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Beste inwoners van de gemeente Nederweert,

VOORWOORD

Nederweert is mijn thuis. Al mijn hele leven geniet ik van al het moois
dat deze gemeente te bieden heeft. De onderlinge saamhorigheid en
betrokkenheid van dorpsgenoten, de prachtige natuurgebieden en het
rijke Nederweerter verleden. Mijn wens is dat Nederweert met al zijn
dorpskernen voor heel veel mensen een warm thuis is en blijft.
Wij Nederweertenaren steunen elkaar. We hebben elkaar nodig,
zeker tegen de achtergrond van de COVID19-pandemie, de heersende
woningnood en het veranderende klimaat. Dit vraagt om keuzes en
daadkracht, vooral op lokaal niveau. In dit verkiezingsprogramma lees
je meer over onze plannen voor de komende vier jaar. Wij bieden je
een realistisch verhaal voor Nederweert, waarin iedereen meetelt en
meedoet.
Onze focus ligt op Puur Lokaal, waarbij de mens centraal staat. Met
oprechte blik naar de behoeften en wensen van de Nederweerter
gemeenschap. Want als we durven te kiezen en durven te staan voor
onze lokale ambities en de uitdagingen van onze tijd, dan bouwen we
samen voort aan een groen, levendig en duurzaam thuis.
Nederweert, dat zijn wij!
Marcel Vossen
Lijsttrekker
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INLEIDING

INLEIDING

JAN is een ervaren en deskundige politieke partij. De afgelopen vier
jaar hebben we onze bestuursverantwoordelijkheid genomen en
deelgenomen aan de coalitie. De komende periode willen we opnieuw
onze bestuursverantwoordelijkheid nemen en onze ambities verder
realiseren. Dat kan als nog meer inwoners hun stem op JAN uitbrengen.
De lokale maatschappelijke opgaven zijn leidend voor onze koers,
waarbij we de ontwikkelingen in de rest van Nederland nauwlettend in
de gaten houden. Voorop staat dat Nederweert een gemeente moet zijn
en blijven waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We hebben
veel voornemens en deze zijn beschreven in dit verkiezingsprogramma.
Je zult hierin vooral lezen dat we inzetten op eigenaarschap. Daarmee
roepen we inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op
om - zoveel mogelijk - zelf een bijdrage te leveren aan de Nederweerter
maatschappij en hier ook samen met ons de verantwoordelijkheid voor
te nemen.
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met de inbreng
van onze leden, dorpsgenoten, verenigingen en ondernemers. We
bedanken iedereen die met ons meedenkt en meewerkt aan een beter
Nederweert!
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JAN

WIE ZIJN WIJ?
JAN (Jongeren Akkoord Nederweert) is al meer dan vijftig jaar een
begrip in de Nederweerter politiek. We zijn proactief, constructiefkritisch, ondernemend en gaan het debat niet uit de weg.
Bij JAN werken we volgens een aantal verbindende normen en waarden,
onze kernwaarden. Dit zit in ons DNA, dit is wie wij zijn:
Gewoon:
Wij koesteren de Nederweerter mentaliteit: ‘doe maar gewoon’. Bij ons
vind je geen luxe franje of pluche. Maar een warme vriendschap, een
luisterend oor en oprechte interesse in de lokale politiek. Iedereen is bij
ons van harte welkom!
Voor Nederweert:
Alles wat we doen, doen we in het belang van alle kernen van
Nederweert en zijn inwoners. Hier ligt ons hart. En daar zetten we ons al
sinds 1970 voor de volle 100% voor in.
Betrokken:
Als lokale partij staan we midden in de samenleving. We weten wat
er leeft. Mensen weten ons goed te vinden. Omdat ze erop kunnen
vertrouwen dat hun stem bij ons ook écht gehoord wordt.
De partij is ontstaan voor en door de Nederweertenaar. Destijds
opgericht door jongeren die het niet eens waren met de gevestigde
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orde. We zijn uitgegroeid tot een volwassen partij, die zich inzet voor
jong én oud. Samen met inwoners en andere partners blijven we met
veel energie voor Nederweert aan de slag.
Om jou zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, willen we altijd
weten wat er speelt. JAN gaat daarom actief in gesprek met inwoners
en belangstellenden om te polsen wat de inwoners, jullie dus, belangrijk
vinden voor Nederweert. Dit doen we op een laagdrempelige manier:
in (informele) gesprekken met inwoners, maatschappelijke organisaties
en ondernemers. We gaan samen met alle partners op zoek naar de
prioriteiten per kern. Wij gaan graag onder de mensen op plekken die
voor onze inwoners belangrijk zijn. Zowel de leden van de fractie als
onze wethouder zijn goed bereikbaar en gemakkelijk benaderbaar. We
luisteren niet alleen naar wat mensen zeggen, maar handelen er ook
naar.

WAAR STAAN WIJ VOOR?
JAN maakt zich sterk voor een open, integere en transparante
gemeentepolitiek. Wij stellen ons onafhankelijk op van de landelijke
en provinciale politiek en zorgen voor maatwerk op lokaal niveau. Voor
ons wegen lokale belangen zwaarder dan provinciale en landelijke
standpunten van de traditionele politieke partijen. Het gemeentelijke
beleid moet voor iedere inwoner van Nederweert helder en toegankelijk
zijn en het moet vooral gericht zijn op zijn eigen inwoners.
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Ons programma is samengesteld uit 7 focuspunten:

1
2
3
4
5
6
7

WONEN EN WERKEN IN NEDERWEERT
SAMENLEVEN IN DE KERNEN
ONS LANDSCHAP
GENIETEN IN NEDERWEERT
VOOR DE VOLGENDE GENERATIE
VERBINDEND BESTUREN
FINANCIEEL GEZOND
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1. Wonen en werken in Nederweert
1.a

