
Inbreng D66 Nederweert bij Kadernota 2023-2026 

De Kadernota 2023-2026 is beleidsarm zoals dat zo mooi heet. Van ons mag er wel meer 
ambitie getoond worden. De gemeente staat er financieel goed voor. Volgens de kadernota 
houden we de komende jaren in totaal €18.485.832,- over. Een bedrag van meer dan 
duizend euro per Nederweertenaar. We willen allemaal een nieuwe invulling van het oude 
Rabobankgebouw hiernaast, maar laten we voorkomen dat het moet gaan dienen als 
geldpakhuis waar in het geld gezwommen kan worden. Nederweert moet nú investeren in de 
toekomst. Investeren in een gezond Nederweert. Investeren in een leefbaar Nederweert. 
Investeren in een veilig Nederweert. Nu onze gemeente er financieel zo goed voor staat is 
het nodig om te zorgen dat ook de Nederweerter maatschappij goed blijft. We verwachten 
hiervoor plannen te zien richting de Begroting 2023. Wij zullen in ieder geval al aangeven 
waar wat ons betreft meer aandacht naar uit moet gaan.

Investeren in een gezond Nederweert

Een van de belangrijkste opgaven is investeren in de gezondheid van Nederweert. Dat is 
een erg breed begrip. Dat gaat van een gezonde leefomgeving, zonder vervuilde lucht, naar 
een gezonde leefstijl tot goede zorg. Voor de gezonde leefomgeving kijken we dus met 
smacht uit naar het programma luchtkwaliteit dat in het najaar moet worden vastgesteld. 
Onze lucht moet namelijk schoner. De Brabantse GGD’s hebben recent berekend dat de 
gemiddelde Brabander een jaar korter leeft door luchtvervuiling. Gezien de lucht hier erger 
vervuild is dan gemiddeld in Brabant is het extra urgent om hier werk van te maken.

Investeren in een gezonde leefstijl betekent voor ons ook investeren in sport. We willen 
verdere investeringen in sportpark De Bengele. De plannen voor een kunstgrasveld en 
padelbanen zijn goedgekeurd. Hoe staat het met de uitvoering? Wat ons betreft kunnen ze 
er niet snel genoeg liggen en gaan we snel aan de slag met de volgende fase. Daarvoor 
dienen we een amendement in.

Sporten moet dicht bij huis kunnen. Daarom hebben we eerder al gezorgd voor budget om 
sportvoorzieningen in de openbare ruimte te realiseren. Hiervan zijn al mooie voorzieningen 
aangelegd, zoals de crossbaan in Budschop. Maar ook de binnensport moet goede 
voorzieningen hebben. De gymzaal in Ospel is zwaar verouderd. Het is hoog tijd voor een 
nieuwe toekomstbestendige gymvoorziening in Ospel. Daarom willen we het college de 
opdracht geven om samen met de huidige gebruikers en potentiële nieuwe partners te 
komen tot een nieuwe gymvoorziening in Ospel.

Investeren in een leefbaar Nederweert

Bij investeren in een leefbaar Nederweert denken we aan investeren in voorzieningen. Maar 
ook aan zorgen dat er überhaupt geleefd kan worden in Nederweert. Dus aan het bouwen 
van genoeg woningen. De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe woningen gebouwd in de 
verschillende kernen van onze gemeente. Er is met veel plannen gestart die de komende 
jaren tot uitvoering kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw op Staat, het 
honderdwoningenplan en diverse plannen in de kleinere kernen. We roepen het college op 
om optimaal gebruik te maken van provinciale en landelijke regelingen om de woningbouw 
te versnellen en hier zelf ook in te investeren.



Het is goed als er meer te doen is in Nederweert, zowel voor jongeren als voor de wat 
oudere generaties. Daarom steunen we de aanleg van een evenemententerrein in onze 
gemeente, stimuleren we nieuwe kleinschalige evenementen en investeren we extra in 
cultuur.

Investeren in een veilig Nederweert

Al enkele jaren wordt er samen met onze buurgemeenten volop gewerkt aan het aanpakken 
van ondermijning, met succes. De voorlichtingscampagnes om ook inwoners hierbij te 
betrekken werpen hun vruchten af. Naast opsporen is het nog beter om ondermijning te 
voorkomen en de voedingsbodem aan te pakken. Kom met het langverwachte 
intrekkingsbesluit voor onbenutte vergunningen, zorg dat er zicht is op langdurige leegstand 
en maak een sloopregeling voor verouderde panden in het buitengebied. We ondersteunen 
ook het voorstel van het college voor een aanpak om bedrijven te helpen duurzaam te 
ontwikkelen met aandacht voor natuur, milieu en omgeving. Nieuwe verdienmodellen, 
bijvoorbeeld in de recreatieve sector, kunnen hierbij ook ondersteunen.

Bij investeren in veiligheid denken wij ook altijd aan verkeersveiligheid. De afgelopen jaren 
hebben we hier al de eerste stappen in gezet. Het is goed om te zien dat de noodzakelijke 
aanpassingen van de N275 en N266 en de verbetering van de fietsroute naar Weert ook 
door het nieuwe college worden omarmd. We kijken uit naar de uitvoering van deze plannen.

Op meerdere plekken in onze gemeente zijn wegen aangepakt en rode fietsstroken 
aangelegd. Wat ons betreft gebeurt dat op veel meer plekken. Prioriteit hierbij hebben 
wegen waar veel fietsers en automobilisten gebruik van maken. Daarom dienen we een 
amendement in om meer geld beschikbaar te stellen voor het aanbrengen van rode 
fietsstroken.

Aandacht voor energiearmoede

Naast de investeringen die ik eerder heb genoemd is het ook goed om aandacht te hebben 
voor de financiële situatie van veel inwoners. De inflatie loopt op en energieprijzen rijzen de 
pan uit. We willen daarom dat er meer aandacht komt voor het bestrijden van 
energiearmoede. Een van de mogelijkheden is om mensen te helpen met energiebesparing 
en isolatie. Dat is niet alleen goed voor de portemonnee van onze inwoners, maar ook voor 
het klimaat.

Nú investeren voor de toekomst

Het is nodig om nú te investeren voor de toekomst. Investeren in de gemeente Nederweert 
en haar inwoners. Dat vraagt een verdere uitwerking van de bestaande plannen en het 
tonen van ambitie en lef. Daarom doen we nu een aantal voorstellen en we hopen op 
voldoende steun in de raad.

We hebben er vertrouwen in dat het college en de ambtelijke organisatie richting de 
begroting komen met de verdere uitwerking en meer ambitie, maar er is wel nog volop werk 
aan de winkel.


