
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

 

   

 

  

   

    

  



 

  

  

VERBINDEND BESTUREN  

  

Boxmeer is een dynamische gemeente van 11 dorpen met een ruim en prachtig aanbod aan en 

mogelijkheden voor bedrijven en inwoners. De VVD wil Boxmeer verbeteren. Omdat wij vinden dat het 

niet alleen een mooie, maar ook een veilige en financieel gezonde gemeente moet zijn. Een gemeente 

waar het voor inwoners, bezoekers en ondernemers goed toeven is. 

Boxmeer is een gemeente met een internationale en sterke regionale uitstraling: bedrijven als VTS, Marel 

en MSD behoren tot de internationale top. Boxmeer ligt centraal, op een half uur van Nijmegen, Venlo en 

Airport Weeze. Een bosrijke omgeving ligt om de hoek. Binnen twee uur is de Randstad en het Ruhrgebied 

te bereiken. Voor buitenlandse en binnenlandse toeristen is onze gemeente een ideale plek om te verblij-

ven. Toch vinden wij dat onze gemeente deze uitstekende positie nog beter kan uitdragen. 

De Nederlandse economie krijgt de komende jaren te maken met vergrijzing (mensen worden steeds 

ouder) en ontgroening (het aantal jonge mensen wordt in verhouding steeds minder). Natuurlijk moeten 

wij hierop bedacht zijn en trachten de samenstelling van de beroepsbevolking gezond te houden. De 

gemeente moet jonge, goed opgeleide mensen aan zich weten te binden. Een groot aantal jonge mensen 

kiest na het afstuderen nog altijd voor een andere gemeente als eerste ‘echte’ vestigingsplaats. Wil onze 

arbeidsmarkt op termijn gezond en concurrerend blijven, dan moeten wij zo veel mogelijk jongeren 

duurzaam aan onze gemeente verbinden. Een aantrekkelijk centrumgebied, voldoende werkgelegenheid, 

goede voorzieningen en een bereikbare gemeente, zijn voor de VVD Boxmeer absolute noodzaak.  

De afstand tussen burger en de gemeente moet kleiner worden willen we de mogelijkheden van de 

participerende samenleving ook daadwerkelijk benutten. De nieuw gekozen bestuurders zullen straks in 

dat licht beleid maken en uitvoeren dat van zichtbare waarde moet zijn voor de gemeenschap. En bij dat 

beeld past `verbindend besturen’. Verbindend met de raad, het college, de ambtenaren, private 

organisaties, het maatschappelijk middenveld, de burgers en de regio. Anders gezegd, we zullen het met 

zijn allen moeten gaan doen.  

De VVD staat voor vrijheid, verantwoordelijkheid, sociale rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en 

verdraagzaamheid. Samen met ontplooiing van het individu en zelfredzaamheid vormen deze begrippen 

de blauwe draad van ons programma.  

  

Judith Logtens  

Fractievoorzitter   
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I  WAAR STAAN WIJ VOOR  

1.  …een sterke economie, een betrokken gemeente en zorg in de 

buurt 
 Opvangen van krimp in de regio. 

 Ruimte voor ondernemerschap en bedrijvigheid. 

 Snellere procedures voor ondernemers. 

 Met werk uit de bijstand. 

 Leveren van een tegenprestatie bij een uitkering. 

 Zorg dicht bij huis en een belangrijke rol voor familie, vrienden en buren. 

 
2.  …bereikbaar, bewoonbaar en betaalbaar wonen 
  

 Een gevarieerd woningaanbod voor jong en oud. 

 Nadruk op de oost-west verbinding. 

 Voldoende gratis (fiets)parkeerplaatsen in het centrumgebied.  

 Toezicht en handhaving uitstekend geregeld. 
 Creëren van studentenhuisvesting. 

 

3.  …aanpak criminelen, fraudeurs en overlast aan 
  

 Oppakken van geweldplegers heeft prioriteit. 

 Overlast wordt aangepakt. 

 Straffen van bijstandsfraudeurs. 

 Voorkomen dat inbrekers en oplichters de kans krijgen hun slag te slaan. 
 Sancties op het dumpen van afval op straat en in de buitengebieden. 

 
4.  …financiën op orde hebben zonder onnodige belastingen en 

geldverspilling 
  

 Gemeentelijke begroting op orde zonder belastingverhoging. 
 Waar mogelijk belastingdruk omlaag. 
 De OZB niet hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 

 

 



 

  

 
    

II  WIJ ZETTEN ONS IN VOOR  

 

1. … economie 
 

 Het versterken van de economie in onze gemeente door slim te investeren en bedrijven aan te trekken. 

 Het faciliteren en stimuleren van (startende) ondernemers. 

 De (startende) ondernemer door te zorgen voor snellere procedures en een lagere regeldruk. 

 Het instellen van een ondernemersmeldpunt voor overbodige en tegenstrijdige regels. 

 Het bevorderen van ondernemerschap om te zorgen voor meer werkgelegenheid in het dorp. 

 Sterk faciliterende rol van de overheid wanner het gaat om initiatieven, ontwikkelingen en start-ups van 
ondernemers 

 Duurzaamheid als het de beste keuze is, niet omdat het kan. 

 

  

1.1 …versterking van de economie in onze gemeente     
Wij vinden de gemeente Boxmeer een fantastische plek voor bedrijven. De AgriFood Sector is een 

belangrijke pijler en een mooi voorbeeld van de manier waarop de gemeente meedraait in de top van de 

economische bedrijvigheid. Daarom vinden wij dat we altijd op zoek moeten blijven naar ruimte voor 

nieuwe bedrijven om zich in onze gemeente te kunnen vestigen. 