Woningbouw

Stijgende woningprijzen, naar alle waarschijnlijkheid heb je hier
direct of indirect ook mee te maken of te maken gehad. Met lede
ogen zien we dat onze jeugd Nederweert verlaat, omdat (starters)
woningen onbetaalbaar zijn geworden of dat arbeidsmigranten vaak
niet passend worden gehuisvest. Huisjesmelkers kopen huizen op en
verhuren ze weer tegen hoge prijzen. De verhouding tussen vraag en
aanbod komt steeds meer in onbalans. Hiervoor moet een goede en
toekomstbestendige oplossing komen, voor iedereen in Nederweert.
Als JAN hebben wij ons daarom altijd ingezet om meer te bouwen
en bouwgronden betaalbaar te houden in Nederweert. Het aantal
woningen in Nederweert is de afgelopen periode toegenomen, er
zijn verschillende bouwprojecten nog in uitvoering en nog meerdere
bouwplannen liggen in het verschiet.
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Maar we zijn er nog niet! Zolang de vraag hoger is dan het aanbod
en Nederweertenaren hierdoor allerlei nadelige gevolgen ervaren,
blijft JAN zich inzetten voor meer betaalbare en duurzame woningen
voor alle groepen inwoners, in het bijzonder voor de Nederweerter
jongeren. De Structuurvisie Wonen geeft ons een nog beter beeld van
de daadwerkelijke Nederweerter woonbehoefte. Als JAN vinden wij het
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namelijk belangrijk dat er doelgericht gebouwd blijft worden. Waarbij
we goed omgaan met onze kostbare grond en groene omgeving. En
tegemoetkomen aan de behoefte van wonen met zorg voor ouderen
en mensen met een beperking. JAN vindt dat bij het zoeken naar
woonconcepten er andere oplossingen moeten worden bedacht
dan hoogbouw. Gebouwen moeten passen in het karakter van onze
dorpskernen.
Onze uitgangspunten:
Betaalbare (starters)woningen - inclusief het blijven verlenen van
startersleningen - om onze jeugd een kans te bieden om in Nederweert
te kunnen blijven wonen.
Bouwen naar de Nederweerter behoefte, waarbij we uiteraard rekening
houden met doelgroepen als jonge gezinnen, ouderen, starters, mensen
met een zorgbehoefte, statushouders en arbeidsmigranten.
Voldoende beschikbaarheid van sociale huurwoningen.
Duurzaam bouwen stimuleren en waar mogelijk energieneutraal.
JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
eigen inwoners voorrang geven bij nieuwbouwprojecten. Dit zorgt voor
betere woonkansen voor Nederweerter jongeren;
(lang) leegstaand vastgoed ombouwen tot woningen. De gemeente
moet dit faciliteren door regels te versoepelen en eventueel eigenaren
actief te benaderen. Dit biedt namelijk een snelle ademruimte op de
woningmarkt voor onze jongeren;
huisjesmelkers tegengaan door als gemeente de regeling ‘kopen is
wonen’ toe te passen;
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• in alle kernen doorstroming en bouwen bevorderen voor onze
• dorpsgenoten;
• straten en wijken aanpakken om prettig en zorgeloos wonen te
• bevorderen;
• groepswoonvormen voor jong en oud stimuleren;
• dat er regie komt op de instroom van arbeidsmigranten en daarvoor
• in bestemmingsplannen voor de kernen de woonruimte voor
• arbeidsmigranten reguleren;
• collectief particuliere initiatieven (zoals het oprichten van
• wooncoöperaties en het bouwen van hofjeswoningen) omarmen en
• stimuleren;
• ruimte bieden voor nieuwe vormen van wonen voor onze dorpsgenoten
• in alle kernen. Denk hierbij aan (flex)woningen en Tiny Houses, welke
• relatief snel te realiseren zijn;
• woningsplitsing toestaan waar dat mogelijk is, maar dan wel voor eigen
• inwoners.
• het dorpskarakter van woonkernen behouden en hoogbouw daarom
• uitsluiten. En de maximale bouwhoogte van gebouwen vastleggen in
• het omgevingsplan.
•
•
• 1.b Bedrijven en bedrijvigheid in Nederweert
•
• Ondanks de COVID-19-pandemie die ons land al sinds lange tijd in zijn
• greep houdt, mogen we stellen dat het gelukkig goed gaat met de
• bedrijvigheid in Nederweert. Afgelopen periode heeft de gemeente
• haar uiterste best gedaan om op tal van praktische en financiële zaken
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mee te denken met onze Nederweerter ondernemers, die een moeilijke
en onzekere periode tegemoet gingen. Gelukkig zien we dat er nieuwe
bedrijven gevestigd worden op onze bedrijventerreinen, leegstaande
panden opnieuw betrokken worden of dat ondernemers hun zaak zelfs
uitbreiden.
Een optimaal ondernemersklimaat, dat is waar wij als JAN naar
streven en ons de afgelopen periode voor in hebben gezet. Wij zijn
dan ook enorm trots op onze gemeente en haar ondernemers en
de wijze waarop zij zich krachtig door de COVID-19-pandemie slaan.
Nog altijd zijn wij als JAN een groot voorstander van minder regels,
meer samenwerking en goede randvoorwaarden voor (startende)
ondernemers om dit ondernemersklimaat te behouden. Wij blijven
echter wel sceptisch voor wat betreft het realiseren van een nieuw
bedrijventerrein. De noodzaak hiertoe is voor ons afhankelijk van
de actieve behoefte en vestiging/doorgroei van Nederweerter
ondernemers. Daarnaast willen wij voorkomen dat er zware industrie
gehuisvest wordt in Nederweert.
Een goede en respectvolle samenwerking tussen gemeente en
ondernemers is van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
En om een fraai en gevarieerd winkelaanbod in Nederweert te kunnen
garanderen. De lasten voor de lokale ondernemers moeten zo beperkt
mogelijk blijven. Partnerschap is nodig in het belang van de toekomst
en promotionele waarde van Nederweert: de gemeente mag geen
hindermacht zijn, want alleen samen komen we verder!
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• Onze uitgangspunten:
• Leegstand van panden verder aanpakken, zodat alle plekken binnen
• de kernen waardevol benut worden. Zoals pand Madeira in de kern
• Nederweert.
• Creativiteit en jong ondernemerschap bevorderen door ruimte te bieden
• voor startups.
• Allereerst inbreiden en optimaliseren van onze oudere, bestaande
• bedrijventerreinen, alvorens er wordt overgegaan tot uitbreiding.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• samenhangende gebiedsontwikkeling van het winkelgebied rondom
• de St. Lambertuskerk, om het centrum van Nederweert aantrekkelijk te
• houden voor zowel zijn dorpsgenoten als ondernemers;
• ondernemers stimuleren om het gedachtegoed van positieve
• gezondheid toe te passen voor hun medewerkers, in hun HR-beleid
• aandacht te hebben voor thema’s, zoals leefstijl en gezondheid,
• armoede, schulden en laaggeletterdheid;
• duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen blijven
• stimuleren, waaronder het verbeteren van de toegankelijkheid voor
• mindervaliden, tijd voor vrijwilligerswerk en mantelzorg en bijdragen/
• sponsoring van maatschappelijke doelen;
• toeristische initiatieven van ondernemers stimuleren en omarmen, die
• eraan bijdragen om Nederweert als trekpleister op de kaart te zetten;
• de gemeentelijke Bedrijfscontactfunctionaris inzetten om thema’s
• - gerelateerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen • bespreekbaar te maken;
• het leasuregebied rondom McDonalds, KFC, het nieuwe hotel, casino
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• enzovoorts aanduiden als ‘De Poort van Nederweert’. En hiermee
• de aantrekkelijkheid van dit gebied als ingang van Nederweert voor
• bezoekers promoten;
• samen met de markt een gebiedsvisie opstellen voor toekomstige
• herontwikkeling of transformatielocaties;
• aanbod in bedrijfsruimten beschikbaar houden voor eigen
• ondernemers.
•
•
• 1.c. Werken
•
• Werk is van groot belang voor het welbevinden van mensen.
• Betaald werk is een bron van inkomen. Maar werk (betaald werk
• of vrijwilligerswerk) draagt vooral bij aan het erbij horen en mee
• kunnen doen in onze samenleving. Nederweert is onderdeel van de
• arbeidsmarktregio Midden-Limburg. Dit betekent dat in regionaal
• verband actief wordt ingespeeld op onwikkelingen op de arbeidsmarkt
• en hierbij zowel werkgevers als werknemers op diverse manieren
• worden ondersteund. JAN wil zich inzetten voor de arbeidsparticipatie
• in Nederweert en in het bijzonder voor de mensen met een afstand
• tot de arbeidsmarkt. Dan gaat het om mensen met een beperking of
• mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. We willen
• zoveel mogelijk voorkomen dat mensen in de bijstand komen, met alle
• mogelijke gevolgen van dien. Maar ook zetten we ons in voor een goede
• uitvoering van de Inburgeringswet, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk
• mee kunnen doen.
•
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Onze uitgangspunten:
Een actieve toeleiding en ondersteuning van mensen naar werk. Dit kan
betaald werk of vrijwilligerswerk zijn, een groot of klein dienstverband.
De inzet moet erop gericht zijn dat iedereen zich gezien voelt, meetelt
en een bijdrage kan leveren.
Een solide toekomstperspectief voor de Risse Groep, inclusief Werk.kom.
Een benadering van werkzoekenden en werkenden op basis van
talenten en een leven-lang-leren, zodat iedereen zich naar eigen
mogelijkheden kan blijven ontwikkelen.
Een warm welkom aan nieuwkomers, zodat zij snel kunnen inburgeren
en mee kunnen doen.

JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
de Risse Groep de ruimte geven om zich te ontwikkelen tot een
sociaal ontwikkelbedrijf. Dit betekent dat we de ondersteuning van
de Risse Groep (inclusief Werk.kom) op het gebied van toeleiding
naar betaald werk bevorderen, maar daarnaast ook sociale
activering, vrijwilligerswerk, werken op een externe bedrijfslocatie en
detacheringen. Nieuwe concepten en nieuwe verdienmodellen horen
daarbij. Initiatieven zoals Kansrijk in de Wijk dragen we een warm hart
toe;
een ruimhartig inburgeringsbeleid, zodat nieuwkomers zich zo snel
mogelijk thuis voelen in Nederweert en actief mee kunnen doen en
kunnen bijdragen. Gezamenlijke initiatieven van professionals en
vrijwilligers die daaraan bijdragen, zoals een taalcafé, vinden we erg
belangrijk.
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1.d

