maakt het verschil!

VOORWOORD
Op 21 maart 2018 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad van Nederweert. Dat is het
moment voor alle kiesgerechtigden in Nederweert om duidelijk te maken welke koers de
gemeente moet gaan varen. Bent u het met ons eens dat het anders moet, stem dan op JAN!
Te lang is er voorbijgegaan aan wat inwoners belangrijk vinden voor Nederweert en is er niet
geluisterd en gehandeld naar wat de gemeenschap wil. Het is tijd voor verandering! JAN wil
in een nieuwe coalitie het voortouw nemen om ervoor te zorgen dat Nederweert een vitale en
duurzame gemeenschap is en blijft. Dat betekent dat er meer samengewerkt moet worden
met inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en andere partners.
De gemeente heeft de wijsheid niet in pacht. Alleen samen komen we verder!
Voor de tweede keer op rij ben ik lijsttrekker voor JAN. Mijn doel is om JAN in de coalitie
te brengen. Ik vind het nog steeds een gemiste kans voor Nederweert dat JAN de afgelopen
periode niet aan de coalitie mocht deelnemen. Bij de vorige verkiezingen hebben inwoners
zich al uitgesproken voor een deelname van JAN aan de coalitie, maar klaarblijkelijk moet
het signaal nog duidelijker zijn. Daarom roep ik alle kiesgerechtigden van Nederweert op om
gebruik te maken van het stemrecht en te gaan stemmen op de partij die u vertrouwt.
Helaas is er geen Kieswijzer voor Nederweert ontwikkeld, die u kan helpen bij het maken van
uw keuze. Dit had JAN graag anders gezien. Daarom adviseren wij u om dit verkiezingsprogramma goed te lezen. En heeft u hier vragen over of mist u een onderwerp, neem dan
gerust contact met ons op.
Als lokale partij hebben we ervoor gekozen om de verkorte versie van dit verkiezingsprogramma ook in het Nederweerts dialect aan jullie aan te bieden.
Bent u het met ons eens dat het anders moet, kies dan voor een enthousiaste lokale partij
met ervaring, stem op JAN!
		Henk Cuijpers
			Lijsttrekker
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INLEIDING
JAN is een ervaren en deskundige politieke partij. We vinden dat
het gemeentelijke beleid en het politieke klimaat in Nederweert vernieuwing en verfrissing nodig heeft. Daarom willen we deelnemen
in de coalitie. We vinden het nodig om het tij in Nederweert te keren
en dit vraagt om een andere benadering van vraagstukken. We willen
daarvoor bestuursverantwoordelijkheid nemen. Dat kan alleen als
nog meer inwoners hun stem op JAN uit brengen.
De lokale maatschappelijke opgaven zijn leidend voor onze koers,
waarbij we de ontwikkelingen in de rest van Nederland nauwlettend
in de gaten houden. Voorop staat dat Nederweert een gemeente moet
zijn en blijven waar het prettig wonen, werken en recreëren is. We
hebben veel voornemens en dit is beschreven in dit verkiezingsprogramma. Wij willen samenwerken met inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties, want de gemeente heeft de wijsheid
niet in pacht. Een nieuwe invulling van het begrip lokale democratie
is belangrijk, zodat iedereen mee kan doen om Nederweert vitaal te
houden.
Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen met de inbreng van
onze leden, inwoners, verenigingen en ondernemers. We bedanken
iedereen die met ons meedenkt en meewerkt aan een beter
Nederweert! 			
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WIE ZIJN WIJ?
JAN (Jongeren Akkoord Nederweert) is al meer dan veertig jaar een
begrip in de Nederweerter politiek. Als lokale partij staan we midden
in de samenleving. We zijn proactief, constructief-kritisch, ondernemend en gaan het debat niet uit de weg. De partij is ontstaan voor
en door de Nederweertenaar. Samen met inwoners en anderen partners blijven we voor Nederweert aan de slag.
Om u zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen, willen we altijd
weten wat er speelt. JAN gaat daarom actief in gesprek met inwoners
en belangstellenden om te polsen wat de inwoners, jullie dus, belangrijk vinden voor Nederweert. Dit doen we op een laagdrempelige
manier: in (informele) gesprekken met inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers. We gaan samen met alle partners op
zoek naar de prioriteiten per kern. Wij gaan graag onder de mensen
op plekken die voor onze inwoners belangrijk zijn. Zowel de leden
van de fractie als (toekomstige) wethouders zijn goed bereikbaar en
makkelijk benaderbaar. We luisteren niet alleen naar wat mensen
zeggen, maar handelen er ook naar. Het is tijd voor vernieuwing!
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WAAR STAAN WIJ VOOR?
JAN maakt zich sterk voor een open, duidelijke en eerlijke gemeentepolitiek. Wij stellen ons onafhankelijk op van de landelijke en provinciale
politiek en zorgen voor maatwerk op lokaal niveau. Voor ons wegen
lokale belangen zwaarder dan provinciale en landelijke standpunten van
de traditionele politieke partijen. Het gemeentelijke beleid moet voor
iedere inwoner van Nederweert helder en toegankelijk zijn en het moet
vooral gericht zijn op haar eigen inwoners.