 

Veel van onze inwoners werken buiten de gemeente zelf. Toch moeten ook voor de lokale arbeidsmarkt 

slimme investeringen worden gedaan in de economie, zoals het invoeren van bedrijfsverzamelgebouwen 

en het door de gemeente steunen van innovatieve bedrijvigheid binnen het MKB (midden –en 

kleinbedrijf). Het AgriFood initiatief, de uitbreiding en herontwikkeling van VTS, Marel en MSD en een 

gezamenlijke regionale economische agenda zorgen voor een versterking van de lokale economie en 

arbeidsmarkt. Zo blijft in onze gemeente een goede boterham te verdienen, zowel nu als in de toekomst. 

Verder blijven wij pleiten voor een betere aansluiting van de A77 en A50, de zogenaamde Oost-West 

verbinding. 

 

Wij pleiten voor een nauwere samenwerking tussen het bedrijfsleven, scholen en banken om 

ondernemerschap in alle onderwijslagen aan te moedigen. Ook het aantrekken van bedrijven uit andere 

sectoren (zoals de ICT) kunnen onze economie versterken. 

   



 

  

1.2  …ruimte om te ondernemen: minder en simpelere regels 
voor ondernemers  

  

Niet de lokale overheid, maar het bedrijfsleven creëert werkgelegenheid. Wij vinden dat de gemeente 

zoveel mogelijk moet doen om bedrijven die zich hier willen vestigen te ondersteunen; onder meer door 

het terugdringen en versimpelen van regels. Goede voorbeelden zijn de vermindering van 

vergunningseisen en de versnelling van procedures op het gebied van gevelreclame, precario en 

terrasvergunning. Ook zijn wij voorstander van het aanwijzen van regelvrije zones: gebieden met ver-

regaand versoepelde regelgeving waar startende ondernemingen zich kunnen vestigen. 

Ondernemers moeten doen waar ze goed in zijn: ondernemen. Ondernemers zijn geen proefdieren waar 

regels op worden getest. Daarom pleiten wij voor een lokaal meldpunt waar bedrijven overbodige en 

tegenstrijdige regels kunnen melden. Dat meldpunt heeft ook een taak bij het oplossen van problemen 

met de uitvoering van regels. Het meldpunt moet bemenst zijn met inwoners van onze gemeente die 

goed bekend zijn met de gemeente en met de gemeentelijke bedrijven. Een goede ingang bij het 

gemeentebestuur is daarbij noodzakelijk. Zo ontstaat effectief contact tussen bedrijf en bestuur. De lokale 

politiek moet hier samen met de provincie en de landelijke overheid optrekken. Regels worden op die 

manier beter op elkaar afgestemd en onzinnige regels kunnen de prullenmand in. Om dit te bereiken 

willen wij dat de gemeente een programma inricht gericht op het actief opsporen van overbodige en 

ingewikkelde regels. Dit in samenwerking met de andere (gemeente)partners en ondernemers. Zo kunnen 

deze worden afgeschaft. 

 

Voor bestaande bedrijven moeten wij ruimte maken voor groei en ontwikkeling, zodat kleinere, startende 

bedrijven de kans krijgen om door te stromen. Het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen moet in de 

toekomst mogelijk blijven.  

    

1.3  …duurzaamheid   
  
Wij vinden dat duurzaamheid geen dogma moet zijn. Initiatieven zijn niet per definitie beter omdat ze een 

duurzaam karakter hebben: andere belangen spelen ook een rol en wegen soms zwaarder. 

Duurzaamheidsinitiatieven zijn helaas vaak het domein van hobbyisten die het goed bedoelen, maar 

gemeentebesturen opschepen met dure en overbodige plannen. Wij erkennen dat duurzaamheid wel 

degelijk kan leiden tot kostenbesparingen voor de gemeente. Efficiëntere (of schone) gemeentelijke 

bedrijfsvoertuigen kunnen bijvoorbeeld leiden tot fikse besparingen in brandstofkosten. De gemeente 

speelt een belangrijke rol bij het aanbesteden van opdrachten.  

Wij willlen het beste uit de markt halen en letten daarbij op het belang van het MKB. Niet de laagste prijs, 

maar de kwaliteit moet leidend zijn. 

Ook willen wij private initiatieven op het gebied van duurzaamheid zo veel mogelijk faciliteren. Daarom 

kiezen wij voor duurzaamheid als dat de beste keuze is, niet omdat het kan. 

  

2.  …bereikbaarheid 
  

 De dagelijkse rit met de fiets naar school of sport moet veilig zijn. 



 

  

 Aansluiting van A77 met de A50; de zogenaamde oost-west verbinding. 

 Voldoende gratis fietsenstallingen en parkeerplaatsen in het centrumgebied  

 

2.1  …voldoende parkeerplaatsen, geen betaald parkeren  
  

Parkeren is geen misdaad. De VVD is tegen autootje pesten en tegen betaald parkeren. Wij willen door de 

hele gemeente voldoende parkeerplaatsen. Wij maken er werk van om bij nieuwbouwprojecten ruim 

voldoende parkeerplaatsen voor bewoners te realiseren. 

