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Voorwoord 
 
 
Vier jaar geleden kwamen we met een fantastisch team als nieuwe partij binnen 
in de gemeenteraad. Met twee zetels en even later ook een wethouder zorgen 
we voor een frisse wind in de Nederweerter politiek. Het vooruitschuiven van 
grote keuzes en een politiek die vooral met elkaar bezig is waren we moe. 
Daarom namen we het heft in eigen hand. We hebben de afgelopen jaren 
kunnen zorgen voor die frisse wind. Nu is het zaak om die frisse wind harder te 
laten waaien. 
 
We maken echte keuzes 
Vier jaar geleden beloofden we u niet mee te doen met decennia geruzie over 
grote prestigeprojecten. Wij hakken knopen door en maken keuzes. Het 
veelbesproken hotel is eindelijk in aanbouw, er wordt weer volop geïnvesteerd 
in het centrum, de plannen voor Sportpark De Bengele zijn uitgestippeld en er 
zijn cruciale keuzes gemaakt voor de N266, N275 en belangrijke fietsroutes. 
 
Samen met inwoners 
Die keuzes maken we niet alleen. We beloofden u ook om met inwoners en 
ondernemers in gesprek te gaan en blijven. We staan als partij regelmatig op 
straat om met inwoners te spreken over wat er beter kan in onze prachtige 
gemeente. Dat doen we niet alleen in verkiezingstijd, maar juist ook erbuiten. 
Helaas kon dat de afgelopen periode door corona minder. Daarom hebben we 
gewerkt met digitale alternatieven, zoals sociale media. En bij belangrijke 
onderwerpen zorgen we dat u wordt betrokken bij het beleid. Niet achteraf als 
alles al in beton is gegoten, maar aan de voorkant als nog veel mogelijk is. Daar 
gaan we ook komende periode mee door. 
 
Open en transparante politiek 
We staan voor een open en transparante politiek. We vinden het belangrijk om 
inwoners mee te nemen in de keuzes die we maken. Daarom plaatsen we na 
elke raadsvergadering een terugkoppeling op onze website en in de lokale 
media over de belangrijkste onderwerpen. In die Raadpraat is te lezen welke 
standpunten wij hebben ingenomen, welke voorstellen wij hebben gedaan en 
wat er is besloten. 
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We kijken naar de toekomst 
Er is nog genoeg te doen in Nederweert. Zo moet er veel meer gebouwd 
worden om de woningcrisis op te lossen, in alle kernen. We stellen gezondheid 
voorop. Dat doen we door echt werk te maken van een schone lucht. We 
houden Nederweert in beweging, letterlijk en figuurlijk. We zorgen dat iedereen 
kan sporten en we zorgen dat de gemeente in ontwikkeling blijft. Daarbij 
hebben we extra oog voor mensen in een kwetsbare positie. In onze 
samenleving moet iedereen mee kunnen doen, op een gelijkwaardige manier. 
En bij alle besluiten kijken we naar de impact op de jeugd en de generaties na 
ons. 
 
Doet u mee? 
Ik wil ook de komende jaren graag samen met u aan de slag. Samen bouwen 
aan een Nederweert voor iedereen. Doet u mee? Laat uw stem horen op 14, 15 
of 16 maart! 
  
 
Martin van Montfort 
Lijsttrekker D66 Nederweert 
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Onze 6 speerpunten voor Nederweert! 
 
 
1 - We bouwen overal en voor iedereen 
Er is een groot tekort aan geschikte woningen in Nederweert. De afgelopen 
jaren hebben we al gezorgd voor een versnelling in de woningbouw. De 
komende jaren moet er nog veel meer gebouwd worden, in alle kernen. 
Iedereen moet een fatsoenlijk eigen plekje kunnen vinden in onze prachtige 
gemeente. 
  
2 - Gezondheid staat voorop 
Gezondheid was voor ons al een speerpunt. De afgelopen twee jaar heeft nog 
meer aangetoond dat een goede gezondheid erg belangrijk is. Wij kiezen voor 
de gezonde opties. We zorgen voor een schonere lucht en voor een groene 
omgeving. We stimuleren sport en gezonde voeding. 
  
3 - Nederweert blijft in beweging 
We zorgen dat Nederweert in beweging blijft, letterlijk en figuurlijk. We 
investeren in goede sportvoorzieningen en goede fietsverbindingen. We zorgen 
ook dat we echte keuzes maken. Geen stilstand, maar vooruitgang. 
  
4 - Iedereen doet mee in onze samenleving 
In onze gemeente kan iedereen mee doen. Jong of oud, wieg hier of elders, dat 
maakt voor ons niet uit. Iedereen moet dezelfde kansen krijgen en mee kunnen 
doen. We bestrijden armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid. En we 
zorgen dat u kunt meedenken over het beleid van de gemeente. 
  
5 - We zijn niet gelijk maar wel gelijkwaardig 
Wij omarmen diversiteit. Juist de grote verscheidenheid aan inwoners en 
ondernemers zorgt voor een krachtige gemeenschap. We gaan op een 
respectvolle manier met elkaar om. 
  