ONS PROGRAMMA IS SAMENGESTELD UIT
6 FOCUSPUNTEN:
1. Bestuur en organisatie
2. Wonen en werken
3. Mens en maatschappij
4. Landschap en natuur
5. Financiën
6. Dienstverlening

pag 5

1. Bestuur en organisatie
JAN wil dat de gemeente Nederweert een betrouwbare en transparante
overheid wordt en het goede voorbeeld geeft op de diverse onderdelen van
beleid. Een overheid die inzichtelijk is en aanspreekbaar op wat zij doet. We
willen aan de slag met een vraaggestuurde dienstverlening. Dat vraagt dat de
gemeente weet wat inwoners en partners willen en dat zij haar handelswijze
daarop afstemt. We anticiperen op ontwikkeling en zoeken de vernieuwing
op: we durven af te wijken van door vorige coalities gebaande wegen en
zoeken naar niet-alledaagse oplossingen en verfrissende werkwijzen.
JAN gaat voor een nieuwe bestuurscultuur, waarin het op de eerste plaats
gaat om de inhoud en om de inwoners van onze gemeente, waarbij elk
voorstel van coalitie of oppositie gelijkwaardig wordt afgewogen. We willen
werken aan een lokale overheid die ruimte geeft aan inwoners, ondernemers
en gemeenschappen. Een lokale overheid die zich opstelt als oprechte en
constructieve partner, die een luisterend oor en ondersteuning biedt waar dit
gevraagd wordt.
We willen besturen in dialoog en partnerschap met de samenleving.
We staan midden in de samenleving en zoeken actief het gesprek op met
burgers en organisaties. We zetten sterk in op een bestuurscultuur waarbij
het werken mét regels belangrijker is dan het werken volgens de regels.
Regels zijn hulpstructuren en moeten een goed debat in de raad niet in de
weg staan.
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Inwoners moeten vanuit een heldere opvatting over burgerbetrokkenheid
een rol kunnen spelen bij politieke besluitvorming. Daar waar van inwoners
een inbreng wordt gevraagd, moeten hun standpunten en argumenten ook
een zwaarwegende rol krijgen in de politieke besluitvorming van college en
gemeenteraad. Burgerinitiatieven moeten in beginsel worden ondersteund.
Informeer niet alleen de burger, maar laat deze ook proactief meedenken.
Geef mensen duidelijkheid over hun rol daarin en welke financiële middelen
ervoor ter beschikking zijn.
Iedere dorpskern heeft zijn eigen identiteit en is op een eigen manier bezig
met de toekomst. Kernen moeten daadwerkelijk de ruimte krijgen om vanuit
hun eigen context hun prioriteiten te bepalen.
Wat wil JAN?
• Wij willen een eigentijdse overheid zijn, die ruimte geeft aan andere
partners en vanuit een zelfbewuste houding de samenwerking opzoekt.
• Een overheid die investeert in het ontstaan en onderhouden van
zelfredzame en mondige burgers in sterke gemeenschappen,
waar niemand tussen wal en schip valt.
JAN maakt het verschil en wil:
• jongeren een duidelijk herkenbare stem geven in de vorm van de
Jongerenraad. Met de Jongerenraad maken we heldere afspraken
over hun rol en positie;
• open politieke discussies in de gemeenteraad, waarbij ook volop
mogelijkheden zijn voor inbreng van inwoners;
• een goede geluids- en beeldinstallatie in het gemeentehuis, zodat de
raadsvergaderingen in de toekomst ook live thuis te volgen zijn;
• festivals, evenementen en activiteiten - die inwoners belangrijk vinden en
kenmerkend zijn voor de identiteit van Nederweert - borgen, zoals Moulin
Blues, Wandelvierdaagse, de kermissen in de kernen, de weekmarkt,
de intocht van St. Nicolaas et cetera.
pag 7

2. Wonen en werken
2.a Woningbouw
Het is belangrijk dat er voor alle groepen inwoners (zoals ouderen, jongeren,
gezinnen, alleenstaanden, maar ook mensen die zorg nodig hebben) in alle
kernen voldoende passend woningaanbod is. De in 2018 vast te stellen
Structuurvisie Woningbouw moet de woonbehoefte inzichtelijk maken. Voor
ouderen die dat willen, moet het mogelijk zijn om zo lang mogelijk in de
eigen kern te blijven wonen. Om jongeren te stimuleren in Nederweert te
blijven/komen wonen is het nodig betaalbare woningen aan te bieden. Van
belang daarbij is een aantrekkelijke woonomgeving: voldoende activiteiten
en voorzieningen voor alle doelgroepen, en een omgeving die zich kenmerkt
door veel natuur: groen en water. Dit geldt zowel voor bestaande woongebieden als voor nieuwbouw.
Uitgangspunt is duurzaam wonen met aandacht voor de toepassing van
alternatieve energie, een vermindering van energieverbruik en fossiele
brandstoffen, en toepassing (en eventueel hergebruik) van duurzame
materialen. De gemeente moet het voortouw nemen om duurzaam bouwen
te stimuleren.
In een moeilijke economische periode heeft JAN ervoor kunnen zorgen
dat - met behulp van een stimuleringsplan voor de woningbouw - het aantal
woningen in Nederweert is toegenomen. De grondprijs is, mede op initiatief
van JAN, de afgelopen jaren nauwelijks gestegen en dit heeft een positief
effect gehad op de verkoop van starters- en seniorenwoningen.
