatie. De houding moet altijd
constructief en meedenkend zijn. De focus moet minder op regels liggen, maar op
de ruimte die regels bieden. De organisatie heeft de afgelopen periode behoorlijk
geïnvesteerd in klantvriendelijkheid. Die inzet waarderen we. We willen samen met de
ambtenaren kijken waar de gemeentelijke dienstverlening nog beter kan.
Dit geldt bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak. D66 wil dat er naast het werken
op afspraak een balie bemenst is waar mensen zonder afspraak terecht kunnen, ook
al betekent dit soms een wachttijd.
De gemeente dient zo snel mogelijk te reageren op binnengekomen brieven en
e-mails. Termijnen voor de afhandeling van o.a. vergunningsaanvragen en betalingen
en dergelijke dienen omlaag te gaan. Burgers en bedrijven zijn afhankelijk van een
goede en snelle communicatie vanuit de overheid. D66 Nederweert wil hen niet langer
op antwoord laten wachten dan nodig.
Ruimere openingstijden gemeentehuis
Op dit moment moeten veel inwoners die fulltime werken voor een afspraak met
de gemeente verlof aanvragen. Om deze reden vinden wij dat de gemeente ook
buiten kantooruren bereikbaar zou moeten zijn. Het gemeenteloket dient daarom op
zaterdagochtend en minimaal één avond per week tot 21:00 uur geopend te zijn.
Zodoende hoeven inwoners die fulltime werken geen verlof meer te nemen om een
vergunning of paspoort aan te vragen.
Thuisbezorgen reisdocumenten
Reisdocumenten dienen thuisbezorgd te kunnen worden. Meerdere gemeenten
hebben hier de afgelopen jaren mee geëxperimenteerd en deze proef is zeer positief
beoordeeld. Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument dient gevraagd te worden
of inwoners het document zelf komen ophalen, of dat ze dit bezorgd willen krijgen op
het thuis- of werkadres.
Open Data
D66 zet zich in voor Open Data. De gemeente heeft veel data tot haar beschikking.
D66 wil dat deze informatie middels Open Data beschikbaar gesteld wordt. Op die
manier kunnen deze gegevens gebruikt worden voor het ontwikkelen van apps,
navigatiesystemen en andere software.
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Raadgevend referendum
D66 ziet graag dat de gemeente Nederweert een raadgevend referendum organiseert
onder de inwoners bij geschikte onderwerpen. Het gaat hier dan bij voorkeur om
onderwerpen die impact hebben op de gehele gemeente en niet slechts een enkele
kern. Wij zien een gemeentelijk referendum als goede aanvulling op de lokale
democratie en geen aantasting van de positie van de gemeenteraad. Middels
een referendum kunnen de inwoners betrokken worden bij de politiek, kan er een
maatschappelijk debat ontstaan en weet de gemeenteraad wat de wensen zijn van de
inwoners als er een besluit wordt genomen. D66 pleit daarom voor de invoering van
een referendumverordening.
Gekozen burgemeester
D66 is groot voorstander van een gekozen burgemeester. De nieuwe landelijke coalitie
heeft afspraken gemaakt over de benoemingsprocedure van burgemeesters. Het is
nu nog onbekend of dit gevolgen heeft voor de procedure rondom de opvolging van
burgemeester Evers. Bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester wil D66, voor
zover de wet dat toelaat, de inwoners graag betrekken, zodat de nieuwe burgemeester
aan de wensen van de burgers voldoet.
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Participatie en ruimte voor initiatieven
D66 wil dat het vanzelfsprekend is dat inwoners hun stem kunnen laten horen bij de
ontwikkeling van nieuw beleid en nieuwe plannen. De gemeente moet zichzelf blijven
verbeteren, als het erom gaat u te laten meepraten over plannen die u raken.
Maar nog belangrijker vinden we het dat de gemeente inwoners, ondernemers en
organisaties helpt bij het realiseren van hun ideeën. “Ja, mits…” zou de basishouding
moeten zijn, in plaats van “Nee, tenzij…”. De gemeente moet niet zozeer steunen door
te subsidiëren, maar door kennis te delen, door te verbinden, door belemmeringen
weg te nemen. In steeds wisselende netwerken werkt de gemeente zo met u samen,
of u nu een bewoner, ondernemer of vrijwilliger bent, aan onze mooie gemeente.
In dit kader willen we budget vrijmaken voor dorpsinitiatieven. Met dat geld kunnen we
ideeën die van maatschappelijk belang zijn op weg helpen en zorgen dat er budget is
voor uw ideeën voor verbeteringen in de verschillende kernen.
Krimp en vergrijzing
Op veel plaatsen in Nederland is bevolkingskrimp al realiteit. Voor de gemeente
Nederweert wordt de komende jaren nog een bevolkingsgroei voorspeld, maar ook
wij ontkomen niet aan de gevolgen van vergrijzing. Het aantal ouderen stijgt en het
aantal jongeren daalt, en zo kunnen ook de kleinere kernen te maken krijgen met een
krimpende bevolking.
Dit zorgt voor een veranderende vraag naar voorzieningen, wat maakt dat sommige
voorzieningen op termijn onbetaalbaar worden. D66 vindt dat de gemeente met
inwoners, verenigingen en ondernemers een visie moet opstellen, waarin wordt
gekeken naar de gevolgen van de vergrijzing en uiteindelijke bevolkingskrimp, en hoe
de gemeente daar het beste mee om kan gaan.
Het is hierbij belangrijk om te beseffen dat het zomaar bijbouwen van woningen in een
kern op termijn geen oplossing is. Niet het huidige aanbod, maar de concrete vraag van
de inwoners naar voorzieningen moet het beleid bepalen. Door slim om te gaan met
deze factoren en goed samen te werken, hoeven vergrijzing en bevolkingskrimp geen
dreiging te vormen en kunnen we juist de kansen grijpen die hiermee ook geboden
worden.

