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Voorwoord
D66 heeft de afgelopen jaren op constructieve wijze een bijdrage geleverd aan Weert. D66 staat voor een
no-nonsens aanpak van problemen, gericht op de toekomst. We zijn bereid tot compromissen, maar voorwaarde
is wel dat er vooruitstrevend beleid gevoerd wordt op de inhoud. Onze voorstellen hebben durf en getuigen van
realiteitszin. Ze helpen Weert echt vooruit.
Ik ben trots op de leden die de afgelopen periode hard gewerkt hebben om het sociaal liberale gedachtegoed uit
te dragen. Het is nu tijd voor de volgende stap. D66 is klaar om Weert mee te besturen. Speerpunten daarbij zijn
investeren in onderwijs, duurzaamheid, wonen en cultuur. De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij ook.
D66 stimuleert innovatie. Uitgangspunt is dat innovatie bijdraagt aan de oplossing van maatschappelijke problemen.
Waar we onze ogen niet voor mogen sluiten zijn de schaduweffecten en naweeën van de huidige coronacrisis.
Denk hierbij aan de kunst- en cultuursector, zorgsector en de sport, maar ook aan het economisch herstel.
Daarbij staan de komende jaren ook nog grote opgaven op de agenda. Denk aan de omgevingswet, energie- en
warmtetransitie en het financieel beheersbaar houden en transformeren van het sociaal domein.
Als ambtenaar en gedurende de ruim twee jaar als raadslid in Weert heb ik gezien dat overheid en samenleving
soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Dit maakt dat voor mij de belangrijkste vraag steeds moet zijn: ‘Wat
betekent dit voorstel voor mensen in hun dagelijkse leven, in hun directe omgeving?’ Ik ben van mening dat het
nemen van verantwoordelijkheid is wat je ermee doet voor een ander.
Ik was ook blij verrast met de vele reacties op onze enquête voor het verkiezingsprogramma. De input van onze
inwoners en leden is verwerkt in dit verkiezingsprogramma. Samengevat is het toekomstbeeld van Weert: “Weert
een gezonde groene stad, die duurzaam ontworpen en ingericht is op het gebied van energie, klimaat-adaptief
en openbare ruimte. Waar de voetganger, fietser en het openbaar vervoer voorrang heeft op de auto en inwoners
vitaal zijn. Het voorzieningenniveau hoog is en er ruim voldoende aanbod is van cultuur, onderwijs, horeca en
winkelgebied.”
Samen met een topteam ga ik de aankomende periode met veel enthousiasme aan de slag om te zorgen dat
een stem op D66 Weert een stem is voor een duurzamer Weert, voor een leven lang leren, voor een leefbare
woonomgeving en voor cultuur, want cultuur maakt de samenleving.
Lizbeth Steinbach
Lijsttrekker D66 Weert
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1. Onderwijs is toekomst
D66 is de onderwijspartij van Nederland. Niet voor niets zijn veel docenten en betrokken ouders D66-lid.
Onderwijs is cruciaal voor een leefbare samenleving en een vitale economie. Onderwijs is bovendien essentieel
voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en mondige mensen en voor het bevorderen van verbinding en
dialoog. Dat maakt onderwijs dé duurzame investering voor de toekomst. Daarom maakt D66 zich al jaren hard
voor het beste onderwijs met eerlijke kansen voor iedereen, ook in onze gemeente.
Van kinderopvang tot beroepsonderwijs
Weert kent gelukkig een breed aanbod aan scholingsmogelijkheden: van kinderopvang tot beroepsonderwijs.
Maar dat gaat niet vanzelf. Voor D66 is het vanzelfsprekend dat dit aanbod behouden moet blijven, maar onze
partij wil een rijke schooldag voor ieder kind. D66 vindt dat de gemeente alle kinderen moet zien te bereiken,
ook die kinderen uit gezinnen die geen gebruik maken van voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen met een
taalachterstand, maar ook die met een sociale achterstand. Dit betekent dat de gemeente moet zorgen voor
goede voorschoolse educatie bij de kinderopvang.
D66 wil basisscholen waar mogelijk behouden voor elke wijk of dorp. Ze spelen een cruciale rol in het
leefbaar houden van de omgeving. Het is een ontmoetingsplaats. Een voorbeeld hiervan is de basisschool
in Altweerterheide. Om efficiënt om te gaan met de gebouwen moeten onderwijsvoorzieningen daarom ook
zoveel mogelijk worden ingericht dat ze ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden voor de wijk of het
dorp. Initiatieven hiervoor komen in de eerste plaats vanuit de buurten en scholen zelf, daartoe uitgenodigd
door de gemeente. Scholen bieden ruimte aan meer dan leslokalen alleen. Waar mogelijk is er ook ruimte voor
kinderopvang, buitenschoolse opvang, sport, cultuur en welzijn. Scholen zijn zo breed als mogelijk c.q. wenselijk.
Het voortgezet onderwijs is in Weert ruim voldoende aanwezig. D66 wil dat de gemeente ervoor zorgt dat er een
goede samenwerking is met en tussen schoolbesturen, samenwerkingsverbanden, jeugd(zorg)- en onderwijsteam
en uiteraard ouders en jeugdigen, om kinderen en jeugdigen het beste onderwijs te geven. Een tienerschool kan
bijdragen aan een goede overgang van het basisonderwijs naar het middelbaar onderwijs.
Het mbo-aanbod in Weert kan beter. Samenwerking tussen vmbo / vo en mbo moet leiden tot een breder aanbod
van mbo-onderwijs in Weert. Het 6-jarig VMBO-MBO programma techniek op het Kwadrant is hier een voorbeeld
van. D66 vindt dat er kansen liggen om de samenwerking te versterken en uit te bouwen naar andere sectoren.
Het bedrijfsleven is hierbij een essentiële schakel.
D66 wil dat MKB-ondernemers in de regio de kans krijgen om invloed te hebben op de praktijkvakken van het vo,
vmbo en mbo. Zij weten immers waar de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan worden verbeterd. D66
wil dat de gemeente actiever samenwerkt met scholen en het bedrijfsleven voor goede voorlichting aan scholieren
over baankansen van opleidingen. Stichting Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) kan
hier met kennis een bijdrage in leveren.
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Ook voor het vestigen van hbo-onderwijs zijn er kansen. D66 vindt dat er in Weert plek is voor dergelijke instellingen.
Een op de vier mbo studenten stroomt namelijk door naar het hbo. Voor D66 een logische aanwinst om jongeren aan
Weert stad te blijven verbinden. D66 wil samen met schoolbesturen het aanbod verbreden en/of verbeteren.
Het is belangrijk om in gesprek te blijven met het onderwijs.

Wist u dat?

Vooral om ook inzicht te krijgen in de eventuele ontstane

Door D66 een regeling voor onderwijs

achterstanden door corona. D66 wil ervoor zorgen dat

experimenten is ingesteld vanaf januari

deze achterstanden weggewerkt kunnen worden. Om dit te

2020 voor initiatieven van docenten, ouders,

bereiken moet de gemeente met diverse lokale instellingen

leerlingen en pedagogisch medewerkers.

in gesprek gaan en komen tot concrete acties. D66 wil
daarnaast het initiatief nemen om alle schooldirecties
minstens een keer per jaar uit te nodigen voor een gesprek