6 - De jeugd heeft de toekomst 
Wij kijken altijd naar het belang van de jeugd. Niet alleen de jeugd van vandaag, 
maar ook de jeugd van morgen. We investeren in de ontwikkeling van kinderen: 
goed onderwijs, kinderopvang, sport, cultuur, muziek en natuur. We houden bij 
beslissingen rekening met toekomstige generaties. Daarom investeren we in 
een schone en gezonde leefomgeving en een duurzame samenleving. 
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Prettig wonen in een mooie omgeving 
 
Wonen is een van de belangrijkste thema’s voor ons. Er is een grote vraag naar 
geschikte woningen, vooral voor starters en senioren in alle kernen. Inwoners 
hebben hun voorkeur waar ze willen wonen: dit kan te maken hebben met het 
dorp of wijk waar men wil wonen, het soort woning en de omgeving. De 
komende jaren zetten we in op het realiseren van bouwplannen die aansluiten 
bij de vraag van onze inwoners. De vraag bestaat voor het grootste deel uit 
woningen voor starters, doorstromers en senioren. Daarnaast is Nederweert 
ook aantrekkelijk voor mensen van buiten die hier met hun gezin willen komen 
wonen. Ook voor deze groep moet aandacht zijn. Naast aandacht voor de grote 
vraag naar koopwoningen, moeten we ook aandacht hebben voor mensen die 
op zoek zijn naar een (sociale) huurwoning.  
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7 - 500 nieuwe woningen in gemeente Nederweert 
Ondanks dat er veel gebouwd wordt, blijft er schaarste op de woningmarkt. 
Daarom gaan we méér bouwen. We willen 500 nieuwe woningen bouwen in de 
gemeente Nederweert in de komende jaren, verspreid over alle kernen. Hierbij 
maken we een goede verdeling  in koopwoningen, huurwoningen, 
starterswoningen en levensloopbestendige woningen. 
 
8 - We voeren een zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming in 
Om iedereen in Nederweert gelijke kansen te geven op het gebied van 
koopwoningen willen wij op een aantal plekken zelfbewoningsplicht en 
opkoopbescherming invoeren. Hiermee zorgen we ervoor dat woningen 
beschikbaar blijven voor onze inwoners en starters meer kans maken op de 
woningmarkt.  
 
9 - Innovatieve oplossingen voor meer woningen 
Om maatwerk te leveren op het gebied van wonen kijken we naar innovatieve 
oplossingen. Hierbij denken we aan tiny houses, het opsplitsen van grotere 
woningen en mantelzorgwoningen. 
 
10 - Duurzaam (ver)bouwen 
Het is belangrijk dat onze woningen duurzamer worden. We stimuleren dat 
mensen hun huis verduurzamen, zoals isoleren, het aanbrengen van 
zonnepanelen of het plaatsen van een warmtepomp. Bij nieuwbouw zijn deze 
voorzieningen de standaard. 
 
11 - Goede huisvesting voor arbeidsmigranten 
Arbeidsmigranten zijn een belangrijke factor in het draaiende houden van onze 
(lokale) economie. Het is belangrijk om arbeidsmigranten goed te huisvesten. 
Hierbij moet er rekening worden gehouden met het aantal mensen in één 
woning, maar ook met het zo min mogelijk overlast veroorzaken voor 
omwonenden. 
 
12 - Voldoende groen in de openbare ruimte 
Leven in een groene omgeving is gezond voor iedereen. We willen dat er in 
iedere wijk en in alle dorpskernen voldoende groen is. Hierbij denken we aan 
parken, groene speeltuintjes en voldoende beplanting. Volgens landelijk beleid 
moet er 75 m2 groen zijn per woning. Deze richtlijn willen wij aanhouden en 
eventueel verhogen. 
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Sport en bewegen 
 
Sport en bewegen is belangrijk voor onze inwoners en voor de leefbaarheid in 
de onze kernen. Mensen sporten individueel of in groepjes, georganiseerd of 
ongeorganiseerd, bij een commerciële partij of in verenigingsverband. Sport en 
bewegen draagt op de eerste plaats bij aan onze gezondheid en zo lang 
mogelijk gezond blijven leven. Sport verbindt en zorgt dat onze inwoners elkaar 
ontmoeten, contacten opdoen en levert daarmee een bijdrage aan ons sociale 
leven en netwerk. Sport draagt dus bij  aan de leefbaarheid in onze dorpen. 
Commerciële partijen en verenigingen zijn heel goed in staat om dit aanbod 
voor onze inwoners te organiseren en daar zijn we trots op. De rol van de 
gemeente is er een om sport te promoten, verenigingen te ondersteunen, te 
investeren in binnen- en buitensportaccommodaties en voorzieningen in de 
openbare ruimte te realiseren die bijdragen aan het meer bewegen.  
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13. Sportpark De Bengele blijft in beweging! 
In de afgelopen jaren is het Ontwikkelperspectief voor de Bengele Beweegt 
vastgesteld. De komende periode gaan we verder met investeren in het 
sportpark, o.a. in een kunstgrasveld bij Merefeldia, padelbanen, de 
(fiets)infrastructuur en de sporthal. We zorgen ook voor voldoende financiering 
voor de stappen die daarna komen.  
 