  

2.2  …ruimte voor fietsen en de fietser  
  

Voor veel bewoners is de fiets een belangrijk vervoermiddel. Er moeten daarom, zeker bij de stations en 

in de centrumgebieden, voldoende (gratis) fietsstallingen zijn. Fietspaden moeten in heel de gemeente 

veilig zijn met voldoende en duidelijke markeringen. Bij infrastructuurprojecten moet expliciet rekening 

worden gehouden met fietsers.  

 

2.3  …voor uitstekende OV verbindingen  
  

Onze gemeente heeft een belangrijke regiofunctie. Daarom zijn wij voor goede OV-verbindingen met de 

omliggende woonkernen waarbij de treinstations van Boxmeer en Vierlingsbeek een belangrijk knooppunt 

in het OV-netwerk vormen. Ook hechten wij veel waarde aan een uitstekende verbinding met 

studentenstad Nijmegen. Wat ons betreft zet de gemeente zich in voor de aanleg van een dubbele 

(geëlektrificeerde) spoorverbinding op het gehele traject Roermond – Nijmegen.  

    

3.  …de gemeente, haar dorpen en wijken  

 

 Het behouden en versterken van het historische karakter van dorpen en wijken. 

 Een divers winkelaanbod met een mix van kleine ondernemers en grote ketens. 

 Een zelfredzame culturele sector die niet afhankelijk is van gemeentelijk belastinggeld. 

 Gemeente Boxmeer als onderdeel van het Land van Cuijk. 

 Een veilig en aantrekkelijk centrumgebied met veel ruimte voor voetgangers. 

 Een soepel vergunningensysteem voor evenementen. 

 Het hanteren van een meldingsplicht in plaats van een vergunningsplicht voor buurtactiviteiten. 

 



 

  

3.1  …de gemeente als toeristische trekpleister  
  

Het is noodzakelijk de omgeving goed te onderhouden, zodat het er goed wonen is en toeristen de 

historische sfeer kunnen proeven. Om het historische karakter van de gemeente te waarborgen, willen wij 

vasthouden aan strenge eisen voor het behoud van monumentale gevels. 

Het centrumgebied is echter geen museum, maar een levendig gebied waar mensen wonen, werken en 

recreëren. Beperkte overlast hoort bij een centrumgebied. Bij het organiseren van activiteiten moet wel 

altijd een afweging gemaakt worden tussen het belang van de organisatie en het belang van bewoners en 

ondernemers. De VVD wil bevorderen dat de winkelcentra prettig en veilig zijn om te winkelen en werkt 

daartoe samen met de ondernemers en eigenaren van die centra.  

Binnen de gemeente zijn er een aantal toeristische parels. Een daarvan is Overloon. Wij pleiten voor een 

faciliterende rol van de gemeente wanneer er toeristische ontwikkelingen zijn. Geen belemmeringen door 

onnodige regels. Gemeente Boxmeer is een gastvrije gemeente waar toeristen en inwoners samen 

kunnen recreëren en gebruik maken van alle faciliteiten, cultuur en horeca.  

Fiets- en wandelpaden zijn van essentieel belang voor het toerisme. Samen met het Regionaal Bureau van 

Toerisme (RBT) Land van Cuijk zijn de laatste jaren mooie stappen gemaakt. Wij pleiten voor een 

blijvende, intensieve samenwerking met het RBT.  

3.2  …een divers winkelaanbod van kleine ondernemers en 
grote ketens 

  

Een divers winkelaanbod in de gemeente is belangrijk. Kleine ondernemers creëren de sfeer die een 

winkelstraat uitademt. Wij vinden het echter ook belangrijk dat het voor grote ketens aantrekkelijk moet 

zijn om zich in de gemeente te vestigen. Naast de aantrekkingskracht hiervan voor het winkelend publiek 

vormen zij ook een bron van werkgelegenheid. Een gebalanceerde verhouding tussen grote ketens en 

MKB zorgt voor een gevarieerd winkelaanbod en een gevarieerd winkelpubliek. Dat maakt van Boxmeer 

een aantrekkelijke gemeente met een regionale functie als kernwinkelgebied. Wat ons betreft blijft het 

Centrummanagement van kritisch belang.  

  

3.3 …cultuur met zo min mogelijk subsidie 
  

Wij zijn trots op het grote culturele aanbod en de vele evenementen die de gemeente kent. Initiatieven 

zoals de jaarlijkse wielerronde, de traditionele Metworstrennen, de Vaart, Militracks in Overloon en 

Maasheggen vlechten zetten Boxmeer landelijk en internationaal op de kaart. 

Wij vinden dat de culturele sector een beleid moet voeren dat gericht is op het zelf verkrijgen van 

inkomsten in plaats van afhankelijk te zijn van gemeentesubsidie. Niet financieren maar faciliteren. Dit 

versterkt de innovatiekracht van de sector. 

      

3.4  …een soepel evenementenbeleid  
  

De gemeente Boxmeer staat bekend om zijn bruisende evenementen, zoals de Wielerronde, de 

Metworstrennen, Muziekpark, Outlands, etc. Wij vinden deze evenementen zeer belangrijk. Ze trekken 



 

  

traditiegetrouw veel bezoekers en dragen bij aan de (inter)nationale bekendheid en uitstraling van onze 

gemeente. De gemeente moet actief bijdragen aan de totstandkoming en promotie van deze 

evenementen en aan het snel en eenvoudig verstrekken van (horeca)vergunningen rondom deze 

evenementen.  

De VVD wil de vergunningsplicht voor kleine evenementen die de inwoners in zijn of haar  wijk organiseert 

afschaffen. Voor deze kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, kan worden 

volstaan met een melding vooraf. 

