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Inleiding  

  

VVD Leudal biedt u hierbij het verkiezingsprogramma aan voor de 

gemeenteraadsverkiezingen 2018 – 2022.   

  

Voor deze verkiezingen is gekozen voor het schrijven van een compact 

programma. Hierbij is het uitgangspunt niet geweest het tot op detail 

beschrijven van specifieke situaties, maar het schetsen van een beeld van de 

gemeente waarvoor de VVD zich blijvend hard wil maken.  

  

Op een aantal relevante thema’s (de dorpen, wonen, zorg, onderwijs, 

ondernemen, etc.) schetsen we wat we als VVD belangrijk vinden voor Leudal. 

Soms betreft dat situaties die we graag behouden, soms situaties die we graag 

realiseren.   
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VVD LEUDAL:  EEN HERKENBARE KOERS  
  

  

  

Mensen wonen graag in Leudal. Ook al werken veel van onze inwoners buiten 

het dorp, hun woonstek is aangenaam. Er valt goed te verblijven. De inwoners 

kennen elkaar nog. Vrijwilligers zijn belangrijk in alle onderdelen van het leven. 

Kinderen kunnen in een beschermde omgeving opgroeien. Voorzieningen zijn 

nabij en van hoge kwaliteit. De dorpen liggen er goed onderhouden bij en zijn 

omringd door landelijk gebied. Het bos ligt op loopafstand. Van het ene naar 

het andere dorp ga je eenvoudig met auto, bus en fiets. De ligging tussen Weert 

en Roermond is ideaal. Ziekenhuis, theater en station zijn snel en goed 

bereikbaar. Over A2 en A73 is men snel onderweg naar elders.   

  

  

Onze inwoners  

  

De mensen in Leudal geven steeds meer zelf richting aan hun leven en dat van 

hun kinderen. Zij voelen zich verantwoordelijk voor hun woonomgeving en 

handelen daar ook naar. De gemeente stimuleert deze levenshouding bij 

mensen én bij verenigingen. Burgerinitiatieven zijn hét middel voor de inwoners 

om te bepalen hoe zij invulling geven aan straat, dorp, samenleving of om 

maatschappelijke problemen op te lossen. Om teleurstelling achteraf te 

voorkomen zorgt de gemeente vooraf voor kaders op allerlei gebied om 

burgers behulpzaam te zijn om hun plannen te realiseren. De gemeente blijft 

financieel medeverantwoordelijk voor het in stand houden van voorzieningen.   

   

Hulpbehoevenden  

  

Mensen die zich zelf niet kunnen redden, doen terecht een beroep op sociale 

voorzieningen. De gemeente helpt waar mogelijk bij het vinden van een baan, 

organiseert hulp bij de opvoeding van kinderen en draagt zorg voor  het 

bereikbaar zijn van voorzieningen. Doel is mensen weer op de goede weg 

helpen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Van mensen met een 

bijstandsuitkering wordt een tegenprestatie verlangd.  

  

Vrijwilligers en mantelzorgers worden door de gemeente gekoesterd vanwege 

hun onmisbare bijdrage.  

   

Jongeren en Senioren  

  

Voor deze inwoners wordt eigen beleid gemaakt. Jongeren zijn extra 

kwetsbaar en worden op weg naar volwassenheid geholpen met sport, muziek 

en cultuur in verenigingsverband. Naast de ouderlijke verantwoordelijkheid 
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heeft de gemeente een stimulerende rol om jongeren deel te laten nemen 

aan maatschappelijke activiteiten en verenigingen. Als jongeren behoefte 

hebben aan eigen plekken om elkaar te ontmoeten, dan faciliteert de 

gemeente hierin met middelen of materiaal.   

  

Ouderen zijn zeer waardevol vanwege hun kennis en levenservaring. Bij het 

maken van beleid maakt de gemeente hiervan gebruik. Ouderen worden 

gestimuleerd om elkaar in de gaten te houden teneinde vereenzaming te 

voorkomen.  

  

       

Onze dorpen  

  

Straten en wijken zijn keurig onderhouden. Onkruid krijgt geen kans. Waar 

mogelijk geeft de gemeente