met de gemeenteraad, om direct van hen te horen waar ze tegenaan lopen en wat de gemeente beter kan doen
om de scholen te faciliteren om het beste onderwijs te geven.
Passend Onderwijs
D66 wil dat het passend onderwijs aansluit op de (jeugd)hulp. Ons uitgangspunt is dat het individuele kind en het
gezin de beste begeleiding krijgt. Hoe we gemeentelijke taken organiseren en financieren mag geen belemmering
zijn. Daarom gaan we slimme verbindingen maken tussen passend onderwijs en (jeugd)hulp. Een Familieschool
zou een passende oplossing kunnen zijn. D66 wil tijdig geïnformeerd worden over ontwikkelingen in het passend
onderwijs, zodat bijsturen kan als dat nodig is. Gedwongen thuiszitten is voor D66 nooit acceptabel. Ieder kind
verdient een eerlijke kans op onderwijs dat past bij zijn of haar capaciteiten. D66 wil dat alle leerlingen worden
gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. Daarvoor is aandacht nodig; voor leerlingen die moeite hebben om
mee te komen, maar ook voor leerlingen die een extra uitdaging kunnen gebruiken. We willen dat er behalve
voor cognitieve vaardigheden ook aandacht is voor lichaamsbeweging, de sociale ontwikkeling van het kind en
eventuele problemen thuis.
Leerplicht, voortijdig schoolverlaten en jeugdwerkloosheid
Voor D66 hebben voldoende begeleiding in de klas, kleinere klassen en oplossingen voor thuiszitters hoge prioriteit,
ook om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Het is van groot belang dat de gemeenteraad zicht heeft op de
uitvoering hiervan. D66 wil dat jongeren met een diploma van school gaan. Zonder startkwalificatie lopen jongeren
een groter risico op (jeugd)werkloosheid. Ook moet voorkomen worden dat leerlingen een verkeerde keuze maken
in hun vervolgopleiding of werk, omdat zij onvoldoende kennis hebben van de opleiding die zij gaan doen of het
werk wat daarbij hoort. Door samen te werken met scholen en bedrijven in de regio kunnen leerlingen vroegtijdig en
gedurende een langdurig traject hun talenten ontdekken en bedrijven leren kennen waar zij deze talenten kunnen
inzetten. Samen met scholen slaan we de handen ineen om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. D66 wil dat de
gemeente goed samenwerkt in de uitvoering van de leerplichtwet en regionaal meld- en coördinatiefunctie als een
onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een ROC, in meerdere gemeenten is gevestigd. We voelen ons verantwoordelijk
voor onze jongeren, niet alleen tot aan onze gemeentegrens.
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Verkeersveiligheid om school
Ieder kind moet veilig naar school kunnen. Het liefst te voet of met de fiets. Met eenvoudige verkeersingrepen in
de buurt van scholen kan veel leed voorkomen worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van zebrapaden bij
basisscholen in wijken en kerkdorpen. Het vraagt ook om een gedragsverandering bij ouders of verzorgers in het
brengen en halen van leerlingen. D66 vindt dat samen met ouders, school en wijkraden gezocht moet worden naar
oplossingen op maat. Een analyse van de schoolomgeving, verlichtingsacties en een fietsencontrole op school
leveren een bijdrage aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
Huisvesting
D66 wil een prettige leeromgeving voor alle kinderen. Schoolgebouwen dienen te voldoen aan de eisen van deze
tijd. Denk hierbij ook aan de luchtkwaliteit. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting, voor nieuwbouw
en kan voorwaarden verbinden aan subsidies voor renovatie van bestaande schoolgebouwen. Er is de laatste
jaren veel geïnvesteerd in huisvesting. D66 wil deze investeringen doorzetten. D66 wil duurzaam bouwen en
verbouwen, en ruimte voor groene initiatieven als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken.
Kansen voor vluchtelingen, statushouders en internationale werknemers
Investeren in kansen voor vluchtelingen is van groot belang. Om mee te doen in de samenleving moet je de taal
spreken om daarna mee te doen op de arbeidsmarkt. Zij verdienen een kans. Bovendien kunnen we op deze manier
voorkomen dat nieuwkomers in de bijstand belanden; dit is behalve rechtvaardig een verstandige investering.
Nieuwkomers waaronder ook statushouders en internationale werknemers moeten zo vroeg mogelijk intensief
ondersteund worden en kennis maken met Weert. We willen dat iedereen zo snel en zo maximaal mogelijk kan
meedoen aan onze samenleving.
Laaggeletterdheid
De aanpak van laaggeletterdheid moet de komende periode worden versterkt. Laaggeletterdheid betekent dat
mensen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Laaggeletterdheid ontstaat door een combinatie van
factoren en het heeft gevolgen voor werk en participatie, gezondheid, armoede en schulden en het gezin. De
gemeente speelt wat D66 betreft een belangrijke rol om laaggeletterdheid integraal vorm te geven.
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2. Klimaat, milieu en duurzaamheid
Weert behaalde de titels groenste stad van Nederland en van Europa. Iets om trots op te zijn. Maar Weert
is nog niet af. Regelmatig wordt het groen bedreigd en ook de binnenstad kan nog extra groen gebruiken.
Maar er kan nog zoveel meer. D66 staat voor een ambitieus maar haalbaar en effectief klimaatbeleid. Wij
streven ernaar dat Weert de meest duurzame stad in de regio wordt. D66 wil daarom dat er één wethouder
verantwoordelijk wordt voor klimaat, milieu en duurzaamheid.
Groen hart in het centrum van de stad
We willen nog steeds een groener hart voor de stad. Het voormalige stadhuis in de Beekstraat is in 2014 verhuurd
aan Cwartier, maar heeft geen eeuwig leven. Voordat grote uitgaven vanwege onderhoud en reparaties echt
noodzakelijk worden, moet er een evaluatie hebben plaatsgevonden en een visie worden vastgesteld. Sloop blijft
voor ons een serieuze optie. De waardevolle bedrijvigheid die zich in Cwartier ontwikkeld heeft kan in overleg
met de ondernemers worden ondergebracht in leegstaande winkel- en kantoorruimte elders in het centrum. Het
complex kan worden omgevormd tot een plek met een grote diversiteit aan wonen, groen en cultuur. Een “groene
long” in verbinding met het Stadspark. Behoud, vervanging of verplaatsen van de eronder liggende parkeergarage
moet worden onderzocht. Het “belevingsshoppen” als concurrent voor het internetshoppen vraagt om extra
aandacht voor de verblijfskwaliteit van het centrum van de stad. Een groen hart in het centrum van de stad straalt
duurzaamheid uit en geeft blijk van een langetermijnvisie.
Leefomgeving en natuur
Een gezonde leefomgeving is geen luxe. Het is van levensbelang. Dat geldt voor de bodem, het water en de lucht.
Veel van de problemen spelen op nationaal (en internationaal) niveau en worden op landelijk niveau aangepakt.
Sommige problemen zijn in Weert en omgeving sterker aanwezig dan elders. De uitstoot van fijnstof is een goed
voorbeeld. De intensieve veehouderij speelt hierbij naast het verkeer een belangrijke rol. D66 wil dat de gemeente
Weert het belang van een schone lucht, water en bodem veel hoger op de agenda zet.
In een gemeente met druk verkeer gaan mensen gemiddeld meer dan een jaar eerder dood vanwege de roet en
fijnstof. Er komt extra aandacht voor het bestrijden van fijnstof. Elektrisch rijden betekent geen uitstoot en minder
verkeerslawaai. D66 wil het gebruik van de elektrische auto, bus en vrachtwagen stimuleren. Samen met andere
gemeenten moet Weert de provincie stimuleren om tot goede maatregelen te komen. Ook kunnen het RIVM en
universitaire centra actiever worden betrokken. Beter onderzoek, meer metingen en betere maatregelen leiden tot
een betere leefomgeving.
Voor D66 heeft natuur een intrinsieke waarde en mogen bestemmingsplannen deze in principe niet aantasten.
Waar er toch natuur moet sneuvelen, is een herplantplicht of natuurcompensatie elders in de gemeente zodat er
per saldo geen sprake is van afname van het oppervlakte groen en natuur binnen de gemeentegrenzen.
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Milieu, gezondheid voor mens en dier
In gebieden met intensieve veehouderij ligt het percentage longontstekingen 10% hoger dan in andere gebieden
het houden van miljoenen dieren heeft zeer ongunstige effecten op de kwaliteit van lucht en water. Behalve
voor het milieu zorgt het voor een voortdurende belasting van de gezondheid van mens en dier. D66 staat ook
voor een goed dierenwelzijnsbeleid op lokaal niveau. Hierbij is het nodig om advies in te winnen bij experts,
de dierenambulance en de dierenbescherming. Er wordt volop ruimte gemaakt voor bijen en vogels, ook in de
bebouwde omgeving. D66 wil dat natuurbeheer en het aanpassen van openbaar groen wordt afgestemd op
natuurontwikkeling en bescherming van dieren en hun leefgebieden.
Klimaatadaptatie en biodiversiteit
Groen is ook van belang voor de waterhuishouding en klimaatadaptatie. Door de klimaatverandering wordt het
warmer en natter en als het regent, valt er veel meer regen in één keer. Wanneer al dat water via versteende
oppervlakten wegloopt naar het riool, raakt het riool sneller overbelast. Ook daarom is vergroening zo belangrijk.
Een versteende stad warmt veel harder op (hittestress). Groene daken helpen tegen opwarming, houden water
vast en zijn goed voor de biodiversiteit. Subsidie voor groene daken blijft een goed idee. Versterking en het
tegengaan van verlies van biodiversiteit krijgt wat D66 betreft hoge prioriteit.
Duurzame educatie
D66 vindt dat het onderwerp duurzaamheid in de breedste zin van het woord in de vorm van lespakketten op
scholen gestimuleerd moet worden. Hierdoor creëer je op vroege leeftijd al milieubewustwording bij kinderen
en nemen zij deze kennis mee naar huis om dit door te geven aan hun ouders. Scholen worden ondersteund
bij het inrichten van een schooltuin, zodat kinderen de kans krijgen om zelf voedsel te telen. De gemeente kan
bijvoorbeeld grond beschikbaar stellen in de buurt van de school. Het Natuur en Milieu Centrum levert hierin een
belangrijke bijdrage.
Energiebesparing en energiearmoede
D66 streeft naar een klimaat-neutrale gemeente. Dat is haalbaar als een slimme combinatie van maatregelen
genomen wordt. De richting is simpel: minder energie gebruiken en de energie die je gebruikt duurzaam opwekken.
Draaien aan de knoppen moet zowel via ‘de wortel’ (subsidies, voorkeursbeleid, CO2 als criterium in aanbestedingen)
als ‘de stok’ (handhaving, normering).
D66 wil een plan om iedere wijk energieneutraal te maken met oog voor de andere opgaven in de wijk en
behoeften van inwoners. Denk hierbij aan de aanpak van schulden of achterstallig onderhoud. De gemeente heeft
- naast een voorbeeldfunctie door haar eigen gebouwen energieneutraal te maken - ook een belangrijke regierol
op dit terrein. Energiebesparende maatregelen, zoals dubbel glas, geïsoleerde muren en groene daken, leiden tot
een win-win-win situatie.
Door woningen en bedrijfspanden energiezuiniger te maken, door bijvoorbeeld isolatie, aansluiting op een (duur
zaam gevoed) warmtenet of zonnepanelen, wordt het milieu gespaard, heeft de gebruiker een lagere energie
rekening en wordt er werkgelegenheid gecreëerd. Voorkomen moet worden dat energiearmoede ontstaat.
Energiearmoede is een brede problematiek, die niet alleen over geld gaat. Dat mensen hun energieverbruik
beperken en daar dan last van hebben. Bijvoorbeeld omdat de energierekening te hoog is en de woning van slechte
kwaliteit is, wat ook nog kan leiden tot gezondheidsklachten. Een gerichte en integrale aanpak is hiervoor nodig.
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Bovendien willen we dat nieuwbouwprojecten niet meer worden aangesloten op het aardgasnetwerk. Dit
zorgt ervoor dat de energie die nodig is voor de woningen alleen uit duurzame bronnen gaat komen. De rol en
verantwoordelijkheid van Wonen Limburg, WoonIk en andere woningbouwcorporaties om hun vastgoed te verduur
zamen is een stevige. Het gaat namelijk niet alleen om het gebouw, maar ook om de situatie van de huurder. De
verplichtingen tussen gemeente en corporaties en huurderverenigingen worden vastgelegd in prestatieafspraken.
Duurzame energie
D66 vindt dat energie duurzaam moet zijn, waarbij deze betrouwbaar, beschikbaar en betaalbaar is voor iedereen.
De gemeente kan de oprichting van coöperaties door bewoners voor dit doeleinde faciliteren met (kleine)
subsidies en kennisuitwisseling. Daken van gemeentelijke gebouwen kunnen voor zover mogelijk benut worden
voor zonnepanelen. Daarnaast wil D66 dat de gemeente braakliggende terreinen (al dan niet tijdelijk) beschikbaar
stelt voor zonneweides, maar wel met aandacht voor biodiversiteit. Gezien de urgentie om snel over te schakelen
op duurzame energie, zien we ook een rol voor windenergie op land. Een mooi initiatief dat al tot uitvoering
wordt gebracht zijn de windmolens nabij de A2. Hoewel de ruimtelijke ordening rondom windenergie op land een
provinciale bevoegdheid is, hebben gemeenten een belangrijke rol in het mogelijk maken van windenergie op land
door constructief mee te denken over geschikte locaties en een participatie/inspraakproces in te richten. Door
burgers als investeerders mede-eigenaar te maken van lokale windmolens, zodat ze ook financieel profiteren,
ontstaat er draagvlak en betrokkenheid. Daarnaast koopt de gemeente Weert haar energie 100% groen in. Dat is
wat betreft D66 geen ‘sjoemelstroom’ of certificaten van biomassa die is bijgestookt in kolencentrales.
Landbouw en veeteelt
Agrarische ondernemers leveren een bijdrage
aan landschap, natuur en aan de energietransitie,

Wist u dat?

bijvoorbeeld door het telen van gewassen voor

Door D66 een deel van de algemene reserve is

energie, bioplastics of als grondstof voor medicijnen.

geoormerkt voor duurzaamheid, energietransitie

Landbouwgrond kan soms meer biodiversiteit

en energieneutraliteit in 2040 zodat de ambities

herbergen dan natuurgebieden. Maar dan moet er

op dit gebied ingevuld kunnen worden.