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Wat wil JAN?
• Jongeren kansen bieden op een betaalbare woning.
• Samen met woningcorporaties en zorgpartijen kunnen we voldoende
woningen realiseren voor bijzondere doelgroepen. In alle kernen van
Nederweert moeten voldoende zorgwoningen beschikbaar zijn.
• We willen ervoor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen
beschikbaar zijn.
• Ruimte bieden aan nieuwe woonconcepten, onder andere voor huisvesting
van statushouders.
• Beschut wonen organiseren voor mensen met een psychiatrische
aandoening, licht verstandelijke beperking en zorgbehoeftige ouderen.
JAN maakt het verschil en wil:
• dat (nieuwe) woningen toekomstbestendig, energieneutraal en klimaatbestendig zijn. We willen minder regels, zodat burgers meer mogelijkheden krijgen om de woning te bouwen die ze graag willen;
• nieuwe woningen bouwen op locaties die beschikbaar zijn binnen de
dorpskernen. Vrije en onooglijke situaties (zoals locatie oude-Boerenbond
op Staat) gaan we herinrichten, met woningen en/of kleine bedrijvigheid.
Dit met voldoende oog voor een groene omgeving.

2.b Bedrijven en bedrijvigheid in Nederweert
Het gaat goed met bedrijventerrein Pannenweg. Er hebben zich veel bedrijven gevestigd in Nederweert en dat is goed voor onze economie en voor de
werkgelegenheid. Er is vooralsnog geen besluit genomen over een nieuw aan
te leggen bedrijventerrein. De noodzaak daartoe zal eerst moeten worden
aangetoond. Het tweede bedrijventerrein in Nederweert, Aan Veertien, bevat
bovendien veel zware industrie en dat is een zware milieubelasting voor
Nederweert.
De gemeente moet zorgen voor gelijke en goede randvoorwaarden voor
(startende) ondernemers. Een optimaal ondernemersklimaat vraagt om
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keuzes maken, om minder regels en om meer samenhang en samenwerking
tussen ondernemers; door arbeidsmarkt en onderwijs met elkaar
te verbinden.
In Nederweert is de horeca-branche met ongeveer 50 bedrijven vertegenwoordigd. Horecabedrijven zijn belangrijk voor de eigen inwoners, maar zijn
ook een belangrijke trekker voor toeristen.
Wat wil JAN ?
• Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen en
daar richtlijnen aan verbinden.
• Kleinschalige toeristische initiatieven stimuleren. Subsidies en mogelijk
andere financieringsvormen kunnen worden ingezet om deze initiatieven
op de kaart te zetten.
• Innovatief ondernemerschap (nieuwe markten, duurzaamheid, kleine zelfstandigen en zzp-ers) stimuleren en ondernemers hiertoe kansen te bieden.
JAN maakt het verschil en wil:
• nadenken over het ontwikkelen van een eventueel nieuw kleinschalig
bedrijventerrein als met feiten de noodzaak en het belang voor ondernemers en de inwoners van de gemeente Nederweert is aangetoond;
• geen uitbreiding van zware industrie (zoals Rumal BV) en is daarom tegen
een uitbreiding van het bedrijventerrein Aan Veertien;
• in de agrarische sector dát ondernemerschap stimuleren, waardoor het
dierenwelzijn toeneemt en de milieubelasting afneemt;
• de ontwikkelkracht en resultaatgerichtheid van kleinschalige toeristische
initiatieven stimuleren, die een bijdrage kunnen leveren aan de promotie
van Nederweert.
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2.c Verkeer en bereikbaarheid
Er is structurele aandacht nodig voor een verkeersveilige inrichting van
wegen en een goede verkeersdoorstroming in het binnen- en buitengebied.
Uitgangspunten hierbij zijn:
- draagvlak onder de inwoners van Nederweert en daarnaar handelen;
- knelpuntgericht werken/denken;
- probleemoplossend en niet probleem verplaatsend;
- alternatieven moeten verbetering brengen voor heel Nederweert;
- minder asfalt door in te zetten op gedragsverandering van de verkeersgebruiker.
JAN is tegen het aanleggen van een randweg omdat nut en noodzaak nooit
zijn aangetoond, en omdat we het buitengebied van Nederweert niet willen
afsnijden van Nederweert. Bovendien is er onvoldoende draagvlak voor een
randweg bij de inwoners van Nederweert.
In het belang van een effectieve verkeersafwikkeling is het van belang om
de knelpunten op de huidige N266 en N275 op te lossen, zodanig dat er geen
sluiproutes kunnen ontstaan.
Verkeersveiligheid is een gezamenlijke opgave van overheden samen, waarbij ook burgers, bedrijfsleven, onderwijssector en maatschappelijke partijen
nodig zijn. Er moet gefocust worden op gedragsbeïnvloeding, handhaving
en registratie van ongevallen (om ervan te leren en aanpassingen te kunnen
doen). Binnen de gehele gemeente moeten er bovendien duidelijke wegmarkeringen zijn voor alle verkeersdeelnemers en in het bijzonder voor
fietsers.