Verkeer en bereikbaarheid

Er komt geen Randweg in Nederweert. Jarenlang hebben wij ons sterk
gemaakt tegen de voorgestelde dure Randweg-variant, waarvan nut
en noodzaak nooit zijn aangetoond. Wij zijn dan ook tevreden met dit
behaalde resultaat voor Nederweert om de gelden in het verbeteren
van de bestaande infrastructuur te investeren. Voor JAN volgt nu de
taak om de verkeersknelpuntenaanpak voor de provinciale wegen N266/
N275, waarop wij zelf hebben aangestuurd, nauwlettend in de gaten te
houden op zowel uitvoering als kosten. We zetten namelijk actief in op
het verbeteren van de huidige infrastructuur. Hierbij kijken we natuurlijk
ook naar toekomstige trends ten aanzien van verkeersbewegingen.
Hard rijden is iets waar het hart van menig F1-fan harder van gaat
kloppen, wanneer zij Max Verstappen zien racen op het circuit. Maar
racen is een grote ergernis voor veel dorpsgenoten, wanneer zij
automobilisten te hard door de straten van Nederweert zien rijden. Dit
levert een gevaar op voor de vele fietsers en spelende kinderen in ons
prachtige dorp. Als JAN zijn wij daarom blij met de realisatie van het
‘Mobiliteitsplan Nederweert’, waarin verschillende verkeersgerelateerde
projecten zijn vastgesteld die de verkeersveiligheid moeten verbeteren.
Inmiddels zijn hieruit al verschillende wegen - in zowel de kernen (zoals
Moesemanstraat, Kapelaniestraat, Molenweg, Bredeweg, Hoofstraat) als
het buitengebied (Booldersdijk, Leveroyse Dijk) - heringericht of zijn er
fietssuggestiestroken aangelegd. Ook de andere verkeersprojecten uit
het mobiliteitsplan willen wij allemaal uitvoeren.
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Verkeersveiligheid in Nederweert zien wij als een gezamenlijke opgave,
waarbij onze dorpsgenoten, ondernemers, scholen, gemeente en in
sommige gevallen de provincie betrokken moeten zijn. Wij blijven ons
daarom inzetten voor een verkeersveilig Nederweert, waarbij we het
belangrijk vinden dat onze gemeente goed bereikbaar blijft voor zowel
haar dorpsgenoten als bezoekers. Draagvlak creëren en knelpuntgericht
werken/denken zijn voor ons belangrijke speerpunten in de aanpak
hiervan. Onveilige verkeerssituaties moeten namelijk opgelost en niet
verplaatst worden!
Onze uitgangspunten:
Goede verlichting op de wegen in de kernen, maar zeker ook in het
buitengebied. Verouderde of kapotte straatverlichting moet actief
vervangen worden om zo de sociale veiligheid te vergroten.
Aandacht voor veilige verlichting specifiek bij fiets- en wandelpaden.
Meer snelheidsbeperkende maatregelen in zowel het buitengebied als
voor gebiedsontsluitende wegen in de dorpskernen, om het deelnemen
aan het verkeer voor iedereen veiliger te maken.
Duidelijke wegmarkeringen voor alle verkeersdeelnemers; in het
bijzonder voor fietsers en voetgangers.
‘Voetgangers en fietsers’ als uitgangspunt nemen voor het inrichten en
beheren van straten en de openbare ruimten.
De opgenomen verkeersprojecten in het mobiliteitsplan geheel
uitvoeren.
Een veilige (snel)fietsroute richting Weert, Roermond, Eindhoven en
Venlo;
Het blijven onderhouden en verbeteren van wegen voor een veilige
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wegligging, betere afwatering, mooier aanzicht en afname van
geluidsoverlast door beter asfalt.
Trottoirs en drempels waar nodig aanpassen, zodat deze meer
toegankelijk zijn voor scootmobiels, kinderwagens, rolstoelgebruikers en
dorpsgenoten die slecht ter been zijn.
Van natuurlijke momenten gebruikmaken om het parkeren in de wijk
efficiënter in te richten, namelijk als er op deze bewuste plek om de een
of andere reden toch al (andere) werkzaamheden plaatsvinden. Maar
wel met een juiste balans tussen groen en steen!
JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
een voetgangers-/fietsbrug realiseren tussen Budschop en Nederweert
om de kern Nederweert toegankelijker te maken vanuit Park de
Heerlijkheid, en andersom natuurlijk;
een versnelde aanpak van de verkeersproblematiek rondom de ‘Poort
van Nederweert’ (Mc Donalds, hotel en Casino). Dit vanwege de
vele onoverzichtelijke in- en uitritten en het grote aantal fietsers en
voetgangers dat hier dagelijks voorbijkomt;
een verhoogde oversteekplaats/zebrapad op de Kapelaniestraat/
Kerkstraat ter hoogte van de St. Lambertuskerk. En de straatinrichting
van de Kerkstraat dus in zijn geheel doortrekken, zodat het
winkelgedeelte aan de noordzijde van de Kerkstraat beter aansluit bij de
rest van het centrum;
meer fietsenstallingen in de kernen en fietsenoplaadpunten bij
horecagelegenheden;
de carpoolplaats verplaatsen naar een plaats die beter aansluit bij
de ontwikkelingen in het gebied. Deze ligt met het vervallen van de
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• Randweg volledig uit de richting. Bovendien wordt de carpoolplaats
• nu niet alleen voor parkeren gebruikt, waardoor omliggende woningen
• veel overlast ervaren. Het onderhouden van de carpoolplaats verdient
• daarnaast meer aandacht;
• zorgen voor voldoende (groene) parkeergelegenheden in zowel het
• centrum als de verschillende woonwijken in de gemeente Nederweert.
• Dit in overleg met buurtbewoners en ondernemers, die vaak toch al te
• maken hebben met gebrek aan parkeerfaciliteiten;
• het Raadhuisplein weer terug inrichten naar niet-parkeren en verder
• vergroenen, met behoud van de pleinfunctie;
• de Meijelsedijk in Ospeldijk uniform inrichten als 50 kilometer-zone;
• de Kruisstraat in Nederweert-Eind, de Smisserstraat in Budschop en de
• Dorpsstraat in Leveroy inrichten als een 30 kilometer-zone;
• een 60 kilometer-zone inrichten aan de Heijsterstraat in Boeket en de
• Waatskamp in Ospel.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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2. Samenleven in onze kernen
JAN heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor een actieve
aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Naast de vele controles in
ons buitengebied en de inrichting van een meldpunt hebben we volop
ingezet op het betrekken van de gehele samenleving. Het zijn immers
de inwoners, ondernemers en overige organisaties, die mede de oren
en ogen zijn voor wat er zich allemaal afspeelt. Samen maken we een
vuist tegen ondermijning! In de komende periode willen wij een vervolg
geven aan de aanpak tegen de georganiseerde criminaliteit en we
zullen dit als prioriteit benoemen in het Integrale veiligheidsplan van de
gemeente.

2

Op het gebied van gezondheid en welzijn zijn we aan de slag gegaan
met het gedachtegoed van positieve gezondheid. Dit is de rode draad
geworden bij preventie, vroegsignalering en de aanpak van zorgen ondersteuningsvragen van plaatsgenoten. Het is nodig om hier
aandacht voor te hebben om de zelfredzaamheid van inwoners te
vergroten, zodat iedereen mee kan doen in onze gemeenschappen.
Onze aanpak heeft ook landelijk aandacht en waardering gekregen!
We hebben de nodige hulp geboden bij gemeenschapshuis
De Pinnenhof; het stichtingsbestuur wordt nu tijdelijk ingevuld
door medewerkers van de gemeente. Samen met professionals
en verenigingen wordt gewerkt aan een toekomstbestendige
Multifunctionele Accomodatie (MFA). Hiermee is onze wens uitgekomen:
De Pinnenhof wordt een duurzaam thuis voor verenigingen.
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• De gemeente heeft aandacht voor de gevolgen van de COVID-19• pandemie en biedt - aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk • extra ondersteuning aan dorpsgenoten, ondernemers en verenigingen.
•
• 2.a Veiligheid
•
• Veiligheid is op de eerste plaats een gedeelde verantwoordelijkheid
• van zowel inwoners, bedrijven, verenigingen, scholen en de gemeente.
• Inwoners moeten elkaar durven aanspreken op (on)gewenst gedrag
• en tijdig bij gemeente en politie melden wanneer sprake is van
• criminaliteit, ondermijning of huiselijk geweld. Inwoners mogen rekenen
• op een actieve overheid die toeziet op de naleving en overschrijding
• van regels en die waar nodig handhavend optreedt. De gemeente
• maakt hierover concrete afspraken met toezichthouders en de politie.
• Nederweert is een veilige gemeente. De criminaliteitscijfers zijn laag en
• dit moet vanzelfsprekend zo blijven. De gemeente moet alert blijven,
• zodat zo mogelijk diefstal en inbraken nog verder gaan verminderen.
• We pleiten dan ook voor een uitbreiding van politiecapaciteit.
• De brandweer en ambulancedienst moeten we blijven optimaliseren,
• zodat hulpverlening altijd snel ter plaatse kan zijn. We zijn dan ook blij
• met de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne met een centrale
• ligging van waaruit onze kernen optimaal bereikbaar zijn.
•
• Onze uitgangspunten:
• Inwoners en ondernemers betrekken en laten meepraten bij het
• verbeteren van veiligheid in onze kernen.
• Alle inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun huis, op straat en
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• in de buurt.
• Huiselijk geweld aanpakken door bescherming te bieden aan de
• slachtoffers en in te zetten op goede voorlichting en preventie. Daar
• waar sprake is van huiselijk geweld de lijntjes met politie en andere
• instellingen kort houden, zodat we adequaat kunnen handelen in
• de toekomst. Het maken van meldingen moet daarbij gestimuleerd
• worden.
• Inzetten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit betekent
• ook dat drugshandel en -criminaliteit (zoals wietplantages, drugslabs,
• dealen enzovoorts) bestreden moeten worden.
• Preventie en hulpverlening om drugsgebruik te voorkomen en te
• verminderen.
• Inzetten op preventie en educatie op het gebied van brandveiligheid.
• Meer aandacht voor de brandveiligheid in stallen vanwege het
• dierenwelzijn.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• de overlast van drugs en vandalisme op zogenaamde beruchte plaatsen
• in onze kernen van Nederweert aanpakken. Meldingen moeten op een
• eenvoudige en eventueel anonieme wijze gedaan kunnen worden. En
• moeten snel worden opgevolgd door gemeente en/of politie;
• het gemakkelijker maken om een melding of aangifte van een strafbaar
• feit (diefstal, inbraak en dergelijke) te doen;
• buurtpreventie verder stimuleren en optimaliseren door middel van
• bijvoorbeeld uitbreiding, een goed gebruik van en meer aandacht voor
• BuurtWhatsApp-groepen;
• meer toezicht op naleving van regels als de veiligheid en gezondheid
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• in het gedrang komt en zorgdragen voor consequent aanpakken en
• handhaven;
• ondermijning als prioriteit benoemen in het Integraal veiligheidsplan
• van de gemeente.
•
• 2.b Goed leven voor iedereen in Nederweert
•
• JAN wil dat iedereen in Nederweert zich gezien voelt, meetelt en kan
• bijdragen naar vermogen.
•
• Rode draad voor JAN is het gedachtegoed van positieve gezondheid.
• Daarbij gaat het om het versterken van de eigen regie en veerkracht van
• mensen voor hun eigen gezondheid op zes samenhangende domeinen:
• zingeving, kwaliteit van leven, dagelijks leven, meedoen, mentaal
• welbevinden en lichaamsfuncties. Dit gedachtegoed richt zich vooral op
• het voorkomen van (zwaardere vormen van) zorg door het bevorderen
• van een gezonde leefstijl. Preventie en vroegsignalering en een integrale
• benadering van gezondheid zijn sleutelwoorden!
•
• Toch blijft extra aandacht nodig voor mensen die weinig mogelijkheden
• hebben, (nog) vaardigheden missen of het moeilijk vinden om hulp
• te vragen. JAN wil deze inwoners perspectief bieden door een aanpak
• die gericht is op het verminderen van stress en het versterken van de
• zelfredzaamheid. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor
• onder meer: de ondersteuning bij armoede en schulden, het verbeteren
• van lezen en schrijven (aanpak van laaggeletterdheid), mobiliteit,
• eenzaamheid en dementie. De gemeente moet het goede voorbeeld
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geven door in de dienstverlening en communicatie aandacht te hebben
voor het gebruiken van heldere, begrijpelijke taal.
Inwoners (van jong tot oud) die ondersteuning of zorg nodig hebben,
moeten deze dicht bij huis, met hulp van hun omgeving kunnen
ontvangen. Dit zodat ze thuis kunnen opgroeien en/of blijven wonen
en mee kunnen blijven doen. Dat is de bedoeling van de transformatie
van de zorg en sluit aan bij het gedachtegoed van positieve gezondheid.
Dit vraagt om een goede samenwerking tussen informele (familie,
buurt, vereniging) en formele zorg (zorg- en begeleidingsinstanties).
Ook gezondheidszorg dicht bij huis, door behoud van het ziekenhuis
in Weert, met mogelijk een polikliniek in Nederweert past hierbij.
Voldoende en voor iedereen toegankelijke voorzieningen in onze kernen
zijn nodig, zodat iedereen zich gezien voelt en mee kan doen. Mensen
die aan plaatsgenoten (als vrijwilliger of mantelzorger) hulp en zorg
bieden, verdienen waardering, vertrouwen en ondersteuning. Zij mogen
niet overbelast worden.
Het is een goede ontwikkeling dat dorpsgenoten zich verenigen in
gezamenlijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid
in de eigen kern of buurt en eigenaarschap tonen. Daarbij hoort ook
het hebben van aandacht voor elkaars zorgen en hulpvragen. We willen
ruimte geven aan (zorg)initiatieven van, voor en door doprsgenoten en
dragen zelforganisatie een warm hart toe. Centraal staat wat inwoners
zélf vinden dat er nodig is, niet wat anderen vinden dat zou moeten.
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De COVID-19-pandemie heeft ook gevolgen voor de psycho-sociale
gezondheid van jongeren. Mede daarom verdienen activiteiten van en
voor jongeren extra aandacht.
Onze uitgangspunten:
Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid met inwoners en
samenwerkingspartners (wonen, werken, zorgen) één integrale kern- of
wijkgerichte gezondheidsaanpak starten.
Het faciliteren van inwonersinitiatieven.
Een betere bekendheid geven aan preventieve voorzieningen in de
jeugdzorg.
De afschaling van zwaardere vormen van zorg door een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van de zorgaanbieders en de gemeente (als
opdrachtgever).
Een vooruitstrevende en ruimhartig, op positieve gezondheid
gestoelde aanpak in het brede sociale domein (WMO, armoedebeleid,
laaggeletterdheid, eenzaamheid, preventie et cetera.) Dit moet
herkenbaar zijn in de dienstverlening van de gemeente.
Een professionele welzijnsvoorziening in Nederweert met aandacht voor
ondersteuning van mantelzorgers, vrijwilligers en jongeren.
De aanpak van (verborgen) eenzaamheid onder ouderen en jongeren
verdient prioriteit.
Ondersteuning in de zwaarte van de taak van vrijwilligers en
mantelzorgers. Zij mogen niet de oplossing zijn voor het tekort aan
professioneel zorgpersoneel.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin verder ontwikkelen als de aanjager
van de transformatie van de jeugdzorg.
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• Een programmatische aanpak van de transformatie (en verwerving) van
• de jeugdzorg en de WMO: subregionaal waar dat kan, bovenregionaal
• als dat beter is. We hoeven als subregio niet altijd het wiel uit te vinden.
• Het preventieakkoord (tegengaan gebruik alcohol, drugs en roken)
• verbreden naar een breed leefstijlakkoord vanuit de gedachte van
• positieve gezondheid.
• Extra aandacht voor de psychische zorg van jongeren. Dit mede
• vanwege de mogelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• open inlopen en voor iedereen toegankelijke voorzieningen in al onze
• kernen verder ontwikkelen op basis van de behoeften van dorpsgenoten
• in de betreffende kern;
• burgerhulp bevorderen door het stimuleren van zorginitiatieven van• voor-door inwoners in eigen buurt en in onze kernen in de vorm van
• bijvoorbeeld zorgcoöperaties of Right to Challenge (righttochallenge.nl);
• meer zorgboerderijen voor dagbesteding en begeleiding (Jeugdzorg en
• WMO) in eigen gemeente;
• initiatieven van inwoners faciliteren en voorrang geven. Nieuwe
• initiatieven kunnen de aanjager zijn van nieuw beleid. Het hoeft niet
• altijd andersom te zijn;
• in samenwerking met het onderwijs een intensievere voorlichting over
• de gevolgen van drugsgebruik én pestgedrag onder jongeren.
•
•
•
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2.c