    

4.  …vriendelijk zijn voor jongeren en jonge gezinnen 

  
 Creëren van studentenhuisvesting. 

 Streng optreden tegen spijbelaars en voortijdige schoolverlaters. 

 De ontwikkeling van een toekomstbestendige bibliotheek. 

4.1  …behoefte aan woonruimte voor jongeren 
Wij pleiten ervoor om stimuleringsmaatregelen, zoals kortingsregelingen en CPO initiatieven, in stand te 

houden. Dit zorgt ervoor dat de gemeente starters en doorstromers alle mogelijkheden biedt om in onze 

gemeente te bouwen. 

  

4.2 …streng optreden tegen spijbelaars 
Wij zien graag dat de gemeente streng optreedt tegen voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd 

schoolverzuim. Wij zien graag dat alle schoolverlaters een diploma hebben. Zonder diploma zijn jongeren 

namelijk kansloos op de arbeidsmarkt en lopen zij het risico op een levenslange uitkering. Samen met het 

regionaal bureau voor de leerplicht moet er voor gezorgd worden dat alle jongeren met gelijke 

mogelijkheden kunnen starten op de arbeidsmarkt. 

4.3 …een bibliotheek die meegaat met de tijd 
De bibliotheek speelt een belangrijke rol voor jonge en oude lezers, maar moet meegaan met haar tijd. 

Ouderen hebben moeite om bij de bibliotheek te komen, jongeren lezen digitaal en veel mensen bestellen 

boeken via internet. Digitaal boeken bestellen of lezen moet toegankelijker gemaakt worden. De fysieke 

bibliotheek blijft bestaan, maar moet een multifunctionele ruimte en ontmoetingsplek worden waar ook 

faciliteiten voor studenten en de zzp ’ er zijn. 

  

5. …wonen en leven  

  

 Starters en doorstroming op de woningmarkt: minder sociale woningbouw en meer vrije markt 
woningen. 

 Een lagere OZB tot maximaal het landelijk gemiddelde inflatiepercentage. 



 

  

 Zwaardere sancties op het dumpen van afval op straat en in het buitengebied. 

 Meer groen in de buurt. 

5.1  …kiezen voor starters op de woningmarkt  
  

Wij vinden dat de bouw van nog meer sociale woningbouw in Boxmeer niet goed is voor de woningmarkt. 

Nederland heeft al de grootste sociale huursector van de EU en onze gemeente zit zelfs boven het 

Nederlandse gemiddelde. De voorraad sociale woningen is dus ruim voldoende. Dat er ondanks de ruime 

voorraad sociale woningen toch wachtlijsten bestaan, komt omdat 30% van de sociale huurders scheef 

woont. Veelal is dit niet bewust, maar zitten zij door het gebrek aan doorstroming klem in hun woning. Dit 

moet veranderen. Wij zorgen voor starterswoningen om jongeren voor onze gemeente te behouden, 

levensloopbestendige woningen om ouderen de kans te geven zo lang mogelijk zelfstandig te blijven 

wonen en woningen in de hogere prijsklassen om de doorstroming binnen de woningmarkt te 

bevorderen. 

      

5.2  …geen verhoging van de OZB  
  

De Onroerende Zaak Belasting (OZB) is geen melkkoe. Huiseigenaren moeten niet opdraaien voor 

tekorten van de gemeente. Gemiddeld ligt de OZB in Boxmeer op € 370. De VVD wil de komende vier 

jaren de OZB niet verder verhogen. OZB is geen sluitpost van de gemeentelijke begroting.  

De rioolheffing en de afvalstoffenheffing worden als het aan de VVD ligt niet onnodig verhoogd.  

5.3  …een schone gemeente  
  

Een aantrekkelijke gemeente is een schone gemeente, met schone straten en parken en zonder overlast 

van hondenpoep op straat en op openbare speelveldjes. Het onderhoud van de openbare ruimte moet op 

orde zijn, anders kunnen er onveilige situaties ontstaan. Wij staan voor een efficiënte vuilophaalsysteem 

in de gemeente . Maar ook voor strenge sancties op het dumpen van afval op straat en in de 

buitengebieden. De gemeentelijke opsporingsambtenaren spelen een belangrijke rol in het controleren en 

bestraffen hiervan. Op die manier wordt onze gemeente een schone en aantrekkelijke plek voor haar 

inwoners en toeristen. 

5.4  …geen belemmerende regels voor pandeigenaren  
 

Inwoners moeten de vrijheid hebben om hun huis te verbouwen wanneer zij dat willen, zonder 

gemeentelijke belemmeringen en extra kosten. Daarom pleiten wij voor een commissie die de gemeente 

alleen adviseert over vergunningen bij monumenten. In alle overige gevallen worden de welstands-toets-

momenten uitsluitend toegepast wanneer dit wettelijk vereist is. Tijdelijke verhuur van woningen moet 

mogelijk blijven, zonder hoge kosten voor een vergunning. Als het aan de VVD ligt, blijven ook de 

bouwleges in Boxmeer laag.  

 

5.5  …meer groen in de buurt  
 

Wij willen de inwoners meer betrekken bij het behoud en beheer van haar omgeving, zoals onderhoud 

van parken en plantsoenen. Dit kan door afspraken te maken tussen de gemeente en buurtbewoners. Ook 

willen wij aan bedrijven de mogelijkheid bieden een gemeentepark te sponsoren. Ook bewoners kunnen 



 

  

een deel adopteren. De VVD wil verder de Wijk- en Dorpsraden de kans geven om voorstellen te doen 

voor het groen maken van zijn of haar buurt. Een boom maakt vaak het verschil tussen een kale plek en 

een levendig stukje dorp. 