14 - Sportvoorzieningen in iedere kern 
In iedere kern van gemeente Nederweert moeten sportvoorzieningen zijn en 
onderhouden worden. Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van de kleine 
kernen in hun eigen kern kunnen sporten en hiervoor niet naar een andere kern 
hoeven te gaan. We gaan een alternatief vinden voor de verouderde gymzaal in 
Ospel. 
 
15 - Ieder kind moet kunnen zwemmen 
Sinds het afschaffen van het schoolzwemmen is er een afname te zien in de 
zwemvaardigheid bij kinderen. Wij vinden dat ieder kind goed moet kunnen 
zwemmen en het liefst zwemdiploma C behaalt. De gemeente moet een 
bijdrage leveren aan de zwemvaardigheid van kinderen. Daarom haken we aan 
bij het Nationaal Plan Zwemveiligheid.  Het herinvoeren van schoolzwemmen is 
daarbij een serieuze optie. 
 
16 - Ieder kind moet kunnen sporten (Jeugdfonds Sport & Cultuur) 
Iedere week sporten is helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Voor 
gezinnen met een kleine portemonnee maken we gebruik van het Jeugdfonds 
Sport & Cultuur. Op deze manier kunnen alle kinderen meedoen en wordt er 
niemand buitengesloten.  
 
17 - Sporten voor mensen met een beperking 
Iedereen in onze samenleving moet mee kunnen doen. We gaan beweegroutes 
ontwikkelingen door onze gehele gemeente waar mensen met een beperking 
gebruik van kunnen maken. Ook maken we gebruik van speciale fondsen voor 
sporten voor mensen en kinderen met een beperking of handicap. We 
ondersteunen de Special Sportmix. 
 
18 - Openbare sportvoorzieningen in iedere kern 
Buiten bewegen is goed voor onze gezondheid. Wij zorgen ervoor dat er in 
iedere dorpskern openbare sportvoorzieningen worden gerealiseerd. Hierbij 
denken we bijvoorbeeld aan basketbalveldjes, pannaveldjes en beweegroutes. 
Op deze manier zijn er mogelijkheden voor alle leeftijden. 
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Cultuur en verenigingsleven 
 
Kunst en cultuur bevorderen het welzijn van mensen en dragen bij aan de 
kwaliteit van de 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. Het verenigingsleven is de ruggengraat 
van de Nederweerter samenleving. Al deze organisaties houden Nederweert 
aantrekkelijk en leefbaar voor alle inwoners. Daarom zijn we voor het sterk en 
gericht inzetten van cultuurbeleid. Waarin ruimte is voor culturele ontmoetingen 
en de geschiedenis van onze 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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19 - De ‘na-corona’ fase voor verenigingen  
De coronacrisis heeft een grote impact gehad op het verenigingsleven. De 
activiteiten hebben een lange tijd noodgedwongen stil gelegen. Om ervoor te 
zorgen dat alle verenigingen overeind kunnen blijven bieden we faciliterende en 
financierende hulp waar nodig.  
 
20 - Behoud van de kermissen  
De kermis is een belangrijk evenement in het dorp. Daarom willen we in iedere 
kern de kermis behouden, in Nederweert-Budschop, Ospel, Nederweert-Eind 
en Leveroy. De gemeente moet daarin een faciliterende rol spelen. De kermis in 
Nederweert wordt verspreid over Nederweert én Budschop. 
 
21 - Moderne gemeenschapshuizen in iedere kern  
In elke kern moet een modern toekomstbestendig gemeenschapshuis staan. 
Gebouwen moeten duurzaam zijn en toegankelijk voor iedereen. De Haaze-
Hoof is al met succes vernieuwd door de inwoners. Op dezelfde manier 
vernieuwen we ook de andere gemeenschapshuizen. 
 
22 - Evenemententerrein  
Het huidige terrein waar veel evenementen georganiseerd worden tegenover 
basisschool de Bongerd zal door project Bengele Beweegt komen te vervallen. 
Wij pleiten ervoor om een ander terrein in Nederweert aan te stellen als 
evenemententerrein. 
 
23 - Bescherm ons erfgoed, monumenten en dorpsgezicht  
In onze gemeente staan veel waardevolle gebouwen, bomen en beelden. We 
willen ons erfgoed en straatbeeld/dorpsgezicht beschermen. We vernieuwen 
de monumentenlijst, zowel voor gebouwen als voor groen. We vinden het ook 
belangrijk dat Nederweert blijft vernieuwen, ook in haar gebouwen. Dit doen we 
uiteraard binnen bepaalde kaders. 
 
24 - Meer kunst in de openbare ruimte  
We willen onze cultuur en historie laten zien in het straatbeeld. Kunst kan hierbij 
een belangrijke rol spelen. Ook zorgt dit voor een mooiere en inspirerende 
openbare ruimte en biedt het kansen voor meer recreatie en toerisme. 
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Goed onderwijs 
 
Goed onderwijs is de basis voor een vrije, gelukkige samenleving waarin 
iedereen tot zijn recht kan komen. Een goede opleiding geeft je de vrijheid om 
je dromen na te jagen en je talenten ten volle te benutten. De vrijheid om je 
eigen plek te vinden in de maatschappij. Maar ook de vrijheid om de toekomst 
aan te kunnen, met alles wat er op je afkomt in een wereld die steeds sneller 
verandert. Goed onderwijs en onderzoek zijn de sleutel voor een sterke, 
duurzame en wendbare economie die vandaag en morgen welvaart levert. 
De school moet voor kinderen een fijne en gezonde omgeving zijn. Daarom 
vinden wij het belangrijk dat de klaslokalen goed geventileerd worden en dat de 
kinderen schone lucht inademen. Voornamelijk na de corona periode is dit een 
extra belangrijk punt waar aandacht aan moet worden besteed. 
 