Verenigingsleven, cultuur en sport

Ons rijke en gevarieerde verenigingsleven is belangrijk voor de
levendigheid van de gemeenschappen van Nederweert: daar zijn we
trots op! Het verenigingsleven staat de komende jaren voor grote
uitdagingen, door de vergrijzing van onze samenleving, maar zeker ook
door de COVID-19-pandemie. Dit heeft gevolgen voor vrijwilligers en
voorzieningen. Hoe houden we leden betrokken en het verenigingsleven
interessant voor jongeren? Op welke manier krijgen we met minder
mensen het werk gedaan? En hoe houden we onze voorzieningen
betaalbaar? Het is daarom meer dan ooit nodig dat verenigingen de
handen in elkaar slaan en door samen te werken het verenigingsleven
toekomstbestendig maken.
Wij willen de gezonde en vitale leefstijl dicht bij de mensen brengen:
in de wijk, op school en in de sport. De inzet van buurtsport- en
cultuurcoaches moet zorgen voor een verbinding met zorg, welzijn,
onderwijs en andere maatschappelijke organisaties.
JAN wil een beweegvriendelijke leefomgeving voor onze inwoners
creëren en bewegen in de buurt eenvoudig maken door speeltuinen,
schoolpleinen en parken toegankelijker en beweegvriendelijk te maken.
JAN ziet het belang in van sport. Niet alleen voor onze jeugd en
volwassenen, maar ook voor onze dorpsgenoten die al op leeftijd zijn,
of die een verstandelijke en/of lichamelijke beperking hebben. Ook
door hen moet voldoende sport beoefend kunnen worden. JAN wil
bovendien de deelname aan cultuuractiviteiten stimuleren. We vinden
dat onderwijs op het gebied van muziek, beeldende kunsten, ballet
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et cetera voor iedereen toegankelijk moet zijn. We willen bovendien dat
jongeren hun culturele passies kunnen uiten. Denk dan aan een ruimte
waarin Nederweerter bands kunnen oefenen en repeteren.
JAN wil dat de gemeente zo kort mogelijke doorlooptijden voor de
vergunning van evenementen hanteert en waar nodig verenigingen
faciliteert (en dus waardeert) voor het organiseren ervan.
Bengele Beweegt en De Uitwijck dragen wij een warm hart toe. We
zijn voorstander van een meerjarige aanpak, waarbij de gemeente
vooral de rol van procesbegeleider vervult en de verenigingen - in
goede afstemming met elkaar - de kar trekken. De gemeente neemt
verantwoordelijkheid voor de eigen taken in dit project.
De gemeenschapshuizen vervullen voor zowel jongeren als ouderen
een verbindende factor in de kernen. JAN wil de verdere duurzame
ontwikkeling van de gemeenschapshuizen in de kernen stimuleren.
De Pinnenhof zal de komende jaren transformeren naar een
Multifunctionele Accomodatie (MFA), waarin zowel verenigingen met
elkaar (van onderop) als (zorg en welzijns)professionals onderling
samenwerken in een (ver)nieuw(d) gebouw. JAN beschouwt de
dorpsraden als overlegplatforms van onze kernen van waaruit ideeën
ontstaan voor eigen initiatieven van en voor inwoners, die waar nodig in
samenwerking met professionals uitgevoerd worden. JAN waardeert de
zelfwerkzaamheid van dorpsraden en andere inwonersinitiatieven; en
wil dat de gemeente deze faciliteert, maar niet overneemt.
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Onze uitgangspunten:
Ruimte bieden voor eigen initiatieven van inwoners.
In gesprek met de dorpsraden, verenigingen en jongeren over (nieuwe)
voorstellen en initiatieven.
Het goede gesprek voeren over eigenaarschap en de onderlinge
rolverdeling tussen dorpsgenoten en gemeente bij de realisering van
initiatieven.
Bij nieuwe initiatieven van dorpsraden en verenigingen - die taken
van gemeente en marktpartijen raken - aan de voorkant duidelijke
afspraken maken over rollen en verantwoordelijkheden. Dit om te
voorkomen dat er tijdens de rit misverstanden ontstaan.
Meer sport-, beweeg- en culturele activiteiten en voorzieningen voor
jongeren, ouderen en dorpsgenoten met een psychische, verstandelijke
of lichamelijke beperking. Dit zou kunnen in kinderopvang, op school, in
de naschoolse opvang en voorzieningen in openbare ruimten.
Meer aandacht voor sport- en cultuureducatie en -participatie en
voor muziek in de klas in nauwere samenwerking met de lokale
sport-, cultuur- en muziekverenigingen, de basisscholen, het RICK,
combinatiefunctionarissen en Sport Nederweert.
Samen ontwikkelen en verder uitrollen van initiatieven, zoals Bengele
Beweegt en De Uitwijck.
Verenigingen/besturen helpen bij het optimaliseren van de
duurzaamheid van voorzieningen, met kennis, advies en zo nodig met
financiën.
Verenigingen ondersteunen om de eventuele gevolgen van COVID-19
het hoofd te kunnen bieden.
Ruimte bieden voor kunst- en cultuurbeleving.
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Een nieuwe, toekomstbestendige huisvesting voor scouting en
waterscouting, in combinatie met recreatiemogelijkheden op en aan
het water.
De samenwerking faciliteren tussen kinderdagverblijven, scholen en
de sportsector voor een afgestemd sportaanbod voor kinderen van alle
leeftijden, bijvoorbeeld het gezamenlijk inzetten van accommodaties,
sportscholen en trainers.
JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
duurzame gemeenschapshuizen in alle kernen. De Pinnenhof blijft op
de huidige locatie en wordt toekomstbestendig gemaakt;
actieve gebiedsontwikkeling in de omgeving Kerkstraat Noord/
Kapelaniestraat in de kern Nederweert, met daarbij multifunctionaliteit
als uitgangspunt. Hierbij hoort ook een goede inpassing van
gemeenschapshuis De Pinnenhof en de bibliotheek;
de faciliteiten van een gymzaal in Ospel behouden;
veldjes voor verschillende balsporten, fitness parcours, calisthenicspark,
fietscrossterrein en beweegtuinen;
het lokale verenigingsleven betrekken bij de uitvoering van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet, aanpak
laaggeletterdheid, eenzaamheid en armoede. En het verenigingsleven
toerusten om een bijdrage te kunnen leveren;
ruim baan maken voor ideeën en initiatieven (activiteiten, voorzieningen) van kinderen en jongeren. En hiervoor een fonds inrichten;
mogelijkheden bieden voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar om
elkaar te ontmoeten, zoals sport- en speelveldjes in al onze kernen en
buurten;
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•• repeteer- en optreedfaciliteiten voor jongerenbands voor alle
• muziekgenres;
• jonge kunst-, cultuur- en theatermakers een podium bieden om zich in
• Nederweert te ontwikkelen;
• behoud van een (groene) pleinfunctie in alle kernen;
• WIFI-verbindingen op openbare (ontmoetings)plekken.
•
•
• 2.d Onderwijs
•
• JAN wil dat iedereen gelijke kansen heeft. ‘Onderwijsvrijheid’ en ‘voor
• iedereen toegankelijk onderwijs’ zijn de belangrijkste voorwaarden voor
• kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling.
• Een goede samenwerking met en tussen kinderopvang, scholen
• voor primair en voortgezet en middelbaar onderwijs, zoals Yuverta in
• Nederweert is belangrijk. Dit zodat een opvoedklimaat op school en
• daarbuiten ontstaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
• Vroegsignalering en een passend aanbod voor ouders en kind op
• school of (in de omgeving van) het gezin verdienen de aandacht.
• Daarvoor is nauwe afstemming met onder andere het Centrum voor
• Jeugd en Gezin noodzakelijk. Maar ook de samenwerkingsrelatie
• met volwasseneneducatie en Algemeen Maatschappelijk Werk
• verdient aandacht. Daarbij kan gedacht worden aan de aanpak van
• laaggeletterdheid en inburgering van nieuwkomers.
•
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• Onze uitgangspunten:
• Sámen met het onderwijsveld en andere betrokken partijen een
• langere-termijn-strategie ontwikkelen voor behoud van basisonderwijs
• in elke kern.
• Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang.
• Een brede aanpak van schooluitval.
• Onderwijsachterstandenbeleid vormgeven door kinderen met een
• taalachterstand extra aanbod te bieden.
• De samenwerking tussen kinderdagverblijven, scholen en de sport- en
• cultuursector faciliteren voor een afgestemd sport- en cultuuraanbod
• voor kinderen van alle leeftijden.
• Versterken van opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten,
• scholen en kinderopvang: betrek bij het opvoeden en leren alle mensen
• in de directe omgeving van het kind.
• Nieuwkomers helpen om snel in te burgeren en mee te doen.
• Taalakkoord ter voorkoming en bestrijding van laaggeletterdheid
• uitbreiden.
• Passend leerlingvervoer voortzetten.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• samenwerkingsafspraken maken tussen gemeente, scholen, Centrum
• voor Jeugd en Gezin en zorgaanbieders gericht op één ontwikkelplan
• voor kinderen die zorg nodig hebben;
• daar waar de COVID-19-pandemie heeft geleid tot onderwijs• vertragingen, met scholen en ouders een passend aanbod ontwikkelen.
•
•