wel plek zijn voor poelen, bloemrijke slootkanten of
een struikrand. D66 wil boeren ondersteunen om
zulke elementen terug te brengen. D66 stimuleert agrarische ondernemers om hun kennis over voedsel en natuur
te delen via scholen, stadsboerderijen en pluktuinen (al of niet in eigen beheer) en op deze manier bij te dragen
aan de kennis van milieu en gezonde voeding. Daarnaast stimuleren we agrarische ondernemers om actief bij
te dragen aan de kennisdriehoek; samenwerking met ketenpartners en kennisinstellingen kan ook hier leiden
tot innovatie. Ook krijgen zij van D66 meer ruimte voor functievermenging, bijvoorbeeld met zorgboerderijen,
boerderijwinkels of andere vormen van recreatie of zorg.
Cradle to Cradle (C2C)
D66 Weert omarmt het concept cradle2cradle. Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen wil D66
ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk restafval in de verbrandingsoven verdwijnt. Een onderzoek naar de rol
en effecten van de Weerter Milieustraat kan inzichten verschaffen op het thema afval. Daarnaast wil D66 dat de
gemeente waar mogelijk ‘circulair’ inkoopt, door bijvoorbeeld een dienst (licht) in plaats van een product (lampen)
in te kopen, waardoor de gemeente geen afval veroorzaakt.
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D66 is geen voorstander van de invoering van een DIFTAR-systeem (betalen per hoeveelheid) bij het ophalen
van huisvuil. Dit systeem werkt aantoonbaar fraude en afvaldumping in de hand. Inzet op gedragsverandering en
wegnemen belemmeringen om afval te scheiden moeten eerst worden aangepakt.
Duurzame bedrijfsvoering en lokale heffingen
De gemeente geeft jaarlijks veel geld uit aan inkoop. D66 wil dat dit bedrag vooral ten goede komt aan
ondernemers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. In de aanbestedingsstukken en in de te sluiten
overeenkomsten kunnen duurzaamheidscriteria worden opgenomen. De gemeente gebruikt dierproefvrije en
biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en eist hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar werken.
Ook is er aandacht voor biologisch en fairtrade inkopen en voor lokale producten. D66 streeft er naar om in de
toekomst de lokale belastingen duurzaam te heffen. Door het principe de vervuiler betaalt willen wij burgers en
bedrijven stimuleren milieuvriendelijk, klimaatvriendelijk en duurzame keuzes te maken voor hun leefomgeving.
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3. Prettig wonen en leven
Weert is de stad van de toekomst. Wij willen dat Weert zich verder ontwikkelt tot stad voor jonge gezinnen
met alle bijbehorende voorzieningen. Goede onderwijsvoorzieningen die voor iedereen bereikbaar zijn,
staan in onze visie centraal. D66 vindt dat Weert ook aantrekkelijk moet blijven voor toekomstige generaties.
Dat doen we door te zorgen voor wijken en dorpen die veilig en schoon zijn. Door een evenwichtig
woningbouwprogramma en door wegen, groen en speelplekken goed te onderhouden.
Een andere visie op wonen
D66 vindt dat er in Weert voor iedereen in iedere levensfase een passende woning te vinden zou moeten zijn,
óók voor toekomstige inwoners. D66 wil toekomstbestendig bouwen. Dat betekent ook dat in de keuzes rekening
gehouden wordt met demografische, economische en landelijke ontwikkelingen zoals krimp en vergrijzing, maar
ook arbeidsmigratie.
D66 is van mening dat bij woningbouw het accent ligt bij inbreiding en transformatie, maar (grootschalige stedelijke)
uitbreiding wordt niet uitgesloten. Landschap moet behouden blijven en wijken moeten leefbaar blijven. D66 vindt
dat bij woningbouw twee soorten voorrang hebben: starterswoningen en grondgebonden woningen (huis met tuin).
Starterswoningen omdat Weert een stad moet zijn die aantrekkelijk is voor jong talent en waar onze eigen jeugd na
hun studie of opleiding naar terugkeert vanwege het aantrekkelijke woon- werk- en leefklimaat. Bij grondgebonden
woningen vindt intelligente schakeling van woningen plaats zodat bespaard wordt op bouwkosten en grondgebruik.
Bij sloop en vervangende woningbouw wil D66 niet alles weer volbouwen. D66 pleit voor ‘groen voor rood’ en natuur
inclusief bouwen.
Onze partij is niet op voorhand tegen hoogbouw in Weert. Maar er moet wel vraag naar zijn. Wanneer er nieuwe
hoogbouw gerealiseerd wordt, moet dit passen bij het straatbeeld in de omgeving. Het uitgangspunt is dat wat er
gebouwd wordt, een kwalitatieve bijdrage levert aan de uitstraling van Weert. Op de boerderijen rond Weert wonen
vaak nog verschillende generaties bij elkaar. Soms is splitsing van een woning een goede oplossing voor de oudste
generatie om toch thuis te kunnen blijven wonen of kunnen andere gebouwen op het erf worden getransformeerd.
D66 is hier voorstander van en wil dat de gemeente actief zoekt naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande
gebouwen en flexibel omgaat met de bestemming.
D66 wil meer ruimte voor alternatieve woonvormen zoals tiny houses, off-grid wonen, cpo en (zorg)gemeen
schappen en tijdelijke woonoplossingen om de huidige woningnood te verzachten.
Schone straten, mooie wijken en dorpen
Het onderhoud van wegen, het straatmeubilair, speelplekken en het groen verdienen continu de aandacht en op
sommige plekken een impuls. Het wegdek in Weert is op sommige plekken een gatenkaas. D66 wil voorkomen
dat er in de toekomst weer inhaalslagen nodig zijn voor het onderhoud van de openbare ruimte. Stoepen moeten
worden recht gelegd en het straatmeubilair moet deels worden vervangen of herplaatst. Ook moet er zoveel
als mogelijk gezorgd worden voor op- en aflopende trottoirs. Daarna reserveert de gemeente geld om alles op
niveau te houden.
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D66 koestert groen in wijk en dorp. Ter verbetering van de woonomgeving en om het milieu een steun in de rug
te geven, plant de gemeente de komende jaren extra bomen aan en wordt in ruime mate aandacht besteed aan
biodiversiteit.
Afvalbakken moeten op tijd geleegd worden. In de omgeving van glasbakken is het vaak een rommeltje. Inzet is
nodig om te voorkomen dat er troep en scherven om de containers blijft liggen zoals dat nu vaak wel het geval
is. Ook wordt ingezet op gedragsverandering en het tegen gaan van zwerfafval. D66 steunt particulier initiatief.
Weertenaren die zich inspannen voor hun wijk of dorp kunnen een ‘buurtbudget’ aanvragen voor bijvoorbeeld
onderhoud van groen of het opzetten van buurtpreventie. Buurten en verenigingen die zelf zorgen voor het
onderhoud van een gebied of ruimte rond een accommodatie worden gesteund.
Accommodatiebeleid
D66 wil het aanbod van activiteiten in wijken en dorpen verbreden. Wijk- en dorpsaccommodaties moeten het hart
van elke activiteit zijn. D66 wil voorzieningen en activiteiten bij elkaar huisvesten. Samenwerking is essentieel, ook
met onderwijs- en sportvoorzieningen. Accommodaties zijn multifunctioneel en kennen een hoge bezettingsgraad.
De weg er naar toe is laagdrempelig. Accommodaties bieden een programma waar voor iedereen wat te vinden is.
Wijk- en dorpsraden
D66 wil dat alle wijk- en dorpsraden een eigen vrij besteedbaar leefbaarheidsbudget hebben. Verantwoording
daarover dienen ze af te leggen aan de inwoners van hun wijk- of dorp. Bij andere ontwikkelingen hebben ze een
adviserende rol richting gemeenteraad, maar geen besluitvormende. De gemeenteraad is immers democratisch
gekozen, wijk- en dorpsraden veelal niet. Bovendien moet de gemeenteraad uit tal van belangen prioriteiten
stellen, terwijl een wijk- of dorpsraad vooral opkomt voor een deelbelang.
Tolerantie en diversiteit
Tolerantie is voor D66 een uitgangspunt. Mensen zijn niet allemaal gelijk, wel gelijkwaardig. Voor D66 is iedereen
die in Weert woont Weertenaar. Iedereen moet zich hier thuis kunnen voelen, want Weert is een stad waar ruimte
is voor verschillende culturen en leefstijlen. Ook nieuwkomers die zich (tijdelijk) in Weert vestigen, vluchtelingen
maar ook internationale werknemers worden gezien als Weertenaar en doen mee in de samenleving. Taal is hierbij
een essentiële voorwaarde.
Volgens D66 is er geen ruimte voor het aanwakkeren van extremisme, discriminatie of (homo)haat en moeten er
initiatieven genomen worden om de verdeeldheid in de samenleving tegen te gaan. Ook in Weert is er sprake van
verharding en worden tegenstellingen steeds feller kenbaar
gemaakt. Weert is regenboogstad en draagt dit ook proactief uit. D66 ondersteunt lokale initiatieven op het gebied
van seksuele en genderdiversiteit en stelt hiervoor middelen
ter beschikking. Ook het oprichten van een diversiteitsraad
die signaleert en de gemeente adviseert op het gebied van
diversiteit en emancipatie ondersteunen wij. Wat D66 betreft
is het een praktisch ingestelde groep diverse mensen die
culturele inclusiviteit helpen bevorderen.
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Veilige samenleving
Iedereen wil een veilige (leef)omgeving. D66 vindt dit een taak van politie en toezichthouders, maar in de eerste
plaats van mensen zelf. Zorg voor je eigen straat en maak zo de wijk of het dorp leefbaarder en veiliger. In
ons privéleven of op ons werk vinden we het schenden van gedragsregels onacceptabel. Voor D66 is dit in de
openbare ruimte niet anders. We mogen het niet normaal vinden dat mensen overlast van elkaar ondervinden. Bij
overlast moeten veroorzakers meteen op hun gedrag worden aangesproken. Door wijkteams, toezichthouders,
jongerenwerk, ondernemers, door individuele burgers en natuurlijk ook door de politie.
D66 vindt dat de aanpak van criminele ondermijning geïntensiveerd mag worden. Ondermijning heeft een grote
impact op de leefbaarheid van de gemeente. BOA’s worden nu vooral gezien als bonnenproducenten van de
gemeenten: steeds op jacht naar promenadefietsers of foutparkeerders. D66 wil deze functionarissen ook meer in
de wijken zien. Niet om bonnen te schrijven, maar als toezichthouder op de openbare ruimte.
De politie is nauwelijks zichtbaar op straat. Elke wijk en dorp heeft een gebiedscoördinator bij de politie. Echter,
bijna niemand kent zijn of haar naam. D66 vindt dat deze agent voor iedereen gemakkelijk benaderbaar moet zijn.
Succesvolle aanpak, zoals Buurtpreventie en What´s
app-groepen, moet ook in andere wijken worden ingezet

Wist u dat?

om de leefbaarheid en veiligheid te vergroten. Camera-

Door D66 in het plan van aanpak

toezicht is een effectief middel om probleemsituaties te

Ondermijning het tegengaan van criminele

signaleren en bewijs in opsporingsonderzoek te leveren.

ondermijning in het buitengebied is

Indien nodig kan wat D66 betreft gebruik gemaakt worden

opgenomen en in samenwerking met partners

van cameratoezicht. Echter dient er te allen tijde rekening

een bewustwordingscampagne wordt gestart

gehouden te worden met privacy en de veiligheid van

onder plattelandsbewoners en ondernemers.

data. Onnodig cameratoezicht is wat D66 betreft dus ook
niet geoorloofd.

Het coffeeshop beleid in Weert werkt goed. D66 vindt dat dit beleid kan worden voortgezet. Uit het regeerakkoord
2017 is naar voren gekomen dat er gemeenten mee kunnen doen aan het experiment regulering wietteelt. Weert
heeft een gezamenlijke aanvraag ingediend, maar die is afgewezen. Doel van het experiment is om te bezien of en
hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet gedecriminaliseerd aan de coffeeshops toegeleverd kan worden (gesloten
coffeeshopketen) en wat de effecten hiervan zijn. D66 blijft het experiment volgen.
Sfeervol winkelen
De winkelstad Weert heeft potentie. De kracht zit in de nog vele aanwezige zelfstandige ondernemers met
onderscheidende zaken ten opzichte van de landelijke winkelketens. De aanwezige horeca zorgt voor een goede
balans. D66 vindt dat aan de binnenstad van Weert een bepaald thema gekoppeld moet worden. Een thema dat
gekoppeld is aan een totale visie en imago voor Weert. Met zo’n thema kan Weert zich onderscheiden en duidelijker
neerzetten ten opzichte van koopcentra als Eindhoven en Roermond. De inzet van citymarketing is gekoppeld
aan de strategische visie Werken aan Weert 2030. D66 is voorstander van strategische citymarketing waarbij het
verhaal over Weert helpt om bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen aan Weert te verbinden.
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Door veel activiteiten komt er ook meer sfeer en komt de gezelligheid terug in de stad. Niet alleen tijdens
feestdagen, maar 365 dagen per jaar. Ook in Weert zijn er leegstaande gebouwen. Leegstand betekent
verloedering van het straatbeeld, ook buiten het winkelcentrum. D66 wil dat de gemeente actief leegstaande
bebouwing opspoort, vastgoed eigenaren hierop aanspreekt en probeert eigenaren en initiatiefnemers bij elkaar
te brengen. D66 wil de leegstand tegengaan door in overleg te treden met de eigenaren en bestemmingsplannen
flexibel te maken. Daarnaast vindt D66 dat het inzetten van bijvoorbeeld een organisatie als Streetwise nodig is
om goede winkelformules voor de binnenstad en lokale initiatiefnemers te koppelen met vastgoedeigenaren.
Recreatie en toerisme: doorbrengen van vrije tijd
Met zwembad “de IJzeren Man”, Waterskibaan, Kinderpretland, Klimbos, Kinderboerderij en het Natuur- en
Milieueducatie Centrum heeft Weert een mooi aanbod op de rand van het bosgebied aangevuld met horeca,
camping en paardrijden. De omgeving en faciliteiten zijn van toegevoegde waarde, er is voor iedere doelgroep iets
te doen. Kinderen spelen en leren, jeugd sport en ouderen wandelen. D66 vindt dat Weert zich hiermee meer moet
afficheren, in combinatie met het nabije fietsroutenetwerk. De fietsbrug over het kanaal als ook een eccopassage,
die de Laurabossen verbindt met de Weerterbergen en de Kempen, is in de ijskast gezet. D66 vindt dit jammer en
pleit alsnog voor uitvoering in de periode tot 2026.
Weert is een ideale gemeente voor kleinschalige verblijfsrecreatie: voor iedereen die rust zoekt. Veilige wandel
routes van de stad naar het groene buitengebied dat rondom Weert ligt dragen bij aan het verblijf en zorgen dat
gebruik wordt gemaakt van het aanwezige aanbod. Ook het “blauwe meertje” is een aanwinst voor Weert.
Weert profileert zich als paardenregio. Hierbij hoort ook aandacht voor onderhoud en uitbreiding van ruiterpaden
en menroutes. Niet alleen het buitengebied, maar ook de kern van Weert biedt voldoende mooie plaatsen die voor
wandelaars de moeite waard zijn. Verder wil D66 een joggingroute door de stad aanleggen.
De jachthaven bij de stadsbrug kan een bredere functie krijgen. Hij vormt de schakel tussen binnenstad en
Beekpoort. Zeker wanneer hier een mooie boulevard ontstaat bij de Poort van Limburg, dan ontstaat hier een
aantrekkelijk recreatief gebied voor mensen van Weert en toeristen van buiten de stad. Weert zou hier met
vaararrangementen op kunnen inspelen. Deze arrangementen kunnen bestaan uit de combinatie van ligplaats en
aanbod horeca en activiteiten.