 

5.6  …dierenwelzijn  
 

Onze samenleving vindt het welzijn van dieren terecht belangrijk. Daarom willen we dat de er aandacht is 

voor dierenwelzijn.  

Huisdieren zijn vaak een belangrijk onderdeel van het gezin. Gelukkig zorgen de meeste mensen met 

liefde voor hun huisdier. Maar met enige regelmaat gaat het ook mis. Het gevolg is dat zwerfdieren, veelal 

honden en katten, behoefte hebben aan zorg en opvang. Particuliere initiatieven juichen wij toe, vooral 

wanneer gezocht wordt naar samenwerkingsverbanden in regionaal verband.  

Dierenmishandeling is schandalig en daar treden we dus hard tegen op.  

Bijtincidenten door bijvoorbeeld honden hebben een grote impact op slachtoffers. Wij willen dat er een 

goede registratie en verwerking komt van het aantal incidenten. 

 

 

6. …samenleving  

  

 Zorg die dicht bij huis wordt georganiseerd door één hulpverlener met één plan. 

 Een belangrijke rol van familie, vrienden en buren in de zorg. 

  Respect voor tradities, zoals de Boxmeerse Veteranendag en de 4 mei Dodenherdenking. 

 De primaire verantwoordelijkheid van ouders bij de opvoeding. 

 Meer betrokkenheid van sportverenigingen bij onderhoud en meer private financiering . 

 Taal- en inburgeringscursussen die door de inburgeraar zelf worden betaald. 

 Het niet gemeentelijk ondersteunen van illegaal in Boxmeer verblijvende vreemdelingen. 

 

6.1  …zorg dicht bij huis  
 

Zorg is niet gratis. Als het zorgbeleid niet wordt gewijzigd, zullen de kosten de komende jaren alleen maar 

blijven stijgen. De gemeente krijgt op het gebied van zorg veel nieuwe taken die nu door andere 

overheden worden uitgevoerd. Wij zijn voorstander van deze ontwikkeling, omdat gemeenten het dichtst 

bij de mensen staan. Daardoor kan meer rekening worden gehouden met de persoonlijke situatie van de 

zorgbehoevende. Eén gezin, één hulpverlener, één plan. Dat is het idee. De zorgvraag staat centraal en 

niet het zorgaanbod. Wij zijn tegen de toekenning van hulpmiddelen waarvoor geen verplichting bestaat. 

Ga uit van de kracht van mensen in plaats van hun beperkingen. Ieder individu heeft talenten en moge-

lijkheden. Dit geldt ook voor mensen die tijdelijk of permanent een beperking hebben. Gelijkwaardigheid 

staat bij ons voorop. 

Bij behoefte aan hulp kan er in eerste instantie een beroep gedaan worden op familie, vrienden en buren. 

Mensen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. De hulpverlener 



 

  

moet bij mensen thuis langsgaan om de zorgvraag en de achterliggende redenen in kaart te brengen. De 

terugkeer van de goed opgeleide en deskundige wijkverpleegkundige juichen wij toe. 

 

6.2  …aantrekkelijk voor ouderen  
 

De komende jaren zijn er natuurlijk steeds meer oudere inwoners. Het is belangrijk dat de gemeente ook 

voor hen aantrekkelijk is en blijft. Private initiatieven om ouderen langer in hun eigen woning te laten 

wonen juichen wij toe. Wij willen dat ouderen gewoon meedoen in de samenleving. Goede mobiliteit is 

daarvoor een randvoorwaarde. Wij hechten daarom aan goed overleg met ouderen- en 

gehandicaptenorganisaties om de bereikbaarheid van de gemeente en haar samenleving voor alle 

groepen zo veel mogelijk te waarborgen. De gemeente besteedt extra aandacht aan de kwaliteit van 

voetpaden en aan veilige oversteekplaatsen, met name in de omgeving van aanleunwoningen en 

bejaardencentra. Bij het ruimen van herfstblad en bij sneeuwval heeft het opruimen bij bejaardencentra 

wat ons betreft een hoge prioriteit. 

Vanwege het grote aantal veranderingen op het gebied van zorg biedt de gemeente faciliteiten om ronde-

tafelbijeenkomsten te organiseren als een structurele activiteit waarmee onze ouderen geholpen worden. 

Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ouderen, vertegenwoordigende organisaties en de gemeente met 

elkaar bespreken wat goed gaat en waar verbeteringen in het gemeentelijk beleid wenselijk kunnen zijn.  

 

6.3  …tradities als anker  
 

Onze tradities, waarden en vrijheden dienen niet alleen in het onderwijs te worden verankerd, maar ook 

zichtbaar en samen beleefd te worden. Wij onderschrijven het belang van de jaarlijkse Boxmeerse 

Veteranendag, de 4 mei Dodenherdenking en andere herdenkingsdagen binnen onze gemeente. 

 

6.4  …sport draagt bij aan sociale veiligheid  
 

Sport is goed voor de gezondheid en het bevordert de sociale contacten tussen inwoners. De gemeente 

moet daarom een actieve rol spelen in het toegankelijk maken van sportvoorzieningen. Ook voor mensen 

met een beperking. Deze actieve rol is gericht op de bewoners en concentreert zich daarom op de 

amateursport. Het subsidiëren van topsportfaciliteiten hoort hier niet bij.  