30

3. Ons Landschap
Nederweert heeft een prachtig en waardevol buitengebied waar
natuur en landbouw van oudsher het landschap hebben bepaald.
Het buitengebied is volop in beweging en verandert de komende
jaren sterk. Veel agrarische bedrijven stoppen en voor vrijkomende
gebouwen moet gezocht worden naar een nieuwe functie. Wij willen de
ondernemers ondersteunen in hun zoektocht, zodat er op locaties waar
wordt gesaneerd een bestemming komt die klaar is voor de toekomst.
De omvorming van de agrarische sector vraagt om het zoeken naar
nieuwe economische dragers, zoals activiteiten op het gebied van
recreatie en toerisme, en nodigt uit tot het versterken van de ruimtelijke
en ecologische kwaliteit.
Met het oog op de verandering van het landschap vinden wij het
belangrijk om ons cultureel erfgoed en de landschappelijke en
natuurlijke kwaliteiten te behouden en te versterken.

3

We streven ernaar de grootschalige veehouderij te verminderen en
duurzame, natuur-inclusieve landbouw te stimuleren. Een duurzame
benadering betekent aandacht voor gesloten kringlopen en het
verkleinen van gezondheidsrisico’s en belasting van natuur en milieu.
Wij maken ons sterk om ook de algemene milieucondities, zoals
luchtkwaliteit, te verbeteren en stankoverlast te voorkomen. Hierbij
maken we gebruik van de Omgevingswet, die in 2022 wordt ingevoerd.
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Groene leefomgeving
JAN wil zich inzetten voor een groene leefomgeving waarbij het herstel
van de biodiversiteit prioriteit moet krijgen. Denk hierbij onder andere
aan het herstel van landschapselementen, zoals houtwallen, sloten,
greppels en bloemrijke akkerranden. En het planten van bomen
en aanleg van meer groen in het buitengebied en ook binnen alle
woonkernen.
Afgelopen vier jaar hebben wij samen met onze coalitiepartners veel
ingezet op groen. Groen in de breedste zin van het woord. Groen is goed
om hittestress tegen te gaan, maar ook om regenwater een plek te
geven. Groen geeft een mooie landelijke uitstraling die past bij ons als
gemeente. Groen krijgt bovendien steeds meer een extra functie, zoals
het Corona-heldenbos dat op voorstel van JAN nu wordt gerealiseerd.
Maar steeds meer bereiken ons signalen van inwoners die overlast
ondervinden van ons groen. Bomen die slecht worden onderhouden, of
bladval dat niet wordt opgeruimd. Ook zien we steeds meer fietspaden
en klimaatbuffers (wadi’s) overwoekerd worden door zogenaamde
‘biodiversiteit’. Daar wil JAN het verschil in gaan maken de komende
periode. Iedereen ziet de noodzaak in van veel groen, maar het moet
er wel verzorgd en net uitzien. Tegelijkertijd moeten wij ons realiseren
dat uitgebloeide bloemen naast de kant blijven staan in het belang van
insecten, dat is nu precies biodiversiteit. JAN staat voor die balans tussen
groen en netheid. Tussen verstening en vergroening. Die balans hebben
we de afgelopen vier jaar zoveel als mogelijk weten in te zetten, maar
ons werk gaat door.
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• Onze uitgangspunten:
• Streven naar een goede luchtkwaliteit met nadruk op het verminderen
• van de uitstoot van fijnstof en geur.
• Kringlooplandbouw ondersteunen en bevorderen.
• Initiatieven van agrariërs op het gebied van recreatie en toerisme
• stimuleren en ondersteunen.
• Cultureel erfgoed, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten behouden
• en versterken.
• Versneld bomen planten waar ruimte is, met de juiste boom op de juiste
• plek. Alles in goede samenspraak met natuurorganisaties en inwoners.
• Aanpak van invasieve plantensoorten, zoals de berenklauw of de
• Japanse duizendknoop.
• Een duurzame bestrijding van de eikenprocessierups. Nieuwe manieren
• vinden om de processierups tegen te gaan die kostenbesparend zijn en
goed zijn voor gezondheid en milieu.
• Meer groen in de wijk.
• Bevorderen van het herstel van de biodiversiteit.
• Actief toezicht en milieuregels handhaven.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• meervoudige functies op het gebied van ruimtelijke ordening met
• elkaar verbinden, zoals zonnepanelen op staldaken en wandel- en
• fietspaden langs akkers;
• kwalitatieve verbindingen leggen tussen dorpskernen, natuur en
• buitengebied door de aanleg van recreatiezones aan de rand van
• dorpskernen;
• natuurinclusieve landbouw stimuleren om tot een optimaal beheer van
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• het buitengebied te komen. Dit in goede samenspraak met ondernemers
• en natuurorganisaties;
• agrariërs stimuleren om waar mogelijk landschapselementen aan te
• leggen, die de biodiversiteit bevorderen, zoals vlechtheggen, houtwallen,
• bijenhotels, greppels en bloemrijke akkerranden;
• de Omgevingswet inzetten om luchtkwaliteit te verbeteren, ongebruikte
• milieuruimte en vergunningen actief intrekken en sloop van stallen, die niet
• meer in gebruik zijn, stimuleren;
• lokaal duurzaam geproduceerd voedsel beter beschikbaar maken en
• promoten;
• een verzorgde en nette uitstraling van ons groen, zoals wadi’s en
• gemeenteperkjes. Dat betekent dus dat overhangende planten en struiken
• sneller gesnoeid moeten worden. Biodiversiteit is belangrijk, maar het moet
• er wel netjes en verzorgd uitzien en geen overlast bieden;
• samen met buurtbewoners nadenken over invulling van groene
• voorzieningen. Meer eigenaarschap creëren door inwoners te betrekken
• hierin. Een groenfonds per wijk kan een mooie manier zijn om dit
• eigenaarschap te creëren;
• (in overleg met bewoners) omvorming van groen in de wijken waar mensen
• momenteel overlast hebben van bijvoorbeeld bladeren, woekerende wortels
• en doornenstruiken. Groen moet namelijk leefbaar blijven;
• een groen lint creëren vanuit de dorpskernen richting natuurgebieden,
zoals Weerterbos en De Groote Peel;
• ruimte voor de aanleg van diverse bossen, zoals een miniwoud, voedselbos,
klimbos of geboortebos;
• herinrichting van de Algemene begraafplaats Nederweert tot een fijne,
groene herdenkingsplek.
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4. Genieten in Nederweert