Wist u dat?
Door D66 in de structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving
Midden-Limburg concreet een ruim en gedifferentieerd
aanbod “zorggeschikte” woningen is opgenomen, te realiseren
door nieuwbouw en het aanpassen van bestaande voorraad.
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4. Weerter cultuur en cultuur in Weert
Kunst en cultuur bevorderen het welbevinden van mensen en dragen bij aan de kwaliteit van de plaatselijke
samenleving. Weert kent een rijk cultureel verenigingsleven en daarnaast enkele professionele instellingen.
Al deze organisaties en makers houden Weert aantrekkelijk voor inwoners, bezoekers én als vestigings
gemeente. Daarom is D66 voor een sterk en gericht inzetten van cultuurbeleid. Waarin ruimte is voor culturele
ontmoetingen en de historie van de stad. Een beleid dat iedereen toegang geeft tot verschillende vormen van
cultuur en zo bijdraagt aan een open samenleving met gelijke kansen.
Zuinig op het verleden
De afgelopen decennia is er veel van historisch Weert verloren gegaan. Niet alleen zijn hierdoor talrijke monumentale
gebouwen verloren gegaan, maar met deze bebouwing is ook een stuk sfeer verdwenen. D66 zou deze sfeer graag
laten terugkeren in de binnenstad. Zodat de Weertenaar trots is op zijn/haar omgeving en historie. Om dit kracht
bij te zetten, wil D66 zich inspannen om te laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het aanlichten van
monumenten, ook buiten de binnenstad zoals bijvoorbeeld de Keenter Kerk. D66 wil bij elke herontwikkeling in de
binnenstad kansen benutten om historische structuren terug te brengen. Dit gecombineerd met een versterking van
de groenstructuur in de binnenstad en terughoudendheid met reclames aan winkelpanden. Weert moet zuinig zijn
op haar verleden. Ook op haar dialect. De oprichting van taalmonument Weerter dialect met daaraan gekoppeld een
ideeënwedstrijd voor de uitvoering hiervan, lijkt D66 een goed initiatief.
Met het oog op de toekomst

Wist u dat?

D66 wil dat ieder kind kennis maakt met cultuur. Door een kunst en

Mede door D66 structureel

cultuureducatiepakket komen leerlingen van het basis- en voortgezet

een budget van €35.000,-

onderwijs in aanraking met diverse vormen van kunst en cultuur. Dit

beschikbaar wordt gesteld

pakket moet echter vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd zijn.

ten behoeve van het

D66 wil dat elke basisschoolleerling een ‘strippenkaart’ krijgt, die recht

programma cultuur om

geeft op één jaar gratis lidmaatschap/toegang tot een culturele instelling

uitvoering te geven aan het

of vereniging. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat iedereen in

thema diversiteit.

aanraking komt met kunst en cultuur. D66 wil makers en professionals
de ruimte geven om doelgroepen zoals jongeren, lager opgeleiden of
nieuwkomers te bereiken. Om deze doelgroepen te bereiken, is nieuw

initiatief nodig. D66 vindt dat de beste plannen uit de maatschappij en culturele sector zelf komen.
Kloppend cultureel en kunstzinnig hart voor, door en met makers
Iedereen zou moeten kunnen genieten van een breed aanbod van kunst en cultuur, van opera tot urban en van
festivals tot kamermuziek. In de (binnen)stad is ruimte voor verschillende culturele organisaties, zoals Theater de
Huiskamer, RICK en de Bierbrouwerij en worden culturele activiteiten georganiseerd zoals het Cultureel Lint. Cultuur
is niet alleen een middel, maar vooral ook een doel. Het maakt het leven de moeite waard: muziek, film, toneel,
beeldende kunst, literatuur etc.. Het is waarneembaar, geeft weer waar de mens mee bezig is en wie we zijn. Door
cultuur genieten mensen, worden ze uitgedaagd na te denken en ontstaat verwondering. Maar zonder makers,
geen cultuur. Makers van kunst en cultuur verdienen een betere maatschappelijke positie en meer waardering.
Wij staan voor een herwaardering van de kunst- en cultuursector waarbij de gehele sector wordt betrokken.
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D66 wil zich hard maken voor een ontmoetingsplek in Weert waar het
mag bruisen van cultuur: waar geëxposeerd wordt, lezingen en culturele
activiteiten worden gehouden en waar culturen worden samengebracht.
D66 wil dat er een kloppend cultureel en kunstzinnig hart ontstaat door,
voor en met makers.
Stimuleringsfonds voor festivals en evenementen
Steeds meer mensen beleven kunst en cultuur via festivals en evenementen.
Zowel jongeren als ouderen voelen zich aangesproken door de sfeer en het
aanbod van bijvoorbeeld muziek of toneel. Voor veel kunstenaars zijn festivals
een kans om hun werk aan een groot en divers publiek te laten zien. Voor dat
publiek zijn festivals een laagdrempelige manier om kennis te maken met kunst
en cultuur. D66 vindt het daarom belangrijk dat festivals de ruimte krijgen.
Het evenementenbeleid in Weert moet beter. Ook hier moet de gemeente
initiatiefnemers met lef en durf belonen. Grotere en kleinere evenementen
leveren een positieve bijdrage aan het imago van Weert en zorgen indirect voor werkgelegenheid. D66 wil
evenementen dan ook facilitair ondersteunen. Nieuwe initiatieven kunnen gedurende drie jaar rekenen op financiële
ondersteuning om daarmee een kansrijke start te maken. De gemeente stelt hiervoor een stimuleringsfonds in.
Theater
Weert is een stad met een regiofunctie. Daarbij hoort een theater dat past bij de maat en visie van de stad. D66 is
zeer tevreden over het huidige theater, maar wil wel een theater dat met de tijd blijft meegaan en waar verenigingen
op een betaalbare wijze gebruik van kunnen blijven maken. Cultuur, en dus ook een theater kost nu eenmaal geld.
De Bosuil
Muziekcentrum De Bosuil professionaliseert. Met deze voorziening heeft Weert wellicht het mooiste kleinschalige
podium van Zuid-Nederland. Deze locatie leent zich voor meer dan muziek alleen. D66 wil dat MC De Bosuil
uitgroeit tot een trendsetter en hierbij samenwerkt met het aanwezige kunst en culturele verenigingsleven.
Samenwerkingsverbanden en nieuwe initiatieven, met name gericht op de participatie van jongeren, moeten extra
ondersteund worden.
Museum W

Wist u dat?

In februari 2020 is gestart met een grootschalige verbouwing om

Door D66 bij de programmering

het museum te renoveren. Begin 2022 zal het museum gereed zijn.

van het museum ook heden

Monumentale historische elementen zijn weer zichtbaar gemaakt en

daagse kunst- en cultuuruitingen

het pand is van een compleet nieuwe museuminrichting voorzien.

worden betrokken die de

D66 vindt dat het museum de tijd en rust moet krijgen om zich te

zintuigelijke beleving van het

profileren. D66 is groot voorstander van een programmering van het

verhaal versterken.