De ligging van de gemeente Nederweert is goed, maar de bereikbaarheid
van voorzieningen en van het centrum vraagt de nodige aandacht. Vanuit een
gastvrije ontvangst is het belangrijk dat voor iedereen duidelijk is hoe je waar
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kunt komen. Winkelend publiek moet snel de weg kunnen vinden van A naar B.
Voorkomen moet worden dat bezoekers Nederweert voorbijgaan of mijden.
Wat wil JAN?
• Inventariseren en aanpakken van onveilige verkeerssituaties.
• Een veilige fietsoversteekplaats voor scholieren en andere weggebruikers
bij N275, ter hoogte van McDonalds.
• Veilig ingerichte oversteekplaatsen voor voetgangers op drukke wegen in
de kernen.
• Veilig parkeren bij basisscholen.
• Adequate toepassing van verkeersborden in het kernwinkelgebied, zodat
verkeer goed kan doorstromen.
• Gebiedsontsluitingswegen voorzien van aparte fietsstroken.
• Veilige fiets- en wandelroutes in het algemeen, maar vooral bij scholen,
bedrijven en centra.
• Trottoirs en oversteekplaatsen meer toegankelijk maken voor scootmobiels
en rolstoelgebruikers.
• Aanpassen van wegen in het buitengebied, met behoud van het landelijke/
cultuurhistorische karakter van het buitengebied. Dit vanwege het zware
en intensieve landbouwverkeer (de in het verleden aangelegde wegen
voldoen niet meer aan de eisen van tegenwoordig).
• Meer verlichting in het buitengebied, op belangrijke en gevaarlijke wegen.
• Verkeersknelpunten aanpakken met slimme technieken, die doorstroming
van het verkeer regelen door monitoring en het aanpassen van de
verkeerslichten (slim verkeersmanagement).
JAN maakt het verschil en wil:
• geen woorden, maar daden. Tot nu toe blijft het gemeentelijk beleid steken
bij woorden op papier. Het is tijd voor uitvoering;
• uit onderzoek en overleg met dorpsraden en inwoners laten blijken welke
verkeerssituaties prioriteit verdienen. Al opgehaalde aandachtspunten zijn:
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-

•
•
•
•

een fietspad op de Booldersdijk;
herinrichting van het kruispunt op de Heerweg/Booldersdijk;
realisatie van een rotonde op Hulsen, zodat deze aangesloten kan 		
worden op de N275;
- verbetering van de verkeersveiligheid van de Molenweg en de Heijster-		
straat;
- verbetering van de situatie rond het zebrapad op de Kapelaniestraat;
geen geld beschikbaar stellen voor verdere uitwerking van een nieuw tracé
voor een randweg;
wél geld beschikbaar stellen voor het oplossen van verkeersknelpunten op
de huidige N266 en N275;
zorgen voor veilige en goed verlichte parkeergelegenheid voor fietsen bij de
diverse opstapplaatsen van het openbaar vervoer;
de bewegwijzering in Nederweert uniformeren en updaten om de bereikbaarheid van voorzieningen en vooral het centrum te verbeteren.
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3. Mens en maatschappij
3.a Veiligheid
Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel burgers, bedrijven,
verenigingen, scholen en de gemeente. Hierin is belangrijk dat men elkaar
durft aan te spreken op zijn gedrag, zodat er een prettig leefklimaat ontstaat.
Hierin heeft de gemeente vooral een regie-voerende taak. Bij overschrijding
van de normen en waarden mogen inwoners rekenen op een actieve overheid
die op het gebied van veiligheid dan ook zelf actie onderneemt, maar die ook
de burgers aanspreekt op hun verantwoordelijkheid. Daarin is ook belangrijk
dat de gemeente toeziet op naleving van de regels en waar nodig handhavend
optreedt. Een belangrijke taak is, dat de gemeente hierover concrete afspraken maakt met de toezichthouders en de politie. De criminaliteit is laag
binnen de gemeente en dit moet vanzelfsprekend zo blijven. Toch moeten we
erop blijven toezien dat diefstal en inbraken nog verder gaan verminderen, en
dat de burgers zich aanmerkelijk veiliger gaan voelen.
De brandweer en ambulanceverlening moeten we blijven optimaliseren,
zodat hulpverlening te allen tijde zo snel mogelijk kan plaatsvinden. We zijn
dan ook blij met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne. Deze moet
aansluiten op het net van doorgaande wegen om een maximaal voordeel
te halen van haar centrale ligging.
Wat wil JAN?
• Inwoners en ondernemers laten meepraten over het verbeteren van veiligheid in hun omgeving.
• Alle inwoners moeten zich veilig kunnen voelen in hun huis, op straat en in
de buurt.
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• Huiselijk geweld aanpakken door bescherming van slachtoffers en inzetten
op goede voorlichting.
• Inzetten op de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Dit betekent ook
dat drugshandel en –criminaliteit (zoals wietplantages, drugslabs
enzovoorts) bestreden moet worden.
• Het moet mogelijk zijn om hulpverlening in te schakelen om zo drugsgebruik tegen te gaan. De gemeente moet bovendien preventieve maatregelen nemen om drugsgebruik te ontmoedigen.