4

De gemeente Nederweert is met haar bijzondere natuur, het
gevarieerde landschap en de goede centrale ligging in Midden-Limburg
een prachtige gemeente om te verblijven en te recreëren.
Niet alleen voor bezoekers, maar vooral ook voor onze eigen inwoners.
Nederweert is van oudsher een plattelandsgemeente en heeft een
aantal sterke troeven in handen voor de verdere ontwikkeling van de
recreatieve sector. Denk hierbij onder andere aan onze natuurgebieden
Nationaal park De Groote Peel, Sarsven en de Banen, Schoorkuilen, de
Moost en het Weerterbos. Maar denk ook aan Dagcamping Houtsberg
en natuurspeelgebied Rowven. Of aan de gemoedelijke dorpskernen
Ospeldijk, Ospel, Budschop, Nederweert-Eind en Leveroy, die met
elkaar verbonden zijn door een mooi en uitgestrekt buitengebied. Wij
willen deze gebieden versterken door natuur en recreatie meer ruimte
te geven en meer aandacht te hebben voor de beleving van onze
leefomgeving.
Toerisme en recreatie zijn sectoren die de toekomst van onze economie
mee vorm gaan geven. Wij zijn er dan ook voorstander van om hier een
speerpunt van te maken in het gemeentelijk beleid.
Wij willen de aantrekkingskracht en beleefbaarheid van onze gemeente
verhogen door bezoekers te binden. Hierbij zetten we in op verfrissende
concepten en slaan we de handen ineen met onze ondernemers en
partijen die reeds volop in deze sector actief zijn.
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Gastbeleving wordt gevormd door vele partijen en elementen. Het
is aan de gemeente om processen aan te jagen en de toeristische
sector te versterken en partijen bijeen te brengen. Een co-creatieve
en activerende aanpak, waarbij we op zoek gaan naar verfrissende
concepten en uitbreiding van voorzieningen en activiteitenaanbod.
Recreatie vormde ooit de voorloper van de multi-functionele landbouw.
Met minicampings en boerderijwinkels hebben ondernemers de
eerste voorzichtige stappen gezet naar verbreding van hun agrarische
activiteiten. Wij zijn voorstander om het Agro-toerisme verder te laten
groeien. Dit zorgt ervoor dat bezoekers op een positieve manier het
platteland ervaren en streekproducten ook letterlijk kunnen proeven.
Er zal geïnvesteerd moeten worden om ons cultureel erfgoed en
onze cultuurhistorie in stand te houden en verder uit te bouwen. Het
lokale erfgoed willen we beschermen door de waarden van bijzondere
gebouwen en elementen vast te leggen in het omgevingsplan.
Onze geschiedenis moeten we zoveel mogelijk zichtbaar markeren
en promoten. We willen educatie inzetten om al dat moois dat we
hebben door te geven aan de volgende generatie, zoals in feite bij
Openluchtmuseum Eynderhoof al gebeurt.
We zijn voorstander om meer recreatiemogelijkheden te ontwikkelen
en bestaande recreatiefuncties te versterken en bezoekers ook de juiste
weg te laten vinden in onze mooie gemeente. Op een hete zomerdag
heerlijk de verkoeling op kunnen zoeken aan het water en dat gewoon
hier in onze eigen gemeente; dat is wat JAN graag gerealiseerd
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• ziet, bijvoorbeeld een recreatieplas of andere vormen van recreëren
• aan het water. JAN is trots op het landschap, de dorpsgezichten,
• geschiedenisverhalen en monumenten van Nederweert. We vinden het
• belangrijk dat onze plaatsgenoten hiervan kunnen genieten, maar ook
• de gasten die onze gemeente bezoeken. Deze waardevolle elementen
• moeten we goed beschermen, zodat we hier in de toekomst ook nog
van kunnen blijven genieten.
•
• Onze uitgangspunten:
• Nederweert inrichten als recreatieve gemeente: aantrekkelijk voor de
• bezoeker en vooral ook voor de eigen inwoner.
• Dorpskernen verbinden met natuur.
• Uitbreiding en aanleg van infrastructuur, zoals wandel- en fietspaden.
• Het imago van Nederweert verbeteren door middel van promotie. En
• hiermee tegelijkertijd de bekendheid van Nederweert vergroten.
• Een recreatie-klimaat ontwikkelen voor ondernemers.
• Cultureel erfgoed behouden en versterken.
• De unieke ligging van Nederweert beter benutten.
• Een helder evenementenbeleid, waarbij organisatoren van
• evenementen binnen de gemeente goed worden gefaciliteerd.
• Het netwerk van ondernemers in de toeristische sector versterken
• (eventueel door een Platform).
• Het gebied rondom het Hotel Nederweert nabij de A2 verder
• ontwikkelen. En daarbij gebruikmaken van de initiatieven van Bengele
• Beweegt en De Uitwijck.
•
•
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JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
de realisatie van een recreatieplas, met recreatieve waterfaciliteiten en
eventueel een dagstrand in de omgeving van de Kanalenviersprong. En
dit gebied verder ontwikkelen voor recreatie en toerisme;
(pro)actief aan de slag met het behoud/beschermen en zichtbaar
maken van cultureel erfgoed: bescherming van markante gebouwen en
objecten (bijvoorbeeld oorlogsbunkers), monumenten, dorpsgezichten
en landschap. Hierbij hoort ook het instandhouden van het
Nederweerter molenbestand. Dit vastleggen in het omgevingsplan;
goede informatiepunten en bewegwijzering van recreatieve
voorzieningen;
aanleg en onderhoud van mountainbike-route(s);
zogenaamde ‘ommetjes’ rondom alle woonkernen aanleggen en veilig
inrichten voor wandelaars en fietsers;
afzetkansen van gezond voedsel uit eigen streek vergroten. We willen
Nederweerter agrariërs stimuleren om te produceren voor eigen
streek. Het ontwikkelen van een streekmerk Nederweert, waarmee
de gezamenlijke Nederweerter streekproducten een eigen identiteit
krijgen;
op meer plaatsen in de gemeente omheinde hondenspeelveldjes
aanleggen en onderhouden;
verblijfsmogelijkheden van bezoekers stimuleren, zoals ‘kamperen bij de
boer’, bed & breakfast, theetuinen, enzovoorts.

38

5. Voor de volgende generatie
5.a

Energietransitie

Vorige periode hadden we een stevige ambitie neergezet: in 2035
gemeente Nederweert energieneutraal maken. Een mooie ambitie waar
wij nog steeds achter staan, maar waar we met zijn allen de komende
jaren nog volop voor aan de bak moeten. De afgelopen vier jaar hebben
we als coalitiepartner goede stappen gezet binnen de energietransitie.
Met gebruik van gezond verstand zet JAN ook de komende vier jaar
hierop in.

5

Het is de verantwoordelijkheid van ons allemaal om aan de volgende
generatie een betere wereld achter te laten. Het is dus aan de
Nederweerter samenleving om die belangrijke verantwoordelijkheid
over ons gemeentelijke gebied op te pakken en in te zetten op
verduurzaming. We verwachten de komende jaren een actieve
communicatieve houding van de gemeente om zo isolatie en
zonnepanelen te stimuleren. Dat kan door advies, maar ook door een
extra subsidieverstrekking voor inwoners met een smalle beurs.
Maar zoals al gezegd, wel met gebruik van gezond verstand. De
komende 30 jaar stappen we in Nederland over naar duurzame
energiebronnen (wind, zon) om onze huizen van stroom en warmte te
voorzien. Wij vinden het belangrijk dat deze energietransitie betaalbaar
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• blijft voor de gemeente én voor de inwoners. Daarom hebben wij ook
• extra aandacht voor energiearmoede. Daarnaast hebben we oog voor
• de problemen die nu ontstaan omtrent het bereiken van maximale
• capaciteit op het elektriciteitsnet. We moeten waken voor ‘cowboys’
• die voor eigen gewin alvast capaciteit reserveren bij Enexis, waardoor
• er voor initiatieven die de inwoners ten goede komen geen ruimte
• meer is. Daarom willen wij met Enexis in gesprek over hoe we dit in
• regionaal verband kunnen aanpakken en hoe we de rangorde hierbij
• bepalen. JAN vindt dat zon op daken de voorkeur moet krijgen. Gas is
• een relatief schoon natuurproduct dat wat ons betreft gebruikt kan
• worden zolang er te weinig alternatieven beschikbaar zijn. Biomassa is
• geen duurzaam alternatief om energie op te wekken wat JAN betreft.
• De inzet van duurzaamheidscoaches is volgens ons belangrijk om onze
• dorpsgenoten bewust te maken van de mogelijkheden op het gebied
• van energiebesparing; wat ze zélf kunnen doen om duurzaam te leven.
•
• Onze uitgangspunten:
• Een energietransitie die past binnen de gemeente Nederweert.
• Inzetten op zon op daken en isolatie van woningen bij onze inwoners.
• Extra steun energiemaatregelen voor inwoners met een smalle beurs.
• Via de Regionale Energie Strategie (RES) laten onderzoeken of een
• Limburgse Energiemaatschappij toekomst biedt.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• een verbod op biomassacentrales in onze gemeente;
• alleen zonneparken op kleinschalige en braakliggende terreinen. Dus
geen zonneparken op landbouwgrond;
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dat ‘van het gas af’ een vrijblijvende keuze blijft voor onze inwoners.
Daar waar de mogelijkheid en behoefte er is, willen wij dat de gemeente
hierin helpt;
inzetten op isoleren en energiebesparing;
in samenwerking met energieleveranciers nadenken over opslag van
energie;
bij elk grootschalig energieproject minimaal 50% lokaal eigenaarschap
afdwingen;
in overleg met andere partners - waaronder woningcorporaties - kijken
hoe we samen energiearmoede (bij lagere inkomensgroepen die in
slecht geïsoleerde huizen wonen) kunnen aanpakken en voorkomen;
met de kennis van nu voorkeur geven aan zon op daken als energiebron
boven grootschalige windenergie. Zolang er onduidelijkheid is
over de gezondheidseffecten van windmolens op inwoners zijn wij
terughoudend met het oprichten van nieuwe windmolenparken;
gecoördineerde inzet van duurzaamheidscoaches, die zowel
ondernemers, verenigingen als inwoners adviseren over de mogelijk
te nemen duurzaamheidsmaatregelen en de daaraan gekoppelde
subsidiemogelijkheden;
onze inwoners laten profiteren van een mogelijke collectieve korting
op verduurzaming van hun woning, door de inkoop van materialen
(zoals isolatie) en menskracht te bundelen. Op deze manier wordt
verduurzaming voor meer inwoners betaalbaar.
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Klimaatadaptatie