museum waar ook hedendaagse kunst- en cultuuruitingen worden
betrokken die de zintuigelijke beleving van het verhaal versterken.
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De Lichtenberg
Het rijksmonumentale complex de Lichtenberg heeft een grote architectonische, cultuurhistorische, ruimtelijke en
geschiedkundige waarde voor Weert. Het monument is gebouwd tussen 1954 en 1961. Karakteristiek voor deze
periode zijn, vanwege de toen bestaande schaarste, onder meer de materiaalkeuze en stedenbouwkundige opzet.
Deze werden vaak gekenmerkt door soberheid en eenvoud, maar ook door vernieuwing. D66 vindt dat het complex
hersteld moet worden zodat het theater weer actief gebruikt kan worden. We zouden het mooi vinden als ook De
Lichtenberg een “kalender” met optredens en voorstellingen voor het zomerseizoen aanbiedt: een programmering
met regionale, maar ook (inter)nationale topartiesten. Uiteraard kan het Munttheater hier ook een rol in vervullen.
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5. Een stad voor ondernemers en innovatie
D66 gelooft dat goede banen zorgen voor zelfredzame en participerende inwoners en een dynamische stad.
D66 wil van Weert een laboratorium maken voor innovatieve producten en diensten, bij voorkeur door eigen
ondernemers in de maakindustrie. Om de toekomstige economische ontwikkeling van Weert te versterken zal
de komende jaren geïnvesteerd moeten worden.
Ideaal ondernemersklimaat en werkgelegenheid
D66 wil een zo ideaal mogelijk klimaat voor ondernemers in de gemeente en een goede economische groei.
We geloven in ondernemers die werkgelegenheid en meerwaarde creëren én die hart hebben voor hun omgeving.
Dergelijke ondernemers en bedrijven gaan we de komende jaren extra ondersteunen en benaderen voor
samenwerkingsprojecten. Daar waar mogelijk wil D66 dat de gemeente lokale ondernemers steunt door hun
producten en diensten in te kopen.
Lokaal ondernemerschap
In onze gemeente wonen veel mensen die elders werken. Weert ontwikkelt zich als middelgrote gemeente steeds
meer naar een woongemeente waar de diversiteit aan banen afneemt. D66 vindt de vermindering van diversiteit
aan werkgelegenheid onwenselijk. De coöperatieve economie, of wijeconomie, is de economie van mensen
onderling, van zzp’ers en coöperaties. Kortom, de economie die past bij Weert, Tungelroy, Altweerterheide,
Stramproy, Swartbroek en Laar en die past bij de basisprincipes van D66.
We willen de komende periode een sterke aanpak op lokaal ondernemerschap, omdat we geloven in de kracht
van mensen. Ook wil D66 een starterscampus met als speerpunten de senioreneconomie, duurzame technologie,
creatieve industrie en ICT. Hiervoor is voldoende leegstand beschikbaar.
Minder regels en betere dienstverlening
D66 wil minder regels voor ondernemers en zorgen dat ondernemers zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen over
benodigde vergunningen. Ook voor inwoners bij aanvragen voor (bouw)vergunningen moet maatwerk toegepast
kunnen worden. We gaan de nieuwe Omgevingswet gebruiken om dit te realiseren. Allereerst in onze eigen
omgevingsvisie en daarna in onze plannen en verordeningen. D66 hanteert de vuistregel dat elke regel zijn (oor
spronkelijke) doel moet dienen en dat we overbodige regels schrappen. Het gemeentelijke ondernemersloket moet
van D66 optimaal werken en zich continu door ontwikkelen om aan de vraag van ondernemers te kunnen voldoen.
Bedrijventerreinen en parkmanagement
D66 steunt ondernemers die hart hebben voor de stad en de regio. Ondernemers die samenwerken aan de
kwaliteit van een bedrijventerrein of andere werklocaties kunnen op onze steun rekenen. Denk hierbij aan
verduurzaming van gebouwen, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Wat voorop moet staan is een schoon, heel en
veilig bedrijventerrein. Wij vinden dat de gemeente actief moet samenwerken met ondernemers, onder andere
op het vlak van parkmanagement.
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Weerter binnenstad
In een tijd dat consumenten steeds meer via internet hun aankopen
doen en dat de concurrentie tussen gemeenten als beste ‘stad’ heviger
wordt, is Weert nog steeds te veel naar binnen gekeerd. D66 vindt, dat de
gemeente niet op de stoel van ondernemers moet gaan zitten. D66 wil dat
de gemeente samen mét de binnenstadondernemers een heldere visie op
Weert als stad formuleert. De eerste stappen hiervoor zijn gezet in het kader
van Citymarketing. D66 wil dat Weert zich duidelijk gaat profileren. D66
pleit dan ook voor een totaalconcept waarbij de culturele en toeristische
functie van de binnenstad wordt meegenomen. D66 ziet functievermenging
(‘blurring’) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele
instellingen te trekken, zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie.
Tot slot wil D66 de binnenstad een impuls geven door actief op zoek te gaan
naar innovatieve winkelformules met bestaande winkeliers.
Samenwerken binnen Weert
D66 staat voor samenwerking met ondernemers en onderwijsinstellingen bij de economische ontwikkeling
van Weert. Ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. We gaan niet enkel vanuit de gemeente banden
aanhalen met buitenlandse steden en regio’s, maar doen dat enkel als onze ondernemers en onderwijsinstellingen
daar ook profijt van hebben. D66 wil van Weert een laboratorium maken voor innovatieve producten en diensten,
bij voorkeur door eigen ondernemers in de maakindustrie.
Samenwerking met Eindhoven
Eind 2016 is de regio Eindhoven erkent als de derde mainport van Nederland, naast het havencomplex in Rotterdam
en de regio Amsterdam. Hierdoor worden enorme investeringen gedaan rondom Eindhoven. Wij vinden dat Weert
véél meer kan halen uit de ligging die we hebben ten opzichte van Eindhoven.
Samenwerken in de regio
Sommige thema’s overstijgen de grenzen van het Land van Weert: sociaal domein, zorg, veiligheid, economie,
natuur, wonen en bedrijventerreinen. Deze thema’s vragen om intensieve afstemming in een grotere regio.
De plaatsen in het Land van Weert zijn van oudsher met elkaar verbonden. Dit maakt het Land van Weert een
logische schaal van intensieve samenwerking. D66 vindt het belangrijk dat het duidelijk is op welk niveau over
welke thema’s wordt samengewerkt. Dat zorgt voor een herkenbaar openbaar bestuur. Niet tien verschillende
samenwerkingsverbanden met telkens een andere samenstelling, maar één duidelijk verband. Gemeenten in deze
regio moeten elkaar niet beconcurreren en vliegen afvangen, maar de handen ineen slaan. Samenwerking vindt
onder andere plaats op het niveau van Midden-Limburg, Noord-Limburg, Limburg en Brabant. Om mensen aan
het werk te hebben en te houden, maakt het minder uit waar een bedrijf zit. Als het maar in de regio is. Daarom is
een goede samenwerking met een gezamenlijke visie belangrijk om te voorkomen dat men elkaar beconcurreert
op bijvoorbeeld de acquisitie van bedrijven. Nieuwe grootschalige bedrijventerreinen zijn voor D66 niet nodig. Er is
voldoende capaciteit op de bestaande terreinen. Inbreiding gaat voor uitbreiding, omdat we hiermee de kwaliteit
van bestaande bedrijventerreinen versterken. D66 is voorstander van een open blik. Kijken waar de kansen liggen.
In Limburg, in Zuidoost-Brabant of over de grens. Niet voor niets is ons motto: “Denk en handel internationaal”.
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6. Investeren in een sportieve omgeving
Investeren betekent niet alleen het hebben van een (financieel) aandeel in het bouwen van een accommodatie
of het inrichten van de openbare ruimte, maar ook het bevorderen van sporten en bewegen op school, het
stimuleren van minder actieve groepen in de samenleving en, uiteraard, het faciliteren van (on)georganiseerde
en commerciële sport. D66 wil dat mensen zich ontwikkelen. Als individu maar ook als onderdeel van de
samenleving. We willen hier een positieve bijdrage aan leveren door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten
en bewegen. Het is gezond, het voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Het brengt
mensen samen en zorgt voor gelijke kansen. Sport is maatschappelijk goud en versterkt onze economie, want
het draagt bij aan het goed kunnen presteren op school, op het werk en in het maatschappelijk leven. D66 is
voorstander van een multidisciplinaire benadering van sport.
Onderwijs en sport
D66 stimuleert sportdeelname en voldoende (dagelijks) bewegen voor alle kinderen gekoppeld aan het onderwijs
waardoor geborgd wordt dat alle kinderen worden bereikt. Zowel binnen het lesprogramma als aansluitend op de
lessen en (continu)roosters, buiten schooltijd. Daarnaast vindt D66 het belangrijk dat elk kind op de basisschool
via Swim to Play leert zich in het water te redden. Jongeren tussen de 14 en 18 jaar blijken vaak af te haken als
het gaat om sportdeelname. Het is daarom belangrijk de groep van 10 tot 14 jaar, die de overgang meemaakt van
basisschool naar middelbare school, te stimuleren te blijven sporten. Denk hierbij aan de inzet van sportgames;
een combinatie van gamen en dansen. D66 vindt dat leerlingen van 14 tot 18 jaar extra aandacht verdienen omdat
in deze groep relatief veel leerlingen voorkomen die niet sporten met alle negatieve gevolgen van dien.
Georganiseerde en ongeorganiseerde sport
D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen, Nederlanders om buiten verenigings
verband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen en op een tijdstip dat het uitkomt. D66 wil dat
de gemeente hier actief op inspeelt. D66 wil dat de gemeente de ongeorganiseerde sport en de commercieel
georganiseerde sport, net als de meer traditioneel georganiseerde sport, betrekt bij overleg en raadpleging over
op te stellen lokaal sportbeleid.
Partijen die er in slagen door nieuwe initiatieven meer mensen aan het bewegen te krijgen, moeten daarvoor
beloond worden. D66 wil een subsidiestelsel dat rondpompen van geld voorkomt en dat nieuwe initiatieven van
verenigingen stimuleert en ondersteunt. De gemeente Weert en verenigingen ontwikkelen samen innovatieve
en doelgroepgerichte producten. De gemeente richt hiervoor een sportinnovatiefonds op zodat initiatieven ook
van de grond kunnen komen. De gemeente stimuleert verenigingen om een open en inclusief karakter te hebben
voor alle groepen in onze samenleving. Samenwerking tussen verenigingen moet gestimuleerd worden. Wanneer
verenigingen op vrijwillige basis samen gaan werken mag hier best een beloning tegenover staan. D66 wil actief
initiatieven vanuit sportverenigingen ondersteunen die bijdragen aan duurzaam en toekomstbestendig sportpark
zoals bijvoorbeeld `Open Park Weert’.
Sportverenigingen drijven op vrijwilligers. D66 wil gerichte ondersteuning door begeleiding, scholing en natuurlijk
ook waardering vanuit de gemeente. D66 wil vermindering van de administratieve lastendruk bij besturen van
sportverenigingen door minder papieren rompslomp en een vereenvoudigde regelgeving.
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Het is dan ook logisch dat D66 kiest voor multifunctioneel gebruik van accommodaties. Insteek is gezamenlijk
gebruik van accommodaties. Dit is niet alleen financieel interessant. Ook zorgt gecombineerd gebruik voor
nieuwe creatieve ideeën en vormen van samenwerking. Samenwerking kan worden gezocht met zorg- en
welzijnsorganisaties.
Topsportgemeente Weert: uitblinken door prestaties
Met goede verenigingen voor breedtesport, topsportverenigingen voor basketbal, volleybal en turnen, een
paardencentrum, een topsporttalentschool (VO-school voor topsporters) heeft Weert een groot aantal voor
zieningen die samen ‘goud’ kunnen opleveren. Goed presterende topsporters en aansprekende evenementen
zijn een visitekaartje voor Weert. Ze dragen bij aan de identiteit, zijn een inspiratie voor jongeren en genereren
economische activiteit. D66 wil de sport in Weert bundelen en als instrument voor citymarketing inzetten. Weert
is een stad van paardensport, basketbal, volleybal en turnen. D66 wil dat de gemeente dit actief uitdraagt. D66
wil dat de topsportorganisaties van Weert beter gaan samenwerken, ook met de bijbehorende talentencentra.
Dit onder regie van de gemeente. Topsportverenigingen en hun opleidingsteams verdienen ondersteuning.
De topsportverenigingen stellen zich op als ambassadeurs voor de gemeente Weert binnen de citymarketing.
Natuurlijk verzorgen zij ook gratis clinics op Weerter onderwijsinstellingen.
Sport en bewegen: dicht bij huis voor en door iedereen
D66 wil aandacht voor voorzieningen als fiets-, wandel-, skeeler- en ruiterpaden, maar ook pumptrackbanen,
skateplekken, basketbalpleintjes, playgrounds en Cruyff courts. Vooral aan voldoende veilige, schone groene
parken waarin op uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden. Dit kan zelfs gecombineerd worden met
E-gaming. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig
buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen. Nog niet voor iedereen
is het gewoon om te gaan sporten en dat een leven lang te blijven doen. D66 wil dat de gemeente zich inspant om
mensen met een beperking te laten deelnemen aan sport en bewegen. We willen dat kinderen met een beperking
samen met andere kinderen opgroeien, óók op sportverenigingen.
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7. Jeugd, Zorg en Participatie
D66 zet in op gelijke kansen om mee te doen in de samenleving, op basis van ieders talenten en mogelijkheden,
zowel in economisch als in sociaal opzicht. In het sociaal domein wordt zelfredzaamheid en samenredzaamheid
van inwoners onderling gestimuleerd. D66 streeft naar de inclusieve samenleving, met oog voor alle generaties
en groepen. Investeren in preventie en het versterken van de eigen regie van inwoners is cruciaal. We steunen
het gedachtegoed één gezin, één plan, één regisseur. Inwoners hebben bij voorkeur één aanspreekpunt.
Ondersteuning en zorg wordt dichtbij de eigen dagelijkse leefomgeving van onze inwoners geboden. D66
vertrouwt op de kracht van inwoners en professionals. We willen inwoners en professionals actief betrekken
bij de inrichting van het sociaal domein. Hiervoor dient de positie en inspraak van jongeren, cliënten en direct
betrokkenen via cliëntenraden te zijn gewaarborgd. D66 wil dat de democratische legitimiteit geregeld is en de
aanspreekbaarheid helder is.
Transformatie
Bij de transformatie in het sociaal domein is een andere rolverdeling tussen burgers, maatschappelijke instellingen
en de overheid aan de orde. Het is gewenst om burgers een grotere eigen rol en verantwoordelijkheid te geven.
Het gaat dan om het versterken van eigen kracht, zelfredzaamheid en zelfregie. We zijn toe aan ‘een andere
manier van organiseren’, waarin de centrale waarden van onze samenleving zich verder ontwikkelen en aanpassen aan de tijd waarin we leven. Dat betekent ook een andere inrichting van besluitvorming, regie, rolverdeling en
zeggenschap. Hiervoor is een bedrijfsvoering nodig waarbij de nieuwe taken effectief, efficiënt en samenhangend
worden ondersteund, en waarmee betrouwbare informatie wordt geleverd. Weert is te klein om deze transformatie
in eigen beheer uit te voeren. Wij zullen moeten samenwerken, bijvoorbeeld voor de inkoop van (jeugd)zorg en het
verzamelen en analyseren van data. Dit gebeurd altijd met oog voor de privacy en de juiste bescherming van gegevens. Bovengemeentelijke samenwerking mag er echter niet toe leiden dat straks niemand meer aanspreekbaar
is. Het moet wat D66 betreft altijd volstrekt duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en door de gemeenteraad aangesproken kan worden: geen verstoppertje spelen in samenwerkingsverbanden.
D66 wil telkens de beste oplossing vinden voor onze inwoners. De manier waarop we het sociaal domein hebben
georganiseerd, staat soms de beste oplossing in de weg. Dat kan en moet anders. D66 wil een samenhangende aanpak voor het sociaal domein. We denken vanuit bewoners (leefwereld) en niet vanuit beleidskokers (systeemwereld).
D66 wil daarom actief zoeken naar innovatieve samenwerkingsvormen en financieringsvormen in het sociaal domein.
Pilots en projecten om financiële schotten weg te nemen waarvoor ook geld vanuit de zorgverzekeringswet en de wet
langdurige zorg kan worden ingezet. D66 wil dat de gemeente, als belangrijkste opdrachtgever in het sociaal domein,
stuurt op maatschappelijk effect. Niet aantallen en activiteiten, maar daadwerkelijke effecten op de gezondheid en het
welzijn van inwoners staan centraal en de financiering wordt daarop gebaseerd.