JAN maakt het verschil en wil:
• de overlast van drugs en vandalisme op beruchte plaatsen in Nederweert
aanpakken. Klachten moeten op eenvoudige wijze gemeld kunnen worden
en worden opgevolgd door gemeente en/of politie;
• het gemakkelijker maken om een melding of aangifte van een strafbaar feit
(diefstal, inbraak en dergelijke) te doen;
• buurtpreventie verder stimuleren en optimaliseren door middel van bijvoorbeeld uitbreiding en een goed gebruik van WhatsApp-groepen;
• meer toezicht op naleving van regels als de veiligheid en gezondheid in het
gedrang komt en zorgdragen voor consequent aanpakken en handhaven.

3.b Prettig winkelen in Nederweert
Het winkelhart van Nederweert wordt gevormd door de Brugstraat, de Kerkstraat en Lambertushof. In de omgeving van dit gebied moet er aandacht
blijven voor de horeca-ondernemers. Maar er is ook aandacht nodig voor het
behoud van de nog aanwezige winkels in de verschillende kernen.
Een goede en respectvolle samenwerking tussen gemeente en ondernemers
is van belang voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, en om een fraai en
gevarieerd winkelaanbod in Nederweert te kunnen garanderen. De lasten
voor de lokale ondernemers moeten zo beperkt mogelijk blijven. Partnerschap is nodig in het belang van de toekomst en promotionele waarde van
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Nederweert: de gemeente mag geen hindermacht zijn, want alleen samen
komen we verder!
Wat wil JAN?
• Behoud van gratis parkeren binnen de hele gemeente.
• Extra parkeerplaatsen bij het winkelgebied.
• Een betere bereikbaarheid van het kernwinkelgebied.
• Een aantrekkelijk en gastvrij winkelgebied.
JAN maakt het verschil en wil:
• een goede spreiding van de huidige vier supermarkten in de kern
Nederweert, waarbij initiatieven van verplaatsing naar de locatie Kapelaniestraat (Nederweert-Noord) voorkeur genieten. Dit is van groot belang voor
ouderen en mindervaliden die in de directe omgeving wonen;
• geen vijfde supermarkt in Nederweert;
• op de locatie Wijen ruimte beschikbaar stellen voor onder meer startende
ondernemers, woningbouw voor diverse doelgroepen en de medische
sector (huisartsen, fysiotherapie, apotheek enz.);
• het aanzicht van het winkelgebied meer uitstraling geven, zodat het
uitnodigt om in Nederweert te gaan winkelen.

3.c Goed leven voor iedereen in Nederweert
Inwoners worden mondiger en willen gehoord worden. Mensen weten steeds
beter wat ze willen en verenigen zich steeds meer rondom gezamenlijke
initiatieven voor de gemeenschap. Dat brengt nieuwe mogelijkheden voor het
opkomen en zorgen voor elkaar binnen een wijk of kern. Maar ook voor de inwoners die hulp of zorg nodig hebben. Eigen verantwoordelijkheid voor een gezonde leefstijl en zelf kunnen kiezen voor passende hulp en zorg, staan daarbij
centraal. Positieve gezondheid is een verzamelbegrip voor alles wat belangrijk
is om goed te kunnen leven (zoals zingeving, welzijn, zorg, recreatie, sport en
bewegen) en waar mensen – met of zonder hulp - hun weg in moeten kunnen
vinden. Zowel bij ‘zorg krijgen’ als bij ‘zorg geven’ staat de mens centraal.
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Het gaat er niet om wat de gemeente belangrijk vindt voor inwoners, maar
om wat inwoners zelf vinden dat er nodig is. Voorop staat dat voorkomen
beter is dan genezen: preventie is het sleutelwoord.
Om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken, is het van belang
inwoners aan te spreken op hun kracht en een steun in de rug te bieden
wanneer het moeilijk wordt.
Daarbij hoort ook het bieden van perspectief aan mensen die weinig
mogelijkheden hebben, in de vorm van bijvoorbeeld een minimabeleid.
Mensen die aan anderen hulp en zorg bieden, verdienen vertrouwen en
ondersteuning in de uitvoering van taken. En mogen geen hinder hebben van
wetten en regels.
Wat wil JAN?
• Initiatieven omarmen voor het inrichten van meer steunpunten voor hulp
en ondersteuning.
• Burgerhulpverlening bevorderen. Zorgen voor voldoende dekkingsgraad
voor Automatische Externe Defibrillators (AED).
• In nauwe samenwerking met inwoners, samenwerkingspartners en wijkteams een integrale gezondheidsaanpak starten.
• Het faciliteren van burgerinitiatieven.
• De samenwerking tussen de burgers en wijkteams vergroten.
JAN maakt het verschil en wil:
• een professionele welzijnsvoorziening in Nederweert met aandacht voor
ondersteuning van mantelzorgers, aanpak van eenzaamheid en begeleiding
van ouderen, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen;
• een betere bekendheid geven aan voorzieningen in de jeugdzorg;
• verbetering in de opvolging van klachtenmeldingen en in de ondersteuning
door Centrum voor Jeugd en Gezin;
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• in gesprek gaan met burgers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) en de Jeugdzorg. Wat willen zij en wat hebben ze nodig;
• handen en voeten geven aan de transformatie van de jeugdzorg;
• scholing van professionals en vrijwilligers, zodat hulpvragers eenduidig
worden geholpen;
• een eenduidig armoede- en minimabeleid, met een adequate informatievoorziening aan minima en aandacht voor een respectvolle bejegening;
• willekeur voorkomen door aan de voorkant iedereen op gelijke wijze te informeren over beschikbare voorzieningen en mogelijkheden voor minima;
• mogelijkheden tot nieuwe vormen van ondersteuning van minima onderzoeken; in elk geval een collectieve zorgverzekering via de gemeente;
• laagdrempelige voorzieningen voor preventieve schuldhulp organiseren;
• de ondersteuning aan minima verbeteren door de deskundigheid van gemeente en Algemeen Maatschappelijke Werk over voorzieningen en wijze
van ondersteuning te bevorderen.