Warmere zomers, warmere winters, regenachtig voor- en najaar.
Het is duidelijk dat Nederland te maken heeft met een wijziging in
klimaat. Gemeenten in Nederland worden belast met de zogenaamde
klimaatadaptatie. De afgelopen periode heeft Nederweert gewerkt aan
een klimaatadaptatieplan. Dit is inmiddels vastgesteld. Besluitvormend
zijn er dus al goede stappen gezet, maar uitvoerend moet er nog veel
gebeuren. Denk dan aan het plaatsen van wadi’s (waterberging), het
ontkoppelen van hemelwaterafvoer of het ontstenen en vergroenen.
Maar er zijn ook straten in onze gemeente die meer dan nodig overlast
ervaren van hevige regenbuien. Deze straten worden aangepakt om zo
zwemkelders bij omwonenden te voorkomen.
Wat wil JAN ?
Het creëren van bewustwording bij dorpsgenoten van het effect van
klimaatverandering en wat dit voor Nederweert betekent.
Bomen plaatsen in straten om extreme hitte in de zomer tegen te gaan.
Het infiltrerend vermogen van de bodem vergroten door het
aanbrengen van bomen en planten, die zorgen voor minder grote
piekafvoeren bij hevige regenval.
Klimaatadaptatie als voorwaarde meenemen in alle gemeentelijke
projecten.
Schoolpleinen en speeltuinen inzetten voor klimaatadaptatie. Het
verlagen en verder vergroenen zorgt er mede voor dat bij regenval het
water zijn weg vindt richting het speelveld. En dat er bij hitte koele
plekken worden gecreëerd.
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Het versneld uitvoeren van het klimaatadaptatieplan. Waar mogelijk –
zoals in de kern Ospel - willen we projecten naar voren halen om zo de
problematiek sneller aan te pakken. Dit allemaal in goed overleg met de
inwoners.
JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
inwoners op de juiste momenten bewustmaken van de
subsidiemogelijkheden om regenwaterafvoer af te koppelen van het
riool. Zodoende willen we dat de gemeente ook in gesprek gaat met
aannemers en hoveniers, zodat ook zij hun klanten kunnen adviseren
over subsidiemogelijkheden;
inzetten op verticaal groen en groene daken. Groene gevels op nieuwe
bedrijfspanden en daar waar het kan ook op bestaande bouw;
zorgen voor (natuurlijke) waterbuffers, gevoed door afgekoppelde
hemelwaterafvoeren voor tijden van droogte.

5.c Verlengen levensduur, hergebruik en delen van
gebruiksartikelen
JAN is voorstander van een circulair systeem waarbij we minder
verspillen en producten, materialen en grondstoffen gedeeltelijk of
geheel hergebruiken of met elkaar delen. We willen op lokaal niveau
initiatieven stimuleren die hieraan bijdragen. Dat kunnen initiatieven
zijn van de gemeente bij de inkoop van materialen, maar ook van
projectontwikkelaars en aannemers bij de bouw van bijvoorbeeld
flexibele woningen. Vooral particuliere initiatieven hebben onze aandacht.
We denken daarbij aan een diversiteit aan mogelijkheden: van minibieb
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• tot kringloopwinkel. Extra interessant zijn initiatieven die kansen
• bieden voor dagbesteding, werkervaring en re-integratie van kwetsbare
• mensen op weg naar een ‘normale’ baan. JAN wil de bewustwording
• van het belang van circulariteit van ondernemers, maatschappelijke
• organisaties en inwoners bevorderen en vernieuwende initiatieven
• stimuleren.
•
• Onze uitgangspunten:
• Inwoners bewuster maken van de noodzaak te recyclen en de gang naar
• de milieustraat tot een minimum te beperken.
• Bewustwording stimuleren bij organisaties en ondernemers waardoor
• recyclen ook een uiting wordt van maatschappelijk verantwoord
• ondernemen.
• Bestaande initiatieven zoals het Repair café en Lânger toês als goede
• voorbeelden promoten.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• non-profit initiatieven ondersteunen gericht op het opknappen, ruilen
• en/of verkopen van onder andere meubels, gebruiksartikelen en kleding
• met daarbij kansen voor nieuwe werkgelegenheid;
• initiatieven ondersteunen gericht op het delen van gebruiksartikelen,
• zoals gereedschappen, fietsen of zelfs auto’s (deelvervoer);
• de samenwerking aangaan met ondernemers die de mogelijkheid
• hebben om de levensduur van producten te verlengen. Denk aan het
• vervangen van een accu in mobiele telefoon of laptop, zodat er nog
• makkelijk twee jaar mee gewerkt kan worden;
• het goede voorbeeld geven. Dat betekent dus dat binnen het
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gemeentehuis medewerkers bewust worden gemaakt van de
mogelijkheden tot circulair gebruik van producten.
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6. Verbindend besturen
		
De afgelopen raadsperiode heeft JAN - als grootste coalitiepartner bestuursverantwoordelijkheid genomen. We hebben laten zien dat we
goed kunnen samenwerken met de andere politieke groeperingen in
de gemeenteraad. En omdat het nou eenmaal een kenmerk van JAN is
om te verbinden, hebben we dat dan ook volop gedaan. In de politieke
discussies in de gemeenteraad moeten inhoudelijke argumenten wat
ons betreft zorgvuldig uitgewisseld worden; dat vinden we zelfs héél
erg belangrijk. Elk voorstel van zowel coalitie als oppositie hebben
we gelijkwaardig gewogen. Daarbij hadden plaatsgenoten ook volop
de mogelijkheid om inbreng te leveren. We hebben geregeld dat
raadsvergaderingen via een livestream ook thuis live te volgen zijn,
zodat alle inwoners het debat en de besluitvorming in de gemeenteraad
kunnen volgen.

6.a

6

Midden in de samenleving

JAN bestuurt in dialoog en partnerschap met de samenleving. We
staan midden in de gemeenschap en weten wat er leeft. We zoeken
actief het gesprek op met burgers en organisaties. We anticiperen op
ontwikkeling en zoeken de vernieuwing op: we durven af te wijken
van gebaande wegen en kijken naar niet-alledaagse oplossingen en
verfrissende werkwijzen. In onze visie-vorming hanteren we de 17
ambitieuze Global Goals (www.globalgoals.org) van de Verenigde Naties