Wist u dat?
Door D66 onderzoek is gedaan naar het zelf laten uitvoeren van beschermings
bewind door de gemeente en ook inzicht te verschaffen in de kosten hiervan.
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Jeugdhulp
Alle kinderen verdienen het om gezond en veilig op te groeien en hun talenten te ontwikkelen. Waar nodig bieden
we zorg en ondersteuning dichtbij, waarbij het hele gezin en netwerk van het kind actief een rol heeft. D66 is van
mening dat er te weinig gebruik gemaakt wordt van de preventieve kracht van het jongerenwerk. D66 wil dat hulp
integraal is georganiseerd en daarvoor stuurt de gemeente actief aan op samenwerking. De methodiek een gezin,
een plan, een regisseur dient steviger te worden vormgegeven en benut. Voor die (specialistische) zorg die niet
op gemeentelijk niveau kan worden geboden moet effectief worden samengewerkt met de regio of landelijk. We
organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk
in verbinding met de school en zorgen voor de
mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen.

Wist u dat?

School is vindplaats maar ook actieplaats. Door

Door D66 het maatschappelijk debat over de

tijdige signalering, gemeenschappelijke inzet

transformatiedoelstelling “Normaliseren” gevoerd

op preventie en effectieve gezinshulp moeten

wordt in de jeugdregio Midden-Limburg met

uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen

ouders, jeugdigen, onderwijs, voorliggend veld,

worden. Pleegzorg en leef- en gezinshuizen

huisartsen, zorgaanbieders, gecertificeerde

kunnen hierin een grote bijdrage leveren.

instellingen en gemeentelijke toegangen jeugdhulp.

Jong zijn in Weert
Jongeren zijn initiatiefrijk en veerkrachtig.Helaas lopen goede ideeën vaak vast in ambtelijke en bureaucratische
molens. D66 wil initiatieven van jongeren en organisaties volop steunen. De basishouding tegenover nieuwe ideeën
moet positief zijn. Een ja, tenzij in plaats van een nee, maar.
D66 is voorstander van het instellen van een jongerenraad die advies gaat uitbrengen over alle voorstellen die
rechtstreeks over jongeren in Weert gaan. Dit advies moet worden opgenomen in voorstellen aan de gemeenteraad.
De gemeente heeft de plicht om voor voldoende voorzieningen voor jongeren te zorgen. Dat kan op verschillende
manieren: door het zorgen voor voldoende (sport)voorzieningen, door het stimuleren van verenigingen en van
activiteiten. D66 wil dat elke basisschoolleerling een ‘strippenkaart’ krijgt, die recht geeft op één jaar gratis
lidmaatschap van een sportvereniging en één jaar gratis lidmaatschap /toegang tot een culturele instelling.
Richting jongeren heeft de gemeente een belangrijke taak in de voorlichting over ongezond en risicovol gedrag.
Het gaat dan om seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit, maar ook
om alcohol en drugs. De gemeente voert –met alle relevante partners– een actief beleid om jongeren te wijzen op
de blijvende schadelijke gevolgen van een ongezonde levensstijl.
Het toekomstperspectief van jongeren staat door Corona onder druk. Jongeren ervaren een gemiste tijd en
lopen achterstand op in hun ontwikkeling. Omdat de verschillende leefdomeinen zoals school, werk, wonen en
ondersteuning in het leven van jongeren in elkaar overlopen, is het van belang dat het herstel en perspectief
in samenhang met elkaar worden aangepakt. Dat vraagt om een goede samenwerking tussen partijen op alle
niveaus. Initiatieven van het jongerenwerk en Punt Welzijn ondersteunen wij dan ook.
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Werk en inkomen
Ondanks de inzet van de afgelopen jaren, staan er nog veel Weertenaren aan de kant. D66 wil dat iedereen die
kan werken ook gestimuleerd wordt dat te doen. D66 biedt iedereen kansen om mee te doen. We willen dat zoveel
mogelijk mensen participeren en de kans krijgen om een leven lang te ontwikkelen. Het ultieme doel is betaald
werk, maar de weg daar naartoe loopt zeker langs scholing, vrijwilligerswerk en andere vormen van deelnemen
aan de maatschappij.
We dragen bij aan economische en sociale zelfstandigheid en ontwikkeling op een niveau dat passend is bij
de talenten en mogelijkheden van inwoners. We willen dat iedereen mee kan doen, ook mensen die langdurig
werkeloos zijn en niet kunnen werken. We gaan voor een duurzame uitstroom. We zijn wel duidelijk wanneer
iemand niet wil: overheidssteun is er niet voor niet-willers.
D66 wil een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en wil mensen met een uitkering helpen om zo
snel mogelijk weer betaald werk te vinden. Daarom is goede samenwerking tussen en met andere gemeenten, het
UWV, sociale werkplaatsen, uitzendbureaus, bedrijven en het onderwijs belangrijk. Door werkgevers te betrekken
bij het matchen van vacatures kunnen mensen beter en sneller aan het werk worden geholpen. Ook de regionale
arbeidsmarktregio speelt hierbij een rol.
D66 wil voldoende stage- en leerwerkplaatsen voor jongeren, arbeidsgehandicapten en mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Ook (oudere) mensen met een beroep waar steeds minder vraag naar is, moeten een kans
krijgen om een ander vak te leren. Het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op
te doen en nieuwe competenties te verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van
mensen, met als nevendoel dat dan later makkelijker een betaalde baan te vinden is. Ook kunnen mensen met een
uitkering werken als vrijwilliger op bijvoorbeeld het terrein van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of
een ander maatschappelijk doel. Deze inzet is in de toekomst hard nodig.
Voor de arbeidsdeelname is het belangrijk dat de kinderopvang in Weert goed geregeld is. De toegankelijkheid moet
maximaal zijn. Ruimere en flexibelere regelingen voor betaalbare en goed georganiseerde kinderopvang. D66 vindt
dat de gemeente bij aanvragers of ontvangers van een bijstandsuitkering periodiek contact moet hebben en op
bezoek moet gaan. Als informatieverstrekker en om gezins- of persoonlijke situatie integraal te kunnen beoordelen.
Tijdens deze contacten kan dan ook gesproken worden over eventuele schuldenproblematiek, hulp bij het
opvoeden, Wmo, ook kan in een vroeg stadium signalen van verslaving of bijstandsfraude worden geconstateerd.
D66 vindt een minimale koppeling met Jeugdhulp en de Wmo noodzaak. Dit bespaart uitvoeringskosten
en levert een veel beter beeld op van hetgeen er speelt in de gezinssituatie en wat als eerste nodig is. Bij
begeleidingstrajecten naar werk (re-integratie) wordt gelijktijdig ingezet op het beheersen van de Nederlandse
taal. Dit vanuit de gedachte dat de taal in de praktijk makkelijker geleerd wordt. D66 wil concrete stappen
zetten om regelarme bijstand (basisinkomen) toe te passen in Weert. Dit betekent met minder regels, andere
dienstverlening en vanuit de eigen motivatie van de uitkeringsgerechtigde wordt gewerkt aan duurzame uitstroom.
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Armoedebeleid
D66 wil het verschil tussen werk en uitkering vergroten. Ons motto is: beloon prestatie en deel de welvaart.
Werken moet lonen. Een bijstandsuitkering kan als tussenstation naar werk of als vangnet als het echt niet
anders kan. Te vaak is het nu echter een eindstation. De armoedeval blijft een probleem. Wanneer we werk boven
uitkering stellen, moet werken ook financieel lonen. Gaan werken moet niet leiden tot achteruitgang in inkomen.
Bij regelingen als de Wmo en minimaregelingen moet er oog zijn voor dit fenomeen.
D66 wil een effectief en efficiënt armoedebeleid. Maatwerk is daarbij belangrijk. Het armoedebeleid moet als
belangrijkste doel hebben om de basis op orde te krijgen en de oorzaken van armoede aan te pakken.
D66 wil snelle hulp bij schuldproblematiek, zodat verslechtering van de situatie wordt voorkomen. D66 wil meer
experimenteerruimte om mensen met schulden sneller te vinden en te helpen. Het overnemen van schulden
van jongeren kan hieraan een bijdrage leveren. We vinden het hierbij belangrijk oog te hebben voor verborgen
armoede, bijvoorbeeld onder ZZP’ers en flexwerkers.
D66 wil dat kinderen die opgroeien in een gezin met een laag inkomen dezelfde ontwikkelkansen krijgen als andere
kinderen. Samenwerking tussen alle verschillende partijen die met kinderen te maken hebben, is zeer belangrijk.
Ook als het gaat om het signaleren van armoede is een goede relatie met bijvoorbeeld (sport)verenigingen,
welzijnswerk en onderwijs een must. De gemeente heeft hier nadrukkelijk een taak.
Zorg en welzijn
D66 vindt dat structuren en organisaties ondergeschikt moeten zijn aan de vragen van mensen. De hulpvraag
van mensen die hulpbehoevend zijn, is leidend. Ook de mantelzorgers worden zo mogelijk nog belangrijker dan
ze al waren. De Vraagwijzer moet mantelzorgers goed informeren over wet- en regelgeving en ondersteunings
mogelijkheden. Vrijwilligers die zich als mantelzorger willen inzetten, zijn waardevol en hard nodig. Omdat de
klantgerichte dienstverlening door professionele instellingen is verminderd, is het noodzakelijk om vaker een beroep
op vrijwilligers te doen. Voor vrijwilligers dienen optimale omstandigheden te worden gecreëerd. De gemeente
ondersteunt dit actief.
D66 wil innovatie bij de dorps- en wijkaanpak. Door optimalisering van wijkvoorzieningen, waar nodig door
clustering in wijken en dorpen, kan de leefbaarheid worden verbeterd en ontmoetingsplekken worden gecreëerd.
Bij het sluiten van nieuwe zorgcontracten wordt niet per definitie gekozen voor de goedkoopste aanbieder. Ook het
kwaliteitsaspect en de continuïteit van de organisatie als het bereiken van resultaten speelt een rol. Het uitgangs
punt moet zijn de koppeling van de Wmo met de Participatiewet en de Jeugdhulp. Dit biedt ook voordelen bij de
aanpak van multi-problematiek en de overgang van 18- naar 18+.
Gezondheid
D66 omarmt de methodiek van positieve gezondheid. Dit betekent dat gezondheid niet meer wordt gezien als
de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale
levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. D66 wil dat iedereen de kans heeft om
lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie. D66 zet in op bewezen,
effectieve preventie. We gaan ‘van nazorg naar voorzorg’, door de aandacht te verschuiven van het oplossen naar
het voorkomen van problemen. Dit vraagt een brede verantwoordelijkheid van alle maatschappelijke (vrijwilligers)
organisaties – ofwel een sterk voorliggend veld en een goede koppeling met de huisarts.
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Ook is het van belang om het zorgaanbod in Weert in stand te houden. D66 blijft zich sterk maken voor behoud
van het Sint Jans Gasthuis, het Weerter ziekenhuis.
D66 wil dat de gemeente partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief bij elkaar brengt en onder
steunt om samen te werken aan een integrale gezondheidsaanpak voor inwoners. D66 investeert in sport en
bewegen. We willen dat iedereen, jong en oud, kan werken aan zijn gezondheid en sociale contacten, want
gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.
Senioren in Weert
Een belangrijke ontwikkeling is de vergrijzing van de samenleving, ook in Weert: we worden met z’n allen
steeds ouder. Ruim 26.000 inwoners zijn 45 jaar of ouder. Deze ontwikkeling vraagt om creativiteit. Hoe kun je
bijvoorbeeld ertoe bijdragen dat ouderen op een verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Of
hoe regel je dat mensen in contact blijven met de wereld om zich heen en niet vereenzamen? Hoe verminderen we
de ongemakken van het ouder worden? D66 wil dat de gemeente een leef- en woonvisie voor senioren ontwikkelt,
die rekening houdt met hun leef- en woonwensen. Een levensloopbestendige stad. Veel ouderen willen actief
zijn en blijven, zelf de boodschappen doen, winkelen en genieten van al het moois dat Weert te bieden heeft. De
wens van veel ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Dit komt ook het welzijn van ouderen ten
goede. Kleinschalige woonvormen in dorp of wijk kunnen ervoor zorgen dat senioren in hun eigen dorp of wijk
kunnen blijven wonen. Daarbij horen ook woningen die aangepast zijn aan rolstoelen, scootmobielen en rollators.
Het hebben van voldoende openbare toiletten draagt ook bij aan het meedoen in de samenleving. Passende zorg
en het bieden van huishoudelijke ondersteuning maken deel uit van het zelfstandig wonen. De woningen die vrij
komen kunnen worden overgenomen door starters of jonge gezinnen. Veel ouderen willen na hun pensioen nog
steeds een bijdrage leveren aan de samenleving. D66 vindt het belangrijk dat hun kennis en kunde niet verloren
gaan en optimaal wordt ingezet. De senioreneconomie biedt kansen. Deze worden op dit moment onvoldoende
benut. Weert moet hiervoor beleid ontwikkelen.
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Mensen met een beperking
Uitgangspunt is “een samenleving voor iedereen, een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen”. D66 wil in
samenwerking met belangenorganisaties voor mensen met een beperking, de aankomende raadsperiode inclusief
beleid opzetten door het opstellen van een Lokale Inclusie Agenda. Dat wil zeggen: beleid voor iedereen en kijken
naar de mogelijkheden van iedereen. In dit kader is er ook aandacht voor mensen met een GGZ-achtergrond en
verward gedrag. In deze Agenda staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en dus
aan een inclusieve samenleving. Bijna drie miljoen mensen hebben een ziekte waardoor toiletgang moeizaam is.
Bij hoge nood mogen mensen met prostaatproblemen, MS, een stoma of kanker soms niet eens naar het toilet in
een winkel of andere gelegenheid. D66 ondersteunt de oproep van de Toiletalliantie om te komen tot een beter
toiletbeleid. Onze stad is nog op veel onderdelen minder goed bereikbaar voor mensen met een lichamelijke
beperking. Weert moet hierop alert zijn en blijven. D66 wil dat bij gepland onderhoud van de bestaande openbare
ruimte (straten, stoepen, openbaar groen) vooraf in kaart wordt gebracht wat bestaande belemmeringen zijn
en dat deze bij regulier onderhoud worden weggenomen. Bij het ontwerpen van openbare ruimte of ingrijpende
herinrichting wordt vooraf gezorgd dat deze ruimte optimaal toegankelijk wordt. De voorschriften van Agenda
22 zijn het uitgangspunt en kunnen worden meegenomen in de implementatie van de omgevingswet. Agenda 22
is een methode om beleid vorm te geven en verwijst naar de 22 standaardregels van de Verenigde Naties over
gelijke behandeling van mensen met een beperking.
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8. Ruim baan voor verkeer
Zelf kunnen kiezen waar je heen gaat en daarbij de keuze hebben tussen verschillende vervoersmiddelen
levert een belangrijke bijdrage aan individuele vrijheid. De gemeente kan, als regisseur, zorgen dat
verschillende vormen van vervoer goed op elkaar aansluiten met oog voor zo min mogelijke negatieve
neveneffecten. Weert is altijd een goed bereikbare stad geweest, maar de bereikbaarheid van de binnenstad
en dorpen komt onder druk te staan. Voor Weert is goede bereikbaarheid en duurzame mobiliteit cruciaal
om aantrekkelijk te zijn voor vestiging van bedrijven en om winkelend publiek aan te trekken. Ruim baan voor
verkeer in een leefbare, mooie en schone gemeente.
Ruim baan voor voetgangers en fietsers
D66 wil het voor fietsers en voetgangers veiliger en makkelijker maken. Lopen is een laagdrempelige en meest
voorkomende manier om te bewegen. Door het hebben van goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en wandel
paden kan lopen gestimuleerd worden. Dit draagt bij aan de gezondheid of kan als sport worden uitgeoefend.
Dit betekent dat het onderhoud aan stoepen niet mag versoberen, want dat kan voor de oudere voetgangers
gevaarlijk zijn. Verder wil D66 aandacht voor veilige wandelroutes van en naar de binnenstad voor ouderen.
De fiets wordt niet voor niets het meest democratische vervoersmiddel genoemd. Het is voor vrijwel iedereen
beschikbaar en bruikbaar, goedkoop, snel en je kan tot pal voor je bestemming komen. Bovendien is fietsen schoon
en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets dan ook de beste oplossing. D66 wil fietsers die
faciliteiten bieden die het aantrekkelijk maken de fiets te nemen. Daarom wil D66 op alle invalswegen naar Weert vrij
liggende fietspaden aanleggen. D66 wil dat óók de weggedeeltes voor fietsers bij blad- en sneeuwval zo snel en veel
mogelijk vrij worden gehouden. D66 wil een royale uitbreiding van het aantal fietsbeugels/stallingen. Dit in combinatie
met het frequenter verwijderen van fout gestalde fietsen. Aandachtspunt hierbij blijft de locatie station en omgeving.
Vanzelfsprekend is D66 voorstander van bewaakte fietsenstallingen. D66 wil de regel ‘rechtsaf vrij’ invoeren: fietsers
die rechtsaf slaan hoeven dan niet meer voor
een rood stoplicht te wachten. De revitalisering