We willen dat er behalve voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor 
lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind en eventuele 
problemen thuis. 
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25 - Waardering voor het harde werk van docenten  
Docenten zetten zich maximaal in voor een goede ontwikkeling van de kinderen 
in Nederweert. Zeker in tijden van corona was het niet altijd makkelijk om het 
onderwijs draaiende te houden. We vinden het belangrijk om onze waardering 
voor docenten te laten blijken. Dit willen we onder andere doen door jaarlijks 
een docent van het jaar uit te roepen. 
 
26 - Meer aandacht voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie  
Om taal- en sociale achterstanden bij kinderen te voorkomen of in te halen is er 
Vroeg- en Voorschoolse Educatie (hierna: VVE) beschikbaar. Ieder kind moet  
de mogelijkheid krijgen om deel te nemen aan VVE programma’s. We vinden het 
belangrijk dat de gemeente hier in blijft investeren en de samenwerking blijft 
opzoeken met partners om de kwaliteit te waarborgen. 
 
27 - Rijke schooldag in en buiten schooltijd  
We zorgen voor een rijke schooldag met aandacht voor sport, cultuur, muziek 
en natuur. Dit kan niet alleen tijdens reguliere lesuren. Daarom breiden we de 
samenwerking met de buitenschoolse opvang uit. Deze moet toegankelijk zijn 
voor ieder kind. Hierbij zoeken we ook de verbinding met verenigingen en 
organisaties in de gemeente. 
 
28 - Een conciërge op iedere school  
Conciërges kunnen taken overnemen die normaliter door de docenten worden 
uitgevoerd. Op deze manier wordt de werkdruk voor docenten verlaagd, wat 
hard nodig is. Een conciërge is de onmisbare duizendpoot op school. Hierbij 
kan ook gekeken worden naar de inzet van gepensioneerden die een paar uur 
per week willen bijspringen bij een school. 
 
29 - We richten schoolpleinen groen in  
Een groen schoolplein zorgt niet alleen voor een gezondere school, maar is ook 
een mooi speel- en leerlandschap. Het is ook een buitenlokaal met planten, 
struiken en bomen. Daarom willen we de saaie schoolpleinen met subsidie 
vergroenen. Het opnieuw ingerichte schoolplein van De Tweesprong is voor 
ons een mooi voorbeeld. 
 
30 - Aanleggen van schoolzones  
Kinderen vormen als verkeersdeelnemer een kwetsbare groep. Dat geldt zeker 
tijdens de drukke spitsuren rond een basisschool. Om de schoolomgeving 
verkeersveiliger te maken kiezen wij voor schoolzones. Een schoolzone is een 
opvallende en herkenbare weginrichting die de verkeersveiligheid verhoogt en 
die direct duidelijk maakt dat er een basisschool staat. 
 
 
 

  



D66 Nederweert - Verkiezingsprogramma 2022-2026 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Economie 
 
Nederweert biedt vele kansen voor ondernemers. Gelegen nabij Brainport 
Eindhoven, met goede verbindingen naar de rest van de provincie, naar Noord-
Brabant en ook internationaal. Met uitstekende voorzieningen en faciliteiten en 
ruimte voor de natuur en recreatie is onze gemeente aantrekkelijk voor burgers 
en bedrijven. Op toekomstgerichte MKB-ondernemers, winkels, horeca, 
cultuurorganisaties, recreatiebedrijven en agrariërs zorgen voor blijvende 
werkgelegenheid en verdienvermogen. De kwaliteit en waarde die zij 
toevoegen aan de samenleving vormen de levensader van onze bloeiende 
gemeente Nederweert. Dit koesteren wij door blijvend te investeren. Zo willen 
wij de komende raadsperiode een opwaardering bereiken van de noordkant van 
het centrum. Maar ook door de dienstverlening van de gemeente verder te 
verbeteren, bijvoorbeeld door een betere bereikbaarheid, heldere 
communicatie, snellere procedures en betaalbare kosten voor bijvoorbeeld 
vergunningen en leges. 
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31 - Aandacht voor de noordkant van het centrum (omgeving Lambertuskerk)  
De noordkant van het centrum heeft ook een opwaardering nodig. We maken 
het Lambertushof aantrekkelijker, met ruimte voor kleinschalige evenementen, 
kunst en cultuur. De vernieuwde inrichting van de Kerkstraat trekken we door 
naar de Kerkstraat-Noord. Er wordt een volledig plan opgesteld voor de 
herontwikkeling van de Kapelaniestraat.  
 