3.d Verenigingsleven, cultuur en sport
Ons rijke verenigingsleven is belangrijk voor de levendigheid van de gemeenschappen van Nederweert: daar zijn we trots op! Het verenigingsleven staat
de komende jaren voor grote uitdagingen, onder meer door de vergrijzing van
onze samenleving. Dit heeft gevolgen voor vrijwilligers en voorzieningen: hoe
kunnen we met minder mensen, meer doen en hoe houden we onze voorzieningen betaalbaar? Het is daarom meer dan ooit, tijd om de handen ineen
te slaan en de samenwerking met en tussen verenigingen te stimuleren en
te ondersteunen. Daarnaast stimuleren wij actief samenwerkingsverbanden
tussen vrijwilligersorganisaties en professionele hulpverlening.
Wat wil JAN?
• Intensiever in gesprek met dorpsraden en verenigingen over wat er nodig
is en het ondersteunen van de door kernen zelf geprioriteerde actiepunten.
• Samen doorontwikkelen en verder uitrollen van initiatieven zoals Bengele
beweegt en het Verenigingsnetwerk Ospel.
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• Koesteren van cultureel erfgoed binnen de gemeente door bescherming
van monumenten en dorpsgezichten en landschap. Hierbij hoort ook het
instandhouden van het Nederweerter molenbestand.
• Verenigingen/besturen helpen bij het optimaliseren van de duurzaamheid
van fysieke voorzieningen, met kennis, advies en zo nodig met financiën.
• Een podium bieden voor kunst en cultuur.
JAN maakt het verschil en wil:
• dat de gemeenschapshuizen in de verschillende kernen blijven bestaan.
De Pinnenhof blijft op de huidige locatie en wordt toekomstbestendig
gemaakt;
• een duidelijke kaderstelling en heldere verdeling van verantwoordelijkheden en rollen aan de voorkant bij het ontplooien van nieuwe initiatieven
door dorpsraden en verenigingen, die taken van gemeente en marktpartijen raken. Zoals bijvoorbeeld op het terrein van gebiedsontwikkeling:
locatie tussen sporthal en Mc Donalds. De gemeente moet haar eigen
verantwoordelijkheid nemen en verenigingen niet met een kluitje in het
riet sturen;
• meer sport- en beweegactiviteiten voor verschillende doelgroepen in
kinderopvang, op school, in de naschoolse opvang en voorzieningen in
openbare ruimten. Zoals veldjes voor verschillende balsporten, fitness
parcours, fietscrossterrein en beweegtuinen;
• meer aandacht voor cultuureducatie en -participatie en voor muziek in
de klas in nauwere samenwerking met de lokale cultuur- en muziekverenigingen, de basisscholen en het RICK;
• meer synergie opzoeken met het lokale verenigingsleven bij de uitvoering
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en gezondheids- en armoedebeleid. En het verenigingsleven toerusten om een bijdrage te kunnen leveren;
• vanaf het begin vrijwilligersorganisaties betrekken bij overleg met welzijnsinstellingen, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties voor het opstellen en
uitvoeren van beleid;
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• Verklaringen omtrent gedrag (VOG’s), die nodig zijn om een veilig vrijwilligerswerk te kunnen borgen, gratis beschikbaar stellen;
• Mogelijkheden bieden voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar om
elkaar te ontmoeten. Zij vallen op dit moment tussen wal en schip.

3.e School en onderwijs
De rol die de gemeente heeft in het onderwijs is de laatste jaren drastisch
veranderd. Zowel gemeenten als onderwijsinstellingen hebben door decentralisaties in de jeugdhulp en op het gebied van de arbeidsmarkt een sterkere rol
gekregen in het beleid over opvoeding en ontwikkeling van jongeren en kinderen. Om deze verandering in goede banen te leiden is het belangrijk dat de
gemeente leerlingen en ouders betrekt. En dit vraagt om een kanteling van de
hele keten.
Wat wil JAN?
• In partnerschap met basisscholen, met organisaties en het lokale
verenigingsleven samenwerken rondom thema’s als sport/meer bewegen,
cultuureducatie en -participatie en Muziek in de Klas.
• Een jeugdplan opstellen met beleid voor zorg, ondersteuning en hulp aan
(schoolgaande) jongeren.
• Toezicht op en handhaving van de kwaliteit van kinderopvang.
• Een brede aanpak van schooluitval.
• Onderwijsachterstandenbeleid vormgeven door kinderen met een
taalachterstand extra aanbod te bieden.
• Stimuleren dat onderwijs en jeugdhulp elkaar preventief versterken.
• Versterken van opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten,
scholen en kinderopvang.