Wist u dat?

van de binnenstad is een veel besproken the-

Door D66 bij de aanleg van de hoogwaardige fiets

ma. D66 vindt dat fietsen in (een gedeelte van)

verbindingen tussen Weert en Nederweert en Weert

de binnenstad hiertoe positief kan bijdragen.

en Eindhoven duurzame en innovatieve ontwikkelingen

Fietsen vergroot de levendigheid. D66 zet in op

op het gebied van verlichting en energieopwekking

fietsverbindingen in de binnenstad van noord

wordt onderzocht en indien mogelijk wordt toegepast.

naar zuid en van oost naar west. Natuurlijk
dient dit op veilige wijze te gebeuren.

De elektrische fiets stelt meer mensen in staat om ook voor langere afstanden voor dit vervoermiddel te kiezen,
waardoor het steeds vaker een vervanger voor de auto wordt. Hiervoor dient ook in voldoende oplaadpunten te
zijn voorzien. Mensen kunnen dankzij de e-bike bovendien tot op latere leeftijd blijven fietsen. Ouderen zijn echter
relatief kwetsbaar op de fiets; daar moeten fietspaden dus op berekend zijn: breed, zonder opstaande randen
of paaltjes. Door gebruik te maken van nieuwe technologie worden fietspaden op een duurzame wijze veiliger.
Innovatieve ontwikkelingen moeten leiden tot verlichte fietspaden zonder gebruik te maken van traditionele
verlichtingssystemen.
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Snelle hoogwaardige fietsverbindingen
D66 vindt dat regionale verbindingen tussen steden als één verbinding beschouwd moeten worden en vindt dan
ook dat op die verbindingen snelfietsroutes gerealiseerd zouden kunnen worden. Deze snelfietsroutes hoeven niet
nieuw aangelegd te worden; het kunnen ook bestaande verbindingen zijn die beter en sneller worden gemaakt.
D66 wil dat de provincie Limburg als onafhankelijke partij de regie neemt en ervoor zorgt dat de verschillende
andere wegbeheerders hun beheer op elkaar afstemmen. Zo worden barrières, wegversmallingen en verkeers
lichten op snelfietsroutes voorkomen. De aankomende snelfietsverbinding tussen Weert en Nederweert is hier een
voorbeeld van.
Openbaar vervoer
In Weert en tussen de omliggende gemeenten zou het openbaar vervoer een uitstekende manier van reizen
moeten zijn. Zou, want er zijn nog een aantal verbeterpunten mogelijk. D66 vindt daarom dat belemmeringen
moeten worden weggenomen. Anders vallen mensen terug op het gebruik van de auto of blijven thuis. De
buslijnen die momenteel door Weert lopen zijn passend voor de gemeente. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk
te houden moet de gemeente Weert er bij de vervoerder op aandringen om de bus op de trein en schooltijden af
te stemmen. D66 staat positief tegenover het verbeteren en makkelijker maken van het reizen met het openbaar
vervoer voor de inwoners in Midden-Limburg. Een intercitystation blijft voor Weert ten alle tijden behouden. De
binding en verbinding met het Belgische achterland moet verstevigd worden. D66 zou graag zien dat de buslijn
Weert-Maaseik hersteld wordt en er een buslijn Weert-Hamont-Neerpelt komt als voorloper van de treinverbinding
Hamont-Weert. Goederenvervoer over de IJzeren Rijn is en blijft daarbij voor D66 onacceptabel.
Een toegankelijke stad, ook voor auto’s
Verkeer moet vooruit kunnen. Door allerlei onsamenhangende verkeersremmende maatregelen om de verkeers
veiligheid te vergroten, is langzamerhand het tegendeel bereikt. De doorstroom stagneert, waardoor de
onveiligheid juist toeneemt. D66 vindt 30-kilometerzones en verkeersremmende maatregelen in woonwijken en
straten nabij scholen en plekken waar kleine kinderen spelen essentieel. Echter, nutteloze drempels op andere
wegen is D66 liever kwijt dan rijk. Drempels op doorgaande wegen leiden tot schijnveiligheid.
D66 pleit voor het herinrichten van deze wegen, waarbij er andere manieren worden ingezet om de snelheid te
verminderen. Denk bijvoorbeeld aan het ‘beklinkeren’ van wijk- en dorpskernen. D66 wil dat het wegbeeld past
bij de toegestane snelheid, zo heeft Weert ook enkele wegen waar best harder gereden kan worden dan nu is
toegestaan. Ter verbetering van de doorstroom van het verkeer moeten verkeerslichten beter op elkaar worden
afgestemd.
Waar mogelijk is D66 voorstander van parkeeroplossingen die auto’s van de openbare straat in onze wijken halen;
ondergronds, op eigen terrein, binnen of buiten het centrum. Parkeertarieven voor inwoners en bezoekers zijn
geen middel om de gemeentekas te vullen. Het is een middel om automobilisten te motiveren om verantwoord
gebruik te maken van de openbare ruimte en om andere negatieve bijeffecten tegen te gaan. Wat D66 betreft is
met het huidige parkeertarief het maximum bereikt. D66 pleit daarom voor het bevriezen van de parkeertarieven
tot 2026 en het experimenteren met andere, goedkopere tariefstellingen op dalmomenten.
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Veilig verkeer
D66 vindt dat het voor inwoners duidelijk moet zijn hoe zij gevaarlijke (verkeers)situaties kunnen melden en hoe
de gemeente hiermee omgaat. Weert kent een aantal plaatsen waar de verkeersveiligheid echt een probleem is.
D66 wil deze nu aanpakken. Weert moet terughoudend zijn met het aanleggen van nieuwe rotondes. Ze kunnen
functioneel zijn, maar als ze te kort achter elkaar worden aangelegd, werken ze verkeersremmend. Bovendien zijn
ze gevaarlijk voor fietsers. Weert moet streven naar uniforme voorrangsregels op rotondes. De aansluiting van het
parkeerdek bij AH op de Wilhelminasingel is onveilig voor zowel auto’s als voetgangers en fietsers. Hier kruisen
zich te veel stromen. D66 wil dat dit punt een andere inrichting krijgt.
Zwaar vrachtverkeer in woonwijken is voor D66 niet langer acceptabel. D66 vindt dat de aankomende periode
bekeken moet worden hoe het landbouwverkeer veilig en in goede balans met de omgeving van dorpen
en buitengebied kan plaatsvinden. Verkeerscontroles van de politie vinden vaak plaats op plekken waar de
verkeersveiligheid niet in het geding is. Dan is het dus gewoon een bonnenjacht. Dat kan anders: controleer op
plaatsen waar het er echt toe doet. Bijvoorbeeld op de Maaseikerweg of Maaslandlaan.
D66 blijft pleiten voor een actieve houding van de gemeente Weert om samen met de provincies Limburg en
Brabant bij het Rijk te pleiten voor de aanpak van de fileproblematiek van de A2 tussen Weert en Eindhoven.
Verbreding blijft een van de mogelijkheden.
De Kempen en West-tangent (Boshoven)
Er moeten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de Ringbanen in de nabije toekomst dichtslibben.
Dit zal eerst nader onderzocht moeten worden. Als de West-tangent toch noodzakelijk blijkt te zijn, dan zal deze
weg verantwoord moeten worden aangelegd met zoveel mogelijk behoud van het vrije landschap zonder overlast
voor de inwoners van Vrakker-West en Boshoven. D66 is voorstander van een tracé dat tussen de Kempenweg
en de A2 zoveel mogelijk direct langs de spoorlijn naar Eindhoven ligt. Dit legt het minste beslag op ruimte, is het
goedkoopste en biedt mogelijkheden voor geluidswering van spoor en weg in één keer.
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9. Een betrouwbaar en transparant gemeentebestuur
Een sterk bestuur neemt beslissingen in het belang van haar inwoners, pakt door en komt afspraken na.
Een sterk bestuur stapt over politieke tegenstellingen en (gemeente)grenzen heen en legt verantwoording
af, ook als voor de uitvoering van taken een samenwerking met andere gemeenten nodig is. Samenwerking is
niet alleen effectief, maar soms ook onvermijdelijk om taken goed uit te voeren, en daarmee in het belang van
onze inwoners. Ook wil D66 een gemeentelijke organisatie die snel, dienstverlenend en betrouwbaar is. Een
gemeente die de dingen doet die nodig zijn en klaar staat voor de inwoners van Weert en haar kerkdorpen,
vanuit een constructieve meedenkende houding. Transparantie en in het openbaar vergaderen is nodig om een
sfeer van geheimzinnigheid rondom onderwerpen die inwoners aangaan te voorkomen. Daarom wil D66 dat er
in openbaarheid wordt vergaderd. Transparant over inkomsten en uitgaven en een toekomstvaste begroting is
van groot belang.
Samenwerkingsverbanden
Beslissingen die genomen worden in gemeenschappelijke regelingen, bijvoorbeeld welke zorg wordt ingekocht,
raken onze inwoners direct. Daarom maakt D66 zich hard voor meer democratische legitimiteit en controleer
baarheid van samenwerkingsverbanden en wil dat voortvarend stappen gezet worden met uitvoering geven aan
de gewijzigde Wet op de gemeenschappelijke regelingen. D66 wil dat ieder samenwerkingsverband een duidelijk
doel dient en wordt heroverwogen als dit doel uit zicht raakt. Het regelmatig heroverwegen van nut en noodzaak
vergroot de effectiviteit van het bestuur en de legitimiteit van het samenwerkingsverband. Bovendien voorkomen
we op deze manier wildgroei. Als onze gemeente meer samenwerkingsverbanden heeft dan raadsleden, gaat dit