 

Als bij sportverenigingen renovatie of nieuwbouw van de accommodatie aan de orde is, dan vinden wij 

dat de vereniging zelf ook (financieel) kan bijdragen. Hoewel er dankzij de inzet van de VVD structureel 

extra geld naar sport gaat, is meer privaat initiatief en private financiering gewenst. Daar waar mogelijk 

worden clubhuizen en kantines verkocht aan de verenigingen. De gemeente speelt geen huisbaas voor 

sportclubs die dat prima zelf kunnen. Meer zelfredzaamheid van de verenigingen bij het onderhoud van 

de velden past bij ons beleid. De betrokkenheid van de leden bij de vereniging versterkt de band met de 

club. Dat draagt bij aan het gevoel van saamhorigheid en verantwoordelijkheid  en dus aan sociale 

veiligheid. Onze voorkeur gaat uit naar een gemeente die bij krimp van het ledenaantal meedenkt en 

faciliteert bij samenvoegen van verenigingen. 

De inrichting van de openbare ruimte mag ook een stuk sportiever. De gemeente kan hieraan bijdragen, 

bijvoorbeeld door de aanleg van watertappunten en kwalitatief hoogwaardige speeltuinen en door de 

markering van hardlooproutes. Wij maken ons ook sterk voor private initiatieven, zoals een trapveldje, die 

de sociale cohesie in een wijk bevorderen.  

 



 

  

Als blijkt dat bij een sportvereniging herhaaldelijk agressie plaatsvindt, dan moet die vereniging een 

verbeterplan opstellen en uitvoeren om geweldsincidenten te bestrijden. De gemeente kan in het uiterste 

geval de financiering van de vereniging stopzetten. 

 

6.5  …integratie zonder subsidie  
 

Bij ons staat niet je afkomst, maar je toekomst centraal. Dat betekent dat beheersing van de Nederlandse 

taal essentieel is om deel te nemen aan de samenleving, om werk te vinden en om schooluitval (en de 

gevolgen daarvan) te voorkomen. Wij willen dit bereiken door Nederlandse taalcursussen toegankelijk te 

maken voor iedereen. De verantwoordelijkheid om een dergelijke taalcursus te volgen en te betalen ligt 

bij het individu. Integratie tussen autochtoon en allochtoon wordt niet bevorderd door overheidssubsidie. 

Wij voeren geen doelgroepenbeleid in het kader van integratie, maar een beleid dat gericht is op de 

zelfontplooiing van het individu. Integratie betekent voor ons echter niet alleen de taal leren, maar ook 

kernwaarden van de Nederlandse samenleving omarmen, zoals respect voor minderheden en 

andersdenkenden. 

Mensen die in de gemeente Boxmeer illegaal verblijven krijgen geen enkele steun van de gemeente. Dat 

geldt ook voor organisaties die hulp verlenen aan illegalen. 

 

7. …Veiligheid 

  

 Het keihard aanpakken van daders van agressie-incidenten. 

 Cameratoezicht als dit effectief is. 

 Voorlichting over inbraakpreventie en babbeltrucs. 

 Veilig ondernemen 

 Verkeersveiligheid 

7.1  …daders van geweldsdelicten keihard aanpakken  
Iedereen in de gemeente Boxmeer moet veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De afgelopen jaren is 

de gemeente veiliger geworden, mede dankzij de inzet van de VVD. Het aantal agressie-incidenten, 

waarbij daders fors geweld niet schuwen, is ondanks de toenemende veiligheid nog steeds te hoog. Wij 

vinden dit niet acceptabel en willen dat hier tegen keihard wordt opgetreden. De politie moet zo veel 

mogelijk op straat aanwezig zijn om prioriteit te geven aan de aanpak van geweldsdelicten en om daders 

snel te pakken. Meer agenten op straat; op het juiste moment en op de juiste plek. 

7.2  …inbrekers en oplichters geen kans geven 
De gemeente Boxmeer heeft veel last van inbraken. Veel woningen krijgen ongewenst bezoek. Wij vinden 

dat dit krachtig moet worden bestreden. Het is onverteerbaar dat onze bewoners moeten vrezen voor 

hun eigen bezit. Het aantal inbraken moet fors omlaag en inbraakbestrijding moet prioriteit krijgen. Naast 

het snel oppakken van daders pleiten wij voor een gerichte voorlichtingscampagne over inbraakpreventie.  

Ouderen hebben veel last van de zogenaamde babbeltruc: op straat of in huis zijn zij slachtoffer van 

gewetenloze misdadigers die hen in verwarring brengen en geld of kostbaarheden stelen. Ouderen 

moeten hier door de wijkagent over worden voorgelicht. 



 

  

7.3  …steun voor veilig ondernemen 
Overvallen op winkels hebben een hoge impact op de slachtoffers. Overvallen gaan steeds vaker gepaard 

met geweld. Iedere overval is er één te veel. Veilig ondernemen is een belangrijke voorwaarde voor een 

gezond economisch klimaat. Wij willen dat de gemeente haar winkeliers actief ondersteunt bij het nemen 

van veiligheidsmaatregelen in hun winkel, bijvoorbeeld door cameratoezicht, extra toezicht in de donkere 

maanden en door het geven van voorlichting. 