• Voorkomen van pestgedrag en het stimuleren van onderlinge
verdraagzaamheid door inzet van jongerenwerkers.
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JAN maakt het verschil en wil:
• samen mét (en niet voor!) het onderwijsveld en andere betrokken partijen
een langere termijn strategie ontwikkelen voor behoud van basisonderwijs
in elke kern;
• passend leerlingvervoer voortzetten en niet telkens weer het doelgroepenbeleid ter discussie stellen;
• het grootschalige drugsgebruik onder scholieren terugdringen. Op dit
moment neemt dit probleem steeds grotere vormen aan. Het is tijd voor
een aanvalsplan op maat van de gemeente Nederweert.
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4. Landschap en natuur
4.a Buitengebied en leefomgeving
Het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid van ons landschap
draagt bij aan een gunstig leef- en vestigingsklimaat. Het verhoogt bovendien
de recreatieve mogelijkheden. Door belanghebbenden vroeg te betrekken bij
plan- en besluitvorming wordt het draagvlak hiervoor vergroot. Een goede
inrichting van het bebouwde en onbebouwde gebied zorgt voor een vitale
leefomgeving, minder milieudruk en het behoud van ons kostbare buitengebied. Het is dan ook belangrijk om te investeren in meer groen en samen
met inwoners, natuur en milieugroepen te werken aan een betere
groeninrichting en zorgvuldig beheer.
Naast een aantrekkelijk landschap is het belangrijk om een gezond leefmilieu te creëren, waarin een hoofdrol is weggelegd voor wonen, werken en
recreëren. De uitstoot van milieuvervuilende stoffen, onder meer als gevolg
van de intensieve veehouderij, is nog steeds hoog. Maatregelen blijven hard
nodig om deze uitstoot te verminderen. Voor ons staat voorop dat de uitstoot
van geur, fijnstof en ammoniak in Nederweert de komende jaren omlaag
gebracht moet worden.
Het is belangrijk om samen met de agrarische sector te werken aan een
langere termijn visie die past bij het Nederweerter ondernemersklimaat én
de maat van Nederweert. Dat betekent voor JAN ook ‘niet alleen produceren
voor de export’ en geen ruimte bieden aan agrarische bedrijven van buiten
Nederweert.
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Wat wil JAN?
• Samen met de agrarische sector invulling geven aan een duurzame
toekomst voor de agrarische ondernemers in Nederweert.
• Streven naar een goede luchtkwaliteit met nadruk op het verminderen
van de uitstoot van fijnstof en geur.
• Een stappenplan maken om de milieudruk in het buitengebied te verlagen.
• Agrarische bedrijven mijden uit de dorpskernen.
• De nieuwe omgevingsvisie opstellen met de inwoners en belangengroeperingen.
• Meer aandacht voor recreatie en toerisme. Geef agrariërs die dat willen,
de mogelijkheid om kansen op dit vlak te benutten.
• Kwalitatieve verbindingen leggen tussen dorpskernen, natuur en buitengebied door de aanleg van recreatiezones aan de rand van dorpskernen.
• Meer groen als fijnstofafvangers. Boombeplanting en investeren in groen
stimuleren.
• Verrommeling en vervuiling in het buitengebied tegengaan. Dus slopen
en saneren van oude stallen.
• Beschermen van gronden en gebieden met een hoge landschappelijke
waarde, zoals Sarsven en de Banen, Schoorkuilen, Weerter Bos,
bolakkers en De Grote Peel.
• Beleid om de biodiversiteit in het buitengebied te verhogen.
• Faciliteren van glasvezel in het buitengebied.
JAN maakt het verschil en wil:
• inzetten op een vermindering van de veestapel en de milieudruk;
• aanleg van geluidswallen en groenvoorzieningen nabij de A2 realiseren
als aangetoond is dat dit aanmerkelijk bijdraagt aan een beter leefklimaat
in Nederweert;
• daar waar vraag is meewerken aan bedrijfsbeëindiging, bijvoorbeeld door
een sloopregeling, waarbij tegen compensatie dierenrechten worden
ingeleverd;
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• ondernemers met een innovatief karakter en regio-gerichte productie
stimuleren;
• bedrijven oproepen om niet alleen bij nieuwbouw maar ook in bestaande
stallen betere stalsystemen en nieuwe technieken toe te passen, zonder
toename van het aantal dieren;
• streng en actief toezicht en milieuregels handhaven in het geval dat deze
overtreden worden;
• daar waar regels niet helpen en inwoners veel overlast ervaren, het
gesprek tussen ondernemer en inwoners faciliteren. En maatregelen die
bijdragen aan een oplossing stimuleren.

4.b Duurzaamheid
Om onze kwaliteit van leven te behouden is het noodzakelijk zuiniger te
worden op de wereld waarin we leven. Duurzaamheid met alternatieve
energie als middel wordt steeds belangrijker in de toekomst. De gemeente
Nederweert heeft hierin een voorbeeldfunctie door zelf duurzaam te worden
in energiegebruik, maar ook op het gebied van personeelsbeleid, mobiliteit
en aanbestedingsbeleid. Ook voor bedrijven en inwoners lig er een opgave
om duurzaam te willen wonen en werken. Het scheiden van afval is erg belangrijk, omdat dit een bijdrage levert aan de bewustwording van duurzaamheid en verspilling.