ten koste van de democratische controleerbaarheid.
Excellente dienstverlening
D66 vindt dat het ambtelijk apparaat van Weert zich moet doorontwikkelen naar een klantgerichte organisatie. De
houding moet altijd constructief meedenkend zijn. De focus moet minder op regels en regeltjes liggen, maar op
de ruimte die regels bieden. Dit gaat niet vanzelf en heeft tijd en aandacht nodig. Een leven lang ontwikkelen en
leren geldt ook voor het ambtelijk apparaat. Ondanks dat Weert de afgelopen periode behoorlijk heeft geïnvesteerd
in klantvriendelijkheid, kan de gemeentelijke dienstverlening nog beter. Als het gaat om standaardzaken (afgifte
paspoort, rijbewijs e.d.) heeft de gemeente haar zaken op orde. Bij de afhandeling van e-mails, brieven of
vergunningaanvragen gaat het nog wel eens mis. D66 wil dat Weert hier een gedragsverandering bij zichzelf
bewerkstelligt. D66 vindt het niet meer dan normaal dat brieven op tijd worden behandeld en dat de termijnen voor
het verlenen van vergunningen worden gereduceerd. De informatie van de gemeente richt zich te veel op mondige,
goed opgeleide volwassenen. D66 wil dat gemeentelijke stukken zijn geformuleerd in voor iedereen begrijpelijke
taal (B1). D66 wil dat alle gemeentelijke plannen ruim op tijd worden aangekondigd en dat de ruimte die er is voor
participatie en inspraak duidelijk wordt beschreven. Bij elke nieuwe gemeentelijke regeling of verordening geeft de
gemeente vooraf inzicht in de gevolgen ervan voor de administratieve lasten van burgers en ondernemers.
Digitalisering
Digitalisering bepaalt meer dan ooit onze samenleving. Door digitalisering kunnen we vrijer zijn in hoe we leven
en werken, maar brengt ook schaduwkanten met zich mee. D66 is van mening dat de digitale transformatie
onmisbaar is in het leveren van een belangrijke bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke problemen.
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Denk aan het doorgronden van de coronacrisis én andere complexe opgaven, zodat hier met het juiste beleid
en aanpak op gereageerd kan worden. Dit betekent gebruik maken van de beschikbare data bij de gemeente en
ketenpartners. D66 wil dat er meer aandacht komt voor dit onderwerp. Het is namelijk meer dan technologie. Het
is nauw verweven met sociale en economische vraagstukken en kan enorme consequenties hebben voor een
inwoners. Een recent landelijk voorbeeld is de toeslagenaffaire. Digitalisering komt ook de dienstverlening aan de
inwoners ten goede. D66 vindt dat in de loop van de komende vier jaar moeten alle gangbare handelingen die een
burger kan doen op het stadhuis ook digitaal worden aangeboden.
Financiën op orde
D66 wil blijven investeren. In onderwijs, cultuur, duurzaamheid, wonen, sport, infrastructuur en groen. In de
economie van onze stad. Kortom, in alles wat in dit verkiezingsprogramma vermeld staat. Dat kost geld. D66 wil
scherpe keuzes maken. D66 wil geen verdere lastenverhogingen voor inwoners en ondernemers. De OZB wordt
alleen gecorrigeerd met de inflatiecorrectie. D66 wil kritisch kijken naar geld dat in zogeheten bestemmingsreserves
op de plank blijft liggen. Door daar kritisch naar te kijken ontstaat ruimte voor nieuwe investeringen. Elke aanvraag
voor nieuwe formatie wordt onderbouwd met een onderzoek naar doelmatigheid van deze functie.
Democratische controle
De huidige begroting is zo opgesteld, dat het voor de
gemeenteraad nog onvoldoende mogelijk is goed inzicht te

Wist u dat?

krijgen in de gemaakte keuzes of hierin op tijd bij te sturen.

Door D66 bij de uitwerking van de

Ook is niet duidelijk welke bedragen waarvoor beschikbaar

Nota Participatie het idee om mensen

gesteld zijn en welke resultaten er met het geld behaald

door middel van loting hun mening te

worden. Dit moet anders. Eerste stappen zijn al gezet in het

laten geven worden meegenomen.

proces van het sturen op maatschappelijke effecten. Ook
de verantwoording over zowel de besteding van geld als de
hoogte en verdeling van risico’s binnen de samenwerkingsverbanden moet transparant, tijdig en volledig zijn.
De gemeente moet ieder jaar een duurzame begroting inleveren. Dat betekent dat er op lange termijn niet meer
wordt uitgegeven dan er binnen komt en tekorten dus niet structureel worden aangevuld vanuit de gemeentelijke
reserves of door lastenverhoging.
De gemeente verstrekt subsidies om inwoners, verenigingen en stichtingen tijdelijk een duwtje in de rug te
geven of startende initiatieven te ondersteunen. Daarna zou een initiatief op eigen kracht verder moeten kunnen.
Subsidies zijn daarom bij voorkeur tijdelijk en worden periodiek geëvalueerd op het bereikte effect. Weert geeft
tweejaarlijks inzicht aan wie, waarom en hoeveel subsidie er wordt verstrekt. Op deze manier wil D66 voorkomen
dat organisaties en projecten eindeloos en zonder heroverweging subsidies blijven ontvangen.
D66 wil dat raadsleden de ruimte en ondersteuning krijgen om hun kader stellende, controlerende en volks
vertegenwoordigende taken goed uit te voeren. Raadsleden moeten contacten onderhouden met inwoners en
verbindingen leggen in de gemeente. Dat lukt niet als zij verdrinken in informatie en vergaderstromen. D66 is voor
stander van gewone burgers (niet-raadsleden), die namens een partij deel uitmaken van commissies van de raad.
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Moderne overheid en lokale democratie
De lokale democratie staat onder druk. Gemeenten krijgen steeds meer taken, politieke partijen hebben moeite
goede mensen te vinden, de lokale journalistiek heeft weinig middelen, publiekstribunes zijn vaak leeg en de
gemiddelde werkdruk van een raadslid is opgelopen tot 16 uur of meer per week. Dat vraagt om verandering; een
bestuur zonder tegenmacht is democratisch poreus. Daarom zet D66 zet in op een moderne overheid en op het
herwinnen van het vertrouwen in de politiek. D66 vindt dat kinderen en jongeren meer bij de lokale overheid en
politiek moeten worden betrokken. Het organiseren van bijeenkomsten op het Stadhuis, gast van de burgemeester
en een Jongerentop kunnen hier zeker een bijdrage aan leveren. Daarnaast wil D66 de lokale democratie en de
betrokkenheid van de burger bij het lokale bestuur versterken door het instellen van een burgerforum. Daartoe
neemt D66 de komende periode het initiatief. Dat moet in de komende periode leiden tot een nieuwe houding van
de gemeente en een nieuwe benadering door inwoners.
Niet meer alle taken zelf doen, maar inzetten op het vergroten van de eigen kracht van mensen en slim samen
werken met private partijen en andere gemeenten. Maar ook de bestuurlijke verhouding van gemeente en
Rijksoverheid moet in balans worden gebracht. Dit is nodig om een bijdrage te leveren aan inhoudelijke dossiers
zoals bij wonen, uitvoering van het Klimaatakkoord, regionale economie en digitalisering. D66 is van mening dat
de gemeente een goede impuls kan geven aan de kwaliteit van de uitvoering. Een belangrijk aspect hierbij is het
waarborgen van de menselijke maat.
De gemeente heeft als overheid verschillende rollen. De gemeente is faciliterend, stimulerend, verbindend of
ondersteunend. Een voorbeeld hiervan zien we in de arbeidsmarktregio, om vraag en aanbod samen te brengen
heeft de gemeente een stimulerende en faciliterende rol naar inwoners, ondernemers en onderwijs. De thema’s
Integriteit en een weerbaar bestuur, mede in relatie tot criminele ondermijning, vragen de komende periode aan
dacht. Een aanpak om desinformatie tegen te gaan en de versterking van de gemeentelijke rekenkamer worden in
het proces om te komen tot een moderne overheid meegenomen.
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Voor een toekomstbestendig, groen en leefbaar Weert.
Met een positieve progressieve insteek voor goed
onderwijs, duurzaamheid, wonen en cultuur.

1. Lizbeth Steinbach

2. Patricia van der Vegt

3. Gerard Knoop

4. Werner Kupers

5. Eline Korten

6. Maxim Lenders

7. Rebecca Gielis

8. Leon Jacobs

9. Rene Fontijn

10. Rob Gerits

11. Maarten de Vreeze

12. Nienke Wieringa

13. Martijn Kupers

14. Hans Fuchs

15. Ramon Alvarez

16. Kasper Stribos

17. Tonnie Vaessen

18. Bert van Wijk

Toekomstbestendig De wereld om ons heen verandert voortdurend, en wij ook.
D66 stimuleert innovatie. Uitgangspunt is dat innovatie bijdraagt aan de oplossing
van maatschappelijke problemen.
Groen D66 zet in op onderwijs voor een inclusieve toekomstbestendige
samenleving en op een duurzame, energie-neutrale stad en wonen in het groen.
Leefbaar D66 staat pal voor cultuur als makers van en verbinders in de samenleving
en wil de betrokkenheid van burgers en bedrijven bij beslissingen versterken.
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Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Stem 14, 15 of 16 maart

Laat iedereen vrij,
maar niemand vallen.
D66.nl/weert
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