32 - OVN als samenwerkingspartner en raadgever  
De ondernemersvereniging Nederweert (OVN) is een actieve groep 
ondernemers in onze gemeente. Wij betrekken de OVN actief bij beleid dat 
ondernemers raakt. Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers faciliteren 
we de oprichting van een ondernemersfonds (bv. een reclamefonds). 
 
33 - Een gastvrije gemeente vol beleving  
We zorgen voor aantrekkelijke fiets- en wandelroutes en ruiterpaden tussen de 
kernen en onze mooie natuurgebieden. In het buitengebied stimuleren we het 
omvormen van veehouderijen naar recreatieve bedrijvigheid. We breiden het 
leisure gebied rondom het hotel uit met bijvoorbeeld een bioscoop. 
 
34 - Faciliteer startende en groeiende ondernemers  
We vinden het belangrijk dat de gemeente startende en groeiende 
ondernemers faciliteert. Nieuwe ondernemers en groeiende bedrijven zijn de 
lokale economie van de toekomst. Samen met gemeente Weert zorgen we voor 
voldoende ruimte op de bedrijventerreinen voor de korte én lange termijn. 
Daarbij zetten we in op de kwaliteit die gevraagd wordt.  
 
35 - Inzetten op circulaire economie  
Wij gaan voor een duurzame en circulaire economie in 2050. De gemeente 
koopt zoveel mogelijk lokaal, duurzaam en circulair in. Ook in de agrarische 
sector moet een flinke omslag worden gemaakt. Wij willen bevorderen dat 
agrarische bedrijven de omslag kunnen maken naar toekomstgerichte 
verdienmodellen als CO2-vastlegging in de landbouwbodem waarmee we 
tegelijkertijd de natuur, water- en bodemkwaliteit verbeteren. 
 
36 - We pakken overlastgevende/vervuilende bedrijvigheid aan  
Gezondheid staat bij ons hoog in het vaandel. Bedrijven die zorgen voor veel 
vervuiling moeten verduurzamen. De hoeveelheid fijnstof en geuroverlast moet 
terug naar een gezond niveau. Bij vergunningen voor bedrijven in 
milieucategorie 4 of hoger en voor intensieve veehouderij moet altijd het effect 
op milieu, omgeving en luchtkwaliteit in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld 
met een milieueffectrapportage.  
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Klimaat, duurzaamheid en energie 
 
We maken ons zorgen over het klimaat: over te warme winters en te droge 
zomers. De lucht die we dagelijks inademen bevat teveel fijnstof. Samen 
moeten we zorgen voor een schone en leefbare aarde. En dat begint met een 
schone en leefbare gemeente. Ook Nederweert moet er nog genoeg gebeuren 
voor we een duurzame en gezonde gemeente zijn. Wij pakken deze rol actief 
op en pakken op lokaal niveau aan wat lokaal kan. We zetten in op zuinig 
gebruik van energie en grondstoffen. Energie wekken we duurzaam op. In 2035 
is Nederweert energieneutraal. De energienetten worden uitgebreid voor de 
komst van meer duurzame energie. Energieprojecten zijn coöperatief met onze 
burgers en bedrijven georganiseerd. Tegelijkertijd bereiden we ons voor op de 
gevolgen van klimaatverandering. Denk daarbij aan meer groen, minder stenen 
in onze wijken en het ontkoppelen van regenwater. 
 
De biodiversiteit staat sterk onder druk door stikstofuitstoot. De kwaliteit van 
onze lucht is bijzonder slecht. Vieze lucht is erg ongezond en leidt tot allerlei 
gezondheidsproblemen. Dit betekent dat de hoeveelheid luchtvervuiling omlaag 
moet door minder vee, schoner vervoer en minder houtkachels. Dit zorgt ook 
voor minder stikstof wat goed is voor de natuur. De huidige verhouding van 
ruim 200 boerderijdieren ten opzichte van elke Nederweertenaar moet de 
komende jaren stevig naar beneden. We helpen boeren om te stoppen. Boeren 
die door willen ondersteunen we bij de omschakeling naar kringlooplandbouw. 
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37 - De lucht moet schoner  
In Nederweert zit er te veel stikstof en fijnstof in de lucht. Voor ons is het een 
prioriteit om deze problematiek aan te pakken. Een belangrijke bron van deze 
vervuiling is de intensieve veehouderij. We streven naar een kleinere veestapel. 
We helpen bedrijven om te stoppen of om te schakelen naar 
kringlooplandbouw. 
 
38 - Houtstook 
Bij houtstook kunnen schadelijke stoffen vrijkomen die slecht zijn voor de 
volksgezondheid en het milieu. We willen de overlast van houtstook zoveel 
mogelijk aanpakken. Er moeten strengere eisen worden gesteld aan 
stookinstallaties. Wij vinden houtstook geen geschikte warmtebron voor het 
verwarmen van woningen. 
 
39 - Van afval naar grondstof  
We streven naar een samenleving zonder restafval. Bij het inzamelen van afval 
zorgen we voor schone en gescheiden afvalstromen. Dit is niet alleen beter 
voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere kosten om het afval te verwerken. 
Het moet daarom makkelijk zijn om afval goed te scheiden. Hierbij zullen we 
voortborduren op de lopende pilot en hierover moet goed worden 
gecommuniceerd naar de burgers. 
 