7.4  …verkeersveiligheid is vanzelfsprekend 
Iedere inwoner moet zich op een veilige manier door het verkeer kunnen bewegen. Dit betekent dat 
het duidelijk en geregeld moet zijn waar, wanneer en hoe wij dat kunnen doen. Wij vinden dat er 
meer handhavend opgetreden moet worden tegen degene die de afgesproken spelregels aan hun 
laars lappen. De VVD wil dat de gemeente in samenspraak met o.a. onze BOA’s en Wijk- en 
Dorpsraden knelpunten signaleert en actief aanpakt.  
 

8. …werk en inkomen 

  

  Het aanpakken van bijstandsfraude. 

  Werk voor mensen met een uitkering. 

  Een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden voor de Gemeente. 

  Een minimabeleid dat er alleen is voor mensen met maximaal 100% van het sociale minimum. 

8.1  …bijstandsfraude keihard aanpakken  
Wat de VVD betreft moet bijstandsfraude hard worden aangepakt. Geld verkregen via fraude moet altijd 

worden terugbetaald aan de gemeente, met daarbovenop de wettelijke boete, rente en kosten. Wij zijn 

fel tegenstander van het uitgeven van ons belastinggeld om landelijk vastgestelde boetes en financiële 

straffen te verzachten. 

De sociale dienst spoort met een huisbezoek niet alleen bijstandsfraude op, maar ziet ook verwaarlozing, 

schuldenproblematiek of verslaving. Wij willen dat de gemeente, op basis van een risicoprofiel, bij 

aanvragers van een bijstandsuitkering thuis op bezoek gaat en daarmee een actieve rol heeft in 

vroegtijdige signalering van problemen. Gedurende de uitkeringsduur moet de Gemeente regelmatig 

blijven langsgaan om de problemen samen met de betrokkene aan te pakken. 

8.2  …uitkeringsgerechtigden zoveel mogelijk aan het werk  
De VVD wil dat zo veel mogelijk mensen met een uitkering weer aan de slag gaan. Ondanks en ook na de 

jarenlange crisis biedt onze gemeente (en regio) nog altijd volop kansen op een nieuwe baan. Voor ons 

staat werk voorop. Wij vinden het asociaal om de werkloze bewoner gevangen te houden in een uitkering. 

Wij helpen ze aan de slag. In onze gemeente staan ruim 311 bijstandsgerechtigden aan de kant. Werk 

biedt, naast meer inkomen, ook een sociaal netwerk. Een baan is voor nieuwe Nederlanders bovendien de 

beste manier om te integreren. Wij willen maatwerk bij begeleiding naar werk; bij elk individu wordt 

gekeken naar de beste aanpak om weer aan het werk te komen. Ook hoeft geen enkele 

bijstandsgerechtigde zinloos thuis te zitten. Zij kunnen als tegenprestatie voor hun uitkering in de 

gemeente aan de slag. Te denken valt onder meer aan de plantsoenendienst en onderhoud van 

sportfaciliteiten. Bij weigering zonder geldige reden wordt op de bijstand gekort. 



 

  

Wij zien graag meer publiek-private samenwerking tussen de sociale dienst en werkgevers (en andere 

organisaties) , die mensen aan een baan kunnen helpen. Ook met regionale opleidingscentra en 

hogescholen moet de samenwerking worden versterkt. De sterke stijging van de jeugdwerkloosheid kan 

volgens ons het best aangepakt worden met opleidingen, stageplekken en eventueel omscholing. Dit geldt 

eveneens voor andere groepen bijstandsgerechtigden. 

8.3  …minimabeleid alleen voor échte minima  
Het kan niet zo zijn dat mensen eindeloos in de bijstand blijven zitten. De bijstand is een sociaal vangnet, 

een laatste redmiddel. Diverse financiële extraatjes, zoals extra toelagen en het royaal kwijtschelden van 

belastingen, helpen mensen niet aan het werk. Daarom moeten deze regelingen voor werkloze inwoners 

worden afgebouwd. Ook willen wij dat de doelgroep van het minimabeleid wordt verkleind. Alleen 

diegenen met een inkomen tot 100% van het sociale minimum hebben nog recht op 

minimavoorzieningen. Hiermee wordt werken voor deze groep mensen weer echt lonend. 

8.4  …bemiddeling naar werk  
In 2015 verving de Participatiewet de Wet werk en bijstand. Deze wet verwacht meer inzet van 

gemeenten en partners om werklozen aan het werk te krijgen. Als centrumgemeente moet Boxmeer het 

voortouw nemen bij de vorming van het nieuwe (door de wet ingestelde) regionale Werkbedrijf, dat zorg 

draagt voor plaatsing van mensen bij werkgevers. Dit Werkbedrijf zal met een commerciële inslag worden 

geleid. Werkgevers, werknemers en UWV participeren in de leiding van het Werkbedrijf. 

Bij begeleidingstrajecten naar werk (re-integratie) maakt de gemeente zo veel mogelijk gebruik van het 

principe ‘no cure, no pay’.  

Kostbare en ineffectieve re-integratietrajecten worden, voor zover dat nog niet is gebeurd, stopgezet. Bij 

openbare aanbestedingen moet de gemeente onderzoeken in hoeverre de potentiële opdrachtnemer de 

wet- en regelgeving met betrekking tot illegale arbeid en valse concurrentie volledig toepast. 

 

9. …lokaal bestuur 

  

  De gemeentelijke begroting op orde zonder belastingverhoging. 

  Digitale dienstverlening door de gemeente. 