46

voor de duurzame ontwikkeling van sociale, economische, energie- en
klimaatdoelen. Natuurlijk wel vertaald naar het niveau van Nederweert.
Ook de komende periode wil JAN blijven werken aan een toegankelijke,
transparante en betrouwbare overheid. Een gemeente die vanuit een
meewerkende houding aanspreekbaar is op wat zij doet en het goede
voorbeeld geeft. Een uitnodigende woongemeente die zich kenmerkt
door diversiteit. Waar iedereen gelijk is en evenveel meetelt, ongeacht je
geslacht/gender, seksuele voorkeur, leeftijd, huidskleur, achtergrond of
beperkingen.
JAN staat voor een lokale overheid die ruimte geeft aan eigenaarschap
van gemeenschappen, maatschappelijke organisaties en ondernemers.
Om plannen te ontwikkelen en uit te voeren die goed zijn voor
de leefbaarheid en de saamhorigheid in onze dorpskernen. De
eigen identiteit en de visie van inwoners over hun eigen kern is het
uitgangspunt. JAN staat voor een overheid die de zelforganisatie van
plaatsgenoten in kernen bevordert. Een overheid die als constructieve
partner verbindingen legt, het niet overneemt maar adviseert en
ondersteuning biedt waar dit gevraagd wordt.
Om initiatieven vanuit en voor de gemeenschap - op het gebied van
bijvoorbeeld zorg en duurzaamheid - te stimuleren en te waarderen,
willen we verkennen of bewonersinitiatieven eventueel gemeentelijke
taken kunnen overnemen (Right to challenge R2C).
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Onze uitgangspunten:
Wij willen een eigentijdse overheid zijn, die ruimte geeft aan
eigenaarschap en zelforganisatie van ondernemers, organisaties en
inwoners.
We willen dat de gemeente vanuit een heldere rolopvatting de
samenwerking opzoekt en ondersteunt waar dat gevraagd en nodig is.
We willen een overheid zijn die investeert in zelfredzame en mondige
burgers in sterke gemeenschappen, waar iedereen meetelt, gezien
wordt en kan bijdragen naar eigen vermogen.
JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
de jeugd een duidelijk herkenbare stem geven en we zoeken daarbij de
kanalen op die de jongeren aanspreken;
inclusiviteit binnen de gemeente uitdragen, door onder meer actieve
steun te bieden aan mensen die zich buitengesloten voelen vanwege
bijvoorbeeld geslacht/gender, seksuele voorkeur, leeftijd, huidskleur,
achtergrond of beperkingen. Nederweert is een gemeente waar
iedereen zich welkom moet kunnen voelen;
open politieke discussies in de gemeenteraad, waarbij ook volop
mogelijkheden zijn voor inbreng van inwoners;
festivals, evenementen en activiteiten - die inwoners belangrijk vinden
en kenmerkend zijn voor de identiteit van Nederweert – behouden, zoals
Moulin Blues, Outrageous, Derde Helft, de kermissen in de kernen, de
weekmarkt, de intocht van St. Nicolaas enzovoorts;
eigenaarschap en zelforganisatie in kernen stimuleren en daarbij
nieuwe werkwijzen verkennen en introduceren, zoals het Right tot
Challenge;
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• dat de gemeente Nederweert invulling geeft aan het predicaat ‘Global
• Goals Gemeente’.
•
•
• 6.b Dienstverlening
•
• JAN vindt dat de gemeente in haar dienstverlening en werkprocessen
• meer aandacht moet besteden aan het verkennen van vragen die
• inwoners, organisaties en ondernemers aan de gemeente stellen. Door
• beter te begrijpen wat ‘de vraag, achter de vraag’ is, kan de gemeente
• sneller en beter reageren en worden dorpsgenoten en ondernemers
• beter geholpen. Dit vraagt van de gemeente dat zij het goede gesprek
• voert door de juiste vragen te stellen, de vraag integraal te benaderen
• en begrijpelijke taal te gebruiken. Niet alleen aangeven wat er volgens
• de regels niet kan, maar vooral onderzoeken en uitgaan van wat er wél
• mogelijk is. Digitalisering kan de dienstverlening vereenvoudigen, maar
• hierbij moeten we zorgen dat we als gemeente bestand zijn tegen
• cybercriminaliteit. Want de dienstverlening naar de inwoners moet 24/7
• door kunnen gaan.
•
• Onze uitgangspunten:
• Inwoners die geen toegang hebben of willen tot internet, moeten
• terecht kunnen bij de open inlopen of aan de balie van het
• gemeentehuis.
• Vragen van inwoners moeten voortvarend binnen de gestelde termijn
• beantwoord worden.
• Mensgerichte aanpak centraal stellen en maatwerk realiseren.
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• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• een verbetering van gemeentelijke dienstverlening en werkprocessen
• op basis van een integrale benadering van ‘de vraag achter de vraag’;
• uitbreiding van gemeentelijke contactpersonen (gebiedsregisseurs)
• voor de kernen;
• maximale inzet op laagdrempelige digitale mogelijkheden. Zo willen we
• dat de gemeente haar diensten ook aanbiedt via een digitaal E-loket.
• En willen we een chat-verbinding op werkdagen, zodat inwoners op
• deze manier gemakkelijk een vraag kunnen stellen. Ook gewoon
• binnenlopen, moet mogelijk blijven;
• in overleg met het Platform Gehandicapten de toegankelijkheid van
• (openbare) gebouwen en voorzieningen vergroten, zodat iedereen met
• een beperking mee kan doen;
• voldoende openbare en voor iedereen toegankelijke toiletvoorzieningen;
• meer afvalbakken (ook voor hondenpoep) en omheinde speelveldjes
voor honden in al onze dorpskernen in overleg met inwoners inrichten;
• extra aandacht voor het opruimen van (zwerf)afval en hondenpoep.
• Hondeneigenaren moeten gestimuleerd worden om op te ruimen en de
• gemeente moet naleving van de regels om (zwerf)afval te voorkomen
••beter controleren;
• adequate(re) bestrijding van ongedierte.
•
•
•
•
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• 6.c

Belang van burgerbetrokkenheid

•
• JAN heeft een duidelijke mening over burgerbetrokkenheid. JAN
• wil inwoners goed informeren en zoveel mogelijk proactief laten
• meedenken over nieuwe plannen. Dit geldt zeker voor majeure
• ontwikkelingen, zoals een andere manier van dienstverlening
• (bijvoorbeeld rondom afvalinzameling) of onderwerpen die inwoners
• direct raken in hun woon- en leefomgeving. Daarbij moet telkens
• duidelijk zijn in hoeverre en op welke momenten inspraak mogelijk is.
• Er mogen geen verwachtingen worden gewekt die later niet worden
• waargemaakt. Daar waar we van inwoners een inbreng vragen, moeten
• hun standpunten en argumenten een zwaarwegende rol krijgen in de
• besluitvorming van College en gemeenteraad.
•
• Onze uitgangspunten:
• Mensgerichte aanpak centraal stellen en maatwerk realiseren.
• Aan de voorkant van beleidsvorming en uitvoering kenbaar maken hoe
• doprsgenoten kunnen meepraten.
• Inwoners betrekken bij besluitvorming.
• Zelforganiserend vermogen van inwoners stimuleren.
• Ontmoetingen organiseren tussen verschillende partijen.
• Dat de gemeente de inbreng van belanghebbenden meeweegt in de
• uiteindelijke beslissing en dat bij ieder raadsvoorstel zichtbaar maakt
• door middel van een participatieparagraaf.
• Extra inspanning om alle belanghebbenden actief te betrekken.
•
•
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• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• tijdige mondelinge informatievoorziening aan inwoners op het moment
• dat er werkzaamheden plaatsvinden in straat of wijk, zodat voor mensen
•• duidelijk is wat er staat te gebeuren en hier draagvlak voor ontstaat;
• altijd een reactie van de gemeente op een melding die door een
• inwoner op de gemeentelijke website wordt geplaatst;
• helder en duidelijk taalgebruik door de gemeente;
• een door inwoners gedragen milieubewust afvalbeleid met een
• bijpassend serviceniveau. Pas na een grondige evaluatie van de
• pilot-Budschop – en de gemeentebrede pilots inzameling PMD
• (Plastic Metaal Drankkartons) en luiers en incontinentiematerialen • worden er structurele keuzes gemaakt voor een nieuw systeem van
• afvalinzameling.
•
•
••
•
••
•
•
•
•
•
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7. Financieel gezond
De afgelopen raadsperiode zijn er door de gemeente flinke
investeringen gedaan en zijn er nieuwe ontwikkelingen in gang gezet.
Tegelijkertijd zijn onze gemeentefinanciën nog altijd goed op orde.
Daar zijn we trots op en dat willen we zo houden.
Een financieel gezonde gemeente is een voorwaarde om zelfstandig
keuzes te kunnen blijven maken. Hierbij hoort een gezond evenwicht
tussen inkomsten en uitgaven, tussen risico’s en weerstandsvermogen.
JAN wil de lasten voor inwoners en ondernemers zo laag mogelijk
houden. Lasten moeten eerlijk worden verdeeld. De gemeentelijke
heffingen moeten zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Wij willen hierbij
duidelijke kostenonderbouwingen, zodat inwoners en ondernemers ook
beter begrijpen om welke reden zij belasting afdragen.

7

Regeren is vooruitzien en dat moet zijn beslag blijven krijgen in een
realistische en sluitende begroting. Eventuele risico’s worden goed
gemonitord en op een effectieve wijze aangepakt en beheersbaar
gemaakt. Voldoende en passende reserves zijn nodig om tegenvallers,
die niet vooraf konden worden voorzien, op te vangen.
Wensen en ambities moeten passen binnen onze financiële
mogelijkheden. Hierbij moeten we zorgvuldige keuzes maken waaraan
we ons gemeenschapsgeld uitgeven.
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• Uitgaven worden gedaan op basis van een gedegen dekking en een
• zorgvuldige afweging van nut en noodzaak.
•
• JAN wil bij de realisatie van initiatieven nadrukkelijker inzetten op
• partnerschap met en eigenaarschap van andere partijen. Dit houdt in
• dat de gemeente niet (alleen) bedenkt, organiseert, regelt en betaalt.
• JAN wil het eigenaarschap met andere partijen delen. Dat betekent
• dat de gemeente gerichter op zoek gaat naar co-financiers die vanuit
• de gedachte van (maatschappelijk verantwoord) ondernemerschap of
• als subsidiënt (landelijk, provinciaal, euregionaal) projecten (mee) willen
• realiseren.
•
• In de afgelopen jaren heeft het Rijk steeds meer taken bij de gemeente
• neergelegd zonder daarbij voldoende middelen beschikbaar te stellen.
• Deze trend raakt de kleinere gemeenten relatief het hardst. Wij willen
• net als in de afgelopen periode met de grote groep kleinere gemeenten
• (K80) in gesprek blijven met het Rijk, Provincies en andere netwerken
• om onze financiële middelen in evenwicht te houden met onze uit te
• voeren taken.
•
• Onze uitgangspunten:
• Zorgvuldig en kostenbewust omgaan met gemeenschapsgelden.
• Wensen en ambities die passen binnen onze financiële mogelijkheden.
• In een aanbestedingsbeleid, waar mogelijk, voorrang geven aan de
• plaatselijke ondernemingen.
• Actieve lobby naar het Rijk aanhouden om financiële kracht gemeente
• te behouden.
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• Mogelijke financiële risico’s afdekken.
• Gemeentelijke processen in sterke mate automatiseren en digitaliseren;
••om zo kosten te besparen en dienstverlening te optimaliseren.
•
• JAN staat voor puur lokaal en wil daarom:
• kritisch zijn op stijging van de lokale heffingen;
• geen structurele verhoging van de onroerend zaakbelasting
• (OZB). Dat wil zeggen dat we alleen instemmen met het jaarlijkse
• inflatiepercentage;
• geen parkeerbelasting invoeren;
• toeristenbelasting inzetten voor toerisme en recreatie;
• inzicht bij de inwoners vergroten in wat de gemeente doet met het
• geïnde belastinggeld;
• groen – net als bruggen en lantaarnpalen – in de begroting opnemen als
• investering en niet alleen als een onderhoudspost;
• gericht opzoeken van partnerschap en co-financiers.
••
•
•
•
•
•
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