40 - Duurzame energie  
Om in 2035 energieneutraal te zijn moeten we meer energie besparen en 
duurzame energie opwekken. We leggen de daken van huizen, stallen en 
bedrijven vol met zonnepanelen. De lopende pilot voor zonnepark Het Kruis 
wordt afgerond en geëvalueerd. We isoleren huizen en maken gebruik van 
warmtepompen voor duurzame verwarming.  
 
41 - Iedereen moet mee kunnen doen  
Isolatie en andere duurzaamheidsmaatregelen betalen zichzelf terug. Het 
probleem is alleen dat je wel geld moet hebben om te investeren om ook het 
financiële voordeel te halen. Daarom willen wij dat ze geholpen worden, 
bijvoorbeeld met renteloze leningen. 
 
42 - Ruimte voor water  
Door klimaatverandering wordt het weer extremer. Bij regenbuien kan er veel 
meer water in korte tijd naar beneden komen. We bereiden ons voor op deze 
hevige buien. We zorgen dat huizen en belangrijke straten niet onder water 
komen te staan bij extreme regenval. We houden regenwater vast in de bodem 
als buffer voor droge zomers.  
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Natuur 
 
Natuur is bijzonder waardevol voor mens en dier. Want meer natuur zorgt niet 
alleen voor leefgebieden voor meer en diverse flora en fauna, maar geeft ook 
ruimte voor mensen om te wandelen, ontspannen en recreëren. Dit maakt ons 
gelukkiger en gezonder en dit heeft tal van positieve gevolgen. 
 
In 2050 is er in onze gemeente veel meer ruimte voor flora en fauna die 
bovendien divers is en die wordt gezien als een onmisbaar en waardevol 
onderdeel van onze leefomgeving. We zorgen voor biodiverse natuur. Hierbij 
houden we rekening met  inheemse soorten zoals vlinders, bijen en vogels. 
Onze waterhuishouding is goed op orde zowel in kwaliteit als in 
beschikbaarheid. Onze woonwijken zijn groen. Dit nodigt uit om naar buiten te 
gaan. Dat is weer goed voor onze gezondheid, het onderling contact en 
verbondenheid. We zorgen voor fors meer bomen en andere soorten groen in 
onze gemeente. Bomen zuiveren de lucht van fijnstof en stikstofdioxide en 
nemen CO2 op. We willen ook het klimaat binnenshuis sterk verbeteren want 
daar is anno 2022 nog te weinig aandacht voor.  
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43 - 17.000 nieuwe bomen plan  
Bomen halen CO2 uit onze lucht en zetten dit om in zuurstof. Dit is goed voor 
onze lucht en dus onze gezondheid. We gaan voor iedere inwoner van 
Nederweert een nieuwe boom planten. Dit zal een positieve invloed hebben op 
onze gezondheid en ook voor het aanzien van de gemeente. Dit plan komt 
bovenop andere maatregelen zoals de herplantplicht. 
 
44 - Herplantplicht voor kappen van bomen  
Bomen hebben een waardevolle functie, kappen kan niet zomaar. Daarom zijn 
we voorstander van een herplantplicht als bomen toch gekapt worden. Per 
omgekapte boom moeten er minimaal twee voor worden teruggeplaatst. Ook 
als bomen vanwege ziekte verdwijnen moet er een vervangende boom worden 
geplant. Dit moet beter gehandhaafd worden. 
 
45 - Vergroenen van tuinen  
Er zijn een aantal mooie initiatieven die mensen stimuleren hun tuinen te 
vergroenen. We doen mee aan het NK tegelwippen. De gemeente vergroot de 
bewustwording bij inwoners. Er worden gratis bomen en struiken uitgedeeld. 
Voor mensen zonder een tuin denken we aan kamerplanten. 
 
46 - Maaibeleid, biodiversiteit, duurzaam groenbeheer  
We stimuleren biodiversiteit. Ook het op een slimme manier omgaan met het 
maaien van de berm en snoeien van bloemdragende struiken en bomen kan 
ertoe bijdragen dat insecten (zoals bijen) in het voorjaar meer nectar kunnen 
vinden en daardoor met een goede start aan het seizoen beginnen. 
 
47 - We leggen een hondenplonsplek aan  
Nederweert kent een aantal bos- en natuurgebieden waar inwoners met hun 
hond naartoe kunnen om te wandelen. Voor zwemplekken voor de honden 
moeten we echter vaak buiten onze gemeente een plek zoeken. Wij leggen een 
hondenplonsplek aan voor onze viervoetige inwoners, zodat we ook binnen 
onze gemeente een zwemplek hebben voor honden. 
 
48 - Natuurlijk spelen  
Buiten spelen in de natuur is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. 
Daarom gaan we natuurlijk spelen stimuleren. Hierbij denken we bijvoorbeeld 
aan het initiatief Rowven, waar een educatief gebied kan worden opgezet voor 
kinderen om kennis te maken met de natuur. Speelplekken in de openbare 
ruimte richten we zoveel mogelijk samen in met de kinderen. 
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Verkeer en mobiliteit 
 
Goede bereikbaarheid is een belangrijk thema. Hierbij ligt voor ons een 
zwaartepunt op goede en veilige fietsverbindingen. Dagelijks maken ruim 
duizend  scholieren en werknemers gebruik van de fietsverbindingen tussen 
Nederweert en onze omliggende gemeenten. Enkele drukke punten zijn onveilig 
en dienen te worden aangepakt om de veiligheid van onze schoolgaande 
kinderen te verbeteren. Naast goede fietsvoorzieningen zijn ook voldoende en 
ruime wandelpaden een noodzaak.  
 