Regionale samenwerking
Voor een aantal gemeentelijke taken is de gemeente Nederweert te klein. Sommige
taken kunnen efficiënter worden aangepakt door samen te werken. Ook wordt
de kwaliteit van wonen, werken en leven steeds meer regionaal bepaald in plaats
van lokaal. Om deze redenen werkt Nederweert samen met andere gemeenten in
wisselende samenwerkingsverbanden.
D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk doel dient en wordt
heroverwogen als dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van nut
en noodzaak vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het
samenwerkingsverband. Bovendien wordt op deze manier wildgroei voorkomen. Als
onze gemeente meer samenwerkingsverbanden heeft dan raadsleden, gaat dit ten
koste van de democratische controleerbaarheid.
Op de verschillende organen die hiervoor zijn opgericht is weinig tot geen democratische
controle. D66 Nederweert pleit voor meer controle op deze organen door verkozen
volksvertegenwoordigers.
Om een betere, uniforme en efficiënte samenwerking te realiseren en controle te
houden, hanteert D66 Nederweert het uitgangspunt om bij samenwerkingsverbanden
zoveel mogelijk met dezelfde gemeenten samen te werken.
D66 vindt internationale samenwerking zeer belangrijk. Om die reden zijn wij dan ook
verheugd om te zien dat Nederweert de afgelopen raadsperiode is toegetreden tot de
Euregio Rijn-Maas Noord.
Lokale journalistiek
Lokale journalistiek is belangrijk voor een goede informatievoorziening richting de
inwoners van Nederweert, omdat zij onze democratie krachtig houden. D66 Nederweert
is blij met de verscheidenheid aan lokale journalistiek in Nederweert. Wij willen de lokale
journalistiek dan ook verder versterken. Hiertoe dient een fonds te worden opgericht,
waar de lokale journalistiek aanspraak op kan maken. Dit fonds komt in de plaats van
de algemene subsidie naar de lokale publieke omroep.
D66 vindt het belangrijk dat iedereen in staat wordt gesteld om de raadsvergaderingen
te volgen. In veel gemeenten is het al mogelijk om thuis vanaf de bank naar
de raadsvergadering te kijken. D66 wil dat de gemeente onderzoekt of ook de
raadsvergaderingen van Nederweert gestreamd kunnen worden.
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Democratische controle gemeentefinanciën
De huidige begroting is zo opgesteld, dat het zelfs voor de gemeenteraad ingewikkeld
is om goed inzicht te krijgen in de gemaakte keuzes of hierin op tijd bij te sturen. Het
is niet duidelijk welke bedragen waarvoor beschikbaar gesteld zijn en welke resultaten
er met het geld behaald worden. Wij vinden transparantie en leesbaarheid van
gemeentelijke documenten belangrijk. Ook de verantwoording over zowel de besteding
van geld als de hoogte en verdeling van risico’s binnen de samenwerkingsverbanden
moet transparant, tijdig en volledig zijn.
Duurzame begroting
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dit betekent dat er
op lange termijn niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt, en tekorten dus niet
structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke reserves of door lastenverhoging.
Hondenbelasting en afvalstoffenheffing
De opbrengsten van hondenbelasting en afvalstoffenheffing mogen wettelijk gezien
aan alles worden uitgegeven. Echter, deze heffingen zijn wat D66 betreft geen melkkoe
voor andere doeleinden. D66 wil dan ook dat deze heffingen alleen worden besteed
aan beleid ten behoeve van hondenvoorzieningen en afvalverwerking.
Subsidiebeleid
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een
duwtje in de rug te geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een
initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen. D66 wil voorkomen dat organisaties
en projecten eindeloos en zonder heroverweging subsidies blijven ontvangen. Daarom
zouden subsidies periodiek moeten worden geëvalueerd op het bereikte effect.
Nederweert geeft jaarlijks inzicht in waarom, hoeveel en aan wie er subsidie wordt
verstrekt.
Vergelijken lokale lastendruk
In de begroting en jaarrekening wordt de lokale lastendruk vergeleken met andere
gemeenten in de provincie Limburg. Het lijkt D66 relevant om de lastendruk met
andere regionale gemeenten te vergelijken. Hierbij denken we dan aan de Brabantse
gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven, want daarmee concurreert Nederweert
als woongemeente.
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Colofon
Dank aan de vele tientallen mensen die ons van input hebben voorzien voor ons
programma. Deze input heeft er mede voor gezorgd dat we een programma hebben
kunnen schrijven voor de hele gemeente Nederweert.
Blijf vooral uw mening geven, ook na de verkiezingen. Wij gaan graag met u in
gesprek om te kijken wat het beste is voor Nederweert. Samen maken we onze
prachtige gemeente nog mooier! Doet u mee?
Contact
Website: www.d66nederweert.nl
Mail: info@d66nederweert.nl
Facebook: www.facebook.com/D66Nederweert
Twitter: @D66Nederweert
De lijst
1. Martin van Montfort
2. Kyll Bruijnaers
3. Paul Emans
4. Fleur Gijsen
5. Eveline Korsten
6. Jos Smeets
7. Peter Koolen
8. Ramon Janssen
9. Paul Roos
10. Joyce Dur - Nieskens
11. Tobias Bastian
12. Niek Teunissen
13. Ines Knapen
14. Dyon van Hugten
15. Matthijs Kaan
16. Marlène Maas - Bergh
17. Wilhelmien Knapen
18. Jordy Duits
19. Sits Schreurs
20. Leo Roos
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