Wat wil JAN?
• Energiebesparende maatregelen op gemeentelijke gebouwen, bijvoorbeeld
zonnepanelen op het gemeentehuis of de sporthal. En waar mogelijk het
aanleggen van groene daken.
• Bedrijven stimuleren om in hun beleid rekening te houden met duurzaamheid.
• Burgers en ondernemers goed informeren over duurzaamheidssubsidies
en -leningen.
• Het scheiden van afval meer stimuleren door extra voorzieningen in te
richten.
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• Het regenwater afkoppelen van de riolering. Het gebruik van de subsidieregeling voor het afkoppelen van regenwater stimuleren door meer
aandacht te geven aan het initiatief Waterklaar.
• Extra oplaadpunten plaatsen in onze gemeente voor elektrische fietsen
en auto’s op nieuw aangelegde parkeerplaatsen, in de omgeving van
horecagelegenheden en gemeenschapshuizen.
• Fossiele brandstof afbouwen en omzetten naar duurzame energie door
energieopwekking door zon, water en wind.
• Ongeoorloofde milieuvervuiling – zoals teveel uitstoot door bedrijven en
afvaldumping door burgers - keihard aanpakken.
• Een energiecoöperatie faciliteren en stimuleren.
JAN maakt het verschil en wil:
• streven om in 2035 de totale energie die we nodig hebben in onze eigen
gemeente zelf te kunnen opwekken (energie-neutraal);
• een duurzaamheidsagenda voor Nederweert opstellen, om als gemeente
zo spoedig mogelijk klimaatneutraal te kunnen zijn;
• energie opslaan op plaatsen waar overcapaciteit is;
• het vaker leegmaken van kunststofafval- en glasbakken.
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5. Financiën
Een goed onderbouwd financieel beleid is van belang om de lasten voor
inwoners en ondernemers zo laag mogelijk te houden. De gemeentelijke
begroting moet doelmatig worden opgesteld, om onverwachte negatieve maar ook positieve - uitschieters achteraf te voorkomen. Regeren is vooruitzien en dat moet zijn beslag krijgen in een realistische begroting. Eventuele
risico’s moeten gemonitord worden en op een effectieve wijze manier aangepakt en beheersbaar gemaakt worden. Voldoende en passende reserves zijn
nodig om tegenvallers, die niet vooraf konden worden voorzien, op te vangen.
Wij willen met andere gemeenten samenwerken als dat beter is voor
Nederweert. Als gemeente willen we daarbij wel voldoende zeggenschap
houden, zodat de samenwerking ook efficiënt en effectief verloopt.
De gemeente moet altijd kijken naar de mogelijkheden van subsidies om
een project goedkoper te kunnen uitvoeren. Maar we moeten geen projecten
gaan opstarten, omdat we er een subsidie voor krijgen. Er moet een duidelijke visie vooraf aan ten grondslag liggen, zodat we weten dat Nederweert
en haar burgers hier beter van gaan worden. Hierin willen we de provincie
volgen in hun visie: ‘niet voorop stellen wat politiek wenselijk is, maar
uitvoeren wat noodzakelijk en nuttig is’.
Wat wil JAN?
• Zorgvuldig(er) en kostenbewust omgaan met gemeenschapsgelden.
• Een degelijk financieel beleid.
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• In een aanbestedingsbeleid, waar mogelijk, voorrang geven aan de
plaatselijke ondernemingen.
• Aandacht voor een efficiëntere inkoop bij aanbesteding aan zorgorganisaties.
JAN maakt het verschil en wil:
• geen structurele verhoging van de onroerend zaakbelasting (OZB);
eventueel alleen verhogen met het jaarlijkse inflatiepercentage;
• de hondenbelasting afschaffen;
• de toeristenbelasting inzetten voor toerisme.
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6. Dienstverlening
De dienstverlening van de gemeente naar onze inwoners moet meer vraaggestuurd worden ingericht. Zij moeten goed en snel worden geholpen in een
duidelijke taal. Niet alleen aangeven wat er niet kan, maar vooral wat er wél
kan. Vraagt men burgers om ergens over mee te praten, dan moet er wel iets
mee gedaan worden. Zodat er geen verwachtingen worden gewekt die later
niet worden waargemaakt. De samenleving moet de leidende rol krijgen; de
gemeente faciliteert!
Wat wil JAN?
• Inwoners die geen toegang hebben of willen tot internet, moeten alsnog
terecht kunnen aan de balie.
• Vragen van inwoners moeten binnen een gestelde termijn worden
afgehandeld.
• Mensgerichte aanpak centraal stellen en maatwerk realiseren.
JAN maakt het verschil en wil:
• maximale inzet op laagdrempelige digitale mogelijkheden. Zo willen we dat
de gemeente haar diensten ook aanbiedt via een digitaal E-loket. En willen
we een chat-verbinding op werkdagen, zodat inwoners op deze manier een
vraag kunnen stellen. Ook gewoon binnenlopen moet mogelijk blijven;
• tijdige mondelinge informatievoorziening aan inwoners op het moment
dat er werkzaamheden plaatsvinden in straat of wijk, zodat voor mensen
duidelijk is wat er staat te gebeuren en er draagvlak voor ontstaat.
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