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. Gemeente- en provinciegrenzen moeten zo min 
mogelijk belemmeringen opwerpen als we ergens naartoe willen. 
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49 - Aanleggen vrijliggende fietspaden en rode fiets(suggestie)stroken  
Fietsen staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom willen we op meer plekken in 
onze gemeente vrijliggende fietspaden. De afgelopen raadsperiode zijn er op 
verschillende plekken in onze gemeente rode fiets(suggestie)stroken 
aangelegd. We brengen op meer plekken in de gemeente deze rode stroken 
aan zodat de inwoners van Nederweert veilig kunnen fietsen. 
 
50 - Betere straatverlichting in het buitengebied  
Nederweert is een plattelandsgemeente en beschikt dus over veel 
buitengebied. In het buitengebied wonen veel mensen en vindt veel 
bedrijvigheid plaats. Momenteel is er op veel plekken te weinig 
straatverlichting. Wij willen investeren in meer straatverlichting in zodat 
iedereen zowel lopend, met de fiets of met de auto zich veilig kan verplaatsen. 
 
51 - Verkeerseducatie op scholen  
Kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. Een goede infrastructuur is 
belangrijk. Maar we vinden het ook erg belangrijk dat kinderen al vroeg leren 
over verkeersveiligheid. We blijven goede verkeerseducatie op onze 
basisscholen en middelbare school financieren en faciliteren waar nodig. 
 
52 - Meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s en fietsen  
We gaan steeds meer elektrisch rijden. Om dit aan te moedigen en te faciliteren 
moet de gemeente investeren in meer laadpalen, ook in de kleine dorpskernen. 
Hierbij moet het aantal laadpalen meegroeien met het aantal elektrische auto’s 
en fietsen in de gemeente. 
 
53 - Inzetten op deelauto’s en deelfietsen  
Het delen van spullen is de toekomst, ook voor auto’s en fietsen De gemeente 
beschikt over 3 deelauto’s. Wij willen dat deze in de weekenden gebruikt 
worden door onze inwoners. Ook willen we dat bij toeristische en recreatieve 
plekken, zoals de Grote Peel, gebruik gemaakt kan worden  van deelfietsen. 
 
54 - Verbetering verbinding Nederweert – Eindhoven  
Samen met de Provincie, de gemeente Weert en gemeentes in Noord-Brabant 
blijven we in Den Haag hameren op een verbetering van de verbinding tussen 
Weert/Nederweert en Eindhoven. Naast een betere weg- en spoorverbinding 
zoeken we naar slimme oplossingen om de verbinding te verbeteren, zoals 
snelbussen over de vluchtstrook en slimme mobiliteit. 
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Zorg voor elkaar 
 
Wij zijn trots op de mensen in Nederweert die elke dag opnieuw hard aan het 
werk zijn voor een ander. Of dat nu gebeurt in de reguliere zorg, thuiszorg, 
mantelzorg, jeugdzorg of zorg voor mensen met een beperking. Het is 
belangrijk dat de gezondheidszorg meer aandacht krijgt. Er moet meer worden 
ingezet op preventie, signalering en doorpakken. Korte lijnen in de zorg zijn 
belangrijk.  Ook moet er goede afstemming zijn met onderwijs, GGD, 
bibliotheek, sportverenigingen, woningcorporaties en belangenorganisaties. We 
vinden het belangrijk dat de gemeente aandacht heeft en blijft houden voor de 
integratie van vluchtelingen. Dit stopt niet bij alleen het huisvesten, maar ook 
daarna is het belangrijk dat deze groep goed wordt meegenomen in de 
samenleving. Op deze manier zullen ze het snelste integreren in Nederweert. 
We zetten 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.  We investeren in preventie. Ook de eigen regie van inwoners is 
cruciaal. Inwoners hebben bij voorkeur één aanspreekpunt. Ondersteuning en 
zorg wordt dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze inwoners 
geboden. We vertrouwen op de kracht van inwoners en professional.  
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55 - Ieder kind heeft recht op een veilige omgeving  
Kinderen moeten kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Dit is helaas niet 
altijd mogelijk. Daarom ondersteunen we kinderen en ouders met jeugdzorg. 
Het is belangrijk dat er één aanspreekpunt is vanuit alle organisaties, een 
vertrouwd gezicht voor kind én ouders. Met hulporganisaties, scholen en 
familie werken we aan een oplossing van de problemen rondom de kinderen. 
We proberen uithuisplaatsingen zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
56 - Actieve inzet op armoedebestrijding  
Armoede is nog steeds een probleem. Ook in Nederweert hebben mensen nog 
steeds moeite om rond te komen. Als gemeente ondersteunen we deze mensen 
zo goed mogelijk. Dit doen we met voorzieningen als de voedselbank, 
kledingbank en het jeugdsportfonds. Ook zetten we in op schuldhulpverlening. 
 
57 - Van eenzaamheid naar saamhorigheid  
Veel mensen voelen zich eenzaam. We stimuleren initiatieven die zorgen voor 
verbinding en saamhorigheid. Hierbij kijken we vooral naar een sociaal netwerk 
in de eigen woonplaats. Verenigingen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen. 
 
58 - Passend werk voor iedereen  
We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Dat geldt ook op de 
arbeidsmarkt. Via De Risse helpen we mensen aan passend werk. Daarnaast 
zetten we in op meer stage- en leerwerkplekken bij het Nederweerter 
bedrijfsleven. 
 
59 - Aanpakken van laaggeletterdheid en verbeteren digitale vaardigheden  
Te veel inwoners hebben moeite met lezen en schrijven. Ook kan niet iedereen 
mee in het digitale tijdperk. We zetten in op de verbetering van deze 
vaardigheden. Hiervoor trekken we samen op met scholen, werkgevers en de 
bibliotheek. 
 
60 - Taalles vanaf dag één  
De gemeente zorgt voor een goede opvang van vluchtelingen. Hierbij is het 
belangrijk dat deze nieuwe Nederweertenaren taalles krijgen vanaf de eerste 
dag dat ze hier wonen. Als mensen Nederlands spreken kunnen ze veel 
makkelijker integreren. Ook bij arbeidsmigranten stimuleren we het leren van de 
taal en inburgering. Iedereen die hier woont en/of werkt moet een volwaardig 
onderdeel kunnen zijn van de gemeenschap, ongeacht waar hun wieg stond. 
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Goed bestuur 
 
Een goed bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners. Een 
goed 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.  
 
We willen 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. We willen dat inwoners zoveel 
mogelijk meedenken en helpen bij de ontwikkeling van plannen. Samen maken 
we de besluiten van de gemeente beter. Ook zorgt dit voor breder draagvlak bij 
de inwoners. Hierbij hoort ook dat de gemeente naar de inwoners toe komt. De 
buurtkeet is hiervan een goed voorbeeld.  
 
Bij een goed bestuur hoort ook goed omgaan met de gemeentelijke financiën. 
We gaan op een verantwoorde manier om met het geld van de inwoners en de 
begroting is structureel sluitend, waarbij er ruimte is om te investeren. De 
gemeentelijke belastingen worden eerlijk verdeeld. Hierbij gebruiken we ook 
het principe dat de vervuiler betaalt.  
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61 - De rioolheffing moet eerlijker!  
Nu betaalt elk huishouden en elk bedrijf in Nederweert hetzelfde bedrag aan 
rioolheffing. Of je nu een groot bedrijf of eenpersoonshuishouden hebt, veel of 
weinig water gebruikt. Dat vinden wij oneerlijk. Veel gemeenten in Limburg 
hebben al andere manieren om de rioolheffing eerlijker te verdelen. Wij willen 
dat mensen die weinig water lozen op het riool minder gaan betalen en de grote 
vervuilers meer. 
 
62 - We schaffen de hondenbelasting af!  
Hondenbelasting is niet meer van deze tijd. We vinden het oneerlijk dat 
hondenbezitters extra moeten bijdragen voor voorzieningen waar we allemaal 
gebruik van maken. Daarom schaffen we de hondenbelasting af. 
 
63 - Burgerpanels als raadgever voor de gemeente  
Inwoners hebben veel kennis en expertise. Daar willen we dus ook gebruik van 
maken. Nu loopt een participatieproces nog vaak via dorpsraden. Ze weten wat 
er leeft in het dorp, maar er zijn veel meer burgers met ideeën, kennis en 
expertise. Daarom willen we gaan werken met burgerpanel. Afhankelijk van het 
onderwerp kan dit een wisselende samenstelling zijn. 
 
64 - Ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving  
Nederweert beschikt over twee leefbaarheidsregisseurs die onze inwoners 
stimuleren en ondersteunen in het opzetten van burgerinitiatieven. We 
stimuleren inwoners om gebruik te blijven maken van de mogelijkheden omtrent 
de leefbaarheidregisseurs. We behouden het budget voor 
leefbaarheidsinitiatieven.  
 
65 - Open en transparante communicatie  
Om transparantie en openheid richting de burgers te waarborgen vinden we 
lokale media belangrijk. Dit zien wij als een grote toegevoegde waarde voor de 
gemeente Nederweert. Daarom zullen we de lokale media blijven ondersteunen. 
Dit doen we o.a. met subsidie aan de lokale omroep en het plaatsen van het 
gemeentecontact in de lokale media. 
 
66 - Subsidiebeleid  
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen op 
te starten of (tijdelijk) te ondersteunen. Vaak worden met deze subsidies goede 
initiatieven gesteund die bijdragen aan de leefbaarheid in de dorpen. 
Nederweert geeft jaarlijks inzicht in waarom, hoeveel en aan wie er subsidie 
wordt verstrekt. Daarmee kan het subsidiebeleid ook beter worden 
geëvalueerd. 
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Bouwen aan  
een Nederweert  
voor iedereen! 
 
 
Verkiezingsprogramma 2022-2026 
66 punten voor een beter Nederweert 