  Samenwerking met de buurgemeenten 

  Transparant zijn over de kosten 

9.1  …budgetteringsbeleid zonder belastingverhoging 
 

Een betaalbare, bereikbare gemeente waar het goed toeven is. Dat hebben wij voor ogen met de 

gemeente Boxmeer. We staan daarom voor een verantwoord budgetteringsbeleid. De komende jaren 

hebben we minder te besteden. Daarom moeten we keuzes maken in de te besteden publieke middelen 

zonder de belastingen voor de inwoners te verhogen.  

De gemeente is transparant over de kosten die zij maakt, omdat uiteindelijk de rekening aan de burgers 

en bedrijven wordt gepresenteerd. 

 



 

  

9.2  …subsidies zijn niet vanzelfsprekend 
 

Er wordt veel subsidiegeld verspild. Door de subsidiepot de komende vier jaar ieder jaar te verkleinen, 

wordt het particulier initiatief vergroot. Wij willen dat de subsidies ter bevordering van de integratie en 

zelfredzaamheid worden afgeschaft. Wij pleiten voor een heldere subsidieboekhouding, met als doel 

volledig transparant te maken waaraan de miljoenen subsidie jaarlijks worden besteed. Ook willen wij de 

komende collegeperiode alle bestaande gemeentelijke subsidies toetsen op noodzakelijkheid en 

doelmatigheid. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden. De lokale politiek is het aan de kiezer 

verplicht keuzes over publiek geld te verantwoorden. Taken die niet door de gemeente uitgevoerd 

moeten worden, zullen niet langer gesubsidieerd worden. 

9.3  …bij gemeentelijke dienstverlening staat de inwoner 
centraal 
 

De VVD vindt dat het lokale openbaar bestuur er is voor de inwoners van de gemeente Boxmeer. Een 

gemeente die meent te weten wat goed is voor haar inwoners, is niet een gemeente waar wij voor staan. 

Daarom is het van belang dat onze inwoners kunnen rekenen op een gerichte dienstverlening van de 

gemeente, die tot doel heeft haar op verzoek zo goed mogelijk te ondersteunen. Dus geen 

aanbodgerichte, maar een vraag-gestuurde overheid.  

Onze burgers worden vanaf het begin van het planproces betrokken bij ontwikkelingen die van invloed 

zijn op hun leef-en woonomgeving. Dus geen inspraak achteraf, maar juist vooraf. Er wordt mét de 

inwoners bestuurd en rekening gehouden met de wensen van inwoners. De Wijk- en Dorpsraden zien wij 

als een uitstekend platform en mogelijkheid om samen naar onderwerpen rond leefbaarheid te kijken. 

9.4  …meer service door minder regels 
 

Niet alleen onze inwoners, maar ook de ondernemers hebben baat bij een gemeentelijke dienstverlening 

die effectief en servicegericht is. De VVD heeft een broertje dood aan overbodige regels. Daarom pleiten 

wij voor: ‘Nieuwe regel erin? Oude regel eruit!’. 

Wij vinden dat de gemeente mee moet denken met bewoners en ondernemers en ruimte moet laten voor 

privaat initiatief. Het bedrijfsleven is een serieuze partner die tijdig betrokken moet worden bij 

beleidsontwikkelingen. 

9.5  …ruim baan voor digitale dienstverlening 
 

Mede dankzij de VVD is Boxmeer al een van de meest servicegerichte gemeenten van Nederland. Denk 

aan het vooraf maken van een afspraak waardoor de wachttijd voor reisdocumenten en dergelijke zeer 

beperkt is geworden. 

Wij vinden dat de gemeente nu toe is aan een verdergaande digitaliseringslag. Wij pleiten voor een zo 

volledig mogelijke digitale aanvraagprocedure van gemeentelijke diensten.  

Wij willen dat de gemeente zich inzet voor het verder inrichten van de WiFi-hotspot in samenwerking met 

bedrijven en scholen. 



 

  

 

9.6  …samenwerking tussen gemeenten 
 

Wij staan voor een kleine overheid die haar taken met een goede kwaliteit uitvoert tegen zo min mogelijk 

kosten. Samenwerking tussen gemeenten kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld door gezamenlijk belangen te 

behartigen, door een gemeentelijke taak gezamenlijk tegen minder kosten en/of met een hogere kwaliteit 

uit te voeren of door gezamenlijk een project uit te voeren. Samenwerking is mogelijk zolang de 

gemeenteraad voldoende zeggenschap en controle houdt en zich democratisch kan verantwoorden 

tegenover de bevolking. Voor elk onderwerp kiest de gemeente passende samenwerkingspartners. 

9.7  …samenwerking in de regio 
 

Voor het behartigen van de belangen van de regio zijn wij voorstander van een regionaal 

samenwerkingsverband met voldoende deelnemers om met zelfvertrouwen en kracht de regio te kunnen 

vertegenwoordigen. De focus van een slanke organisatie moet zijn gericht op belangenbehartiging. 

9.8  …focus op het Land van Cuijk 
 

Onze gemeente is gebaat bij een sterk Land van Cuijk. Economie, bereikbaarheid, voorzieningen en 

recreatie houden niet op bij de gemeentegrens. Daarom vinden wij het belangrijk om goede banden te 

hebben met onze buurgemeenten om zo samen te focussen op één Land van Cuijk. Wederzijds 

vertrouwen en overleg vormen hierbij het vertrekpunt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

III  Aantekeningen  

  

  

  

  

  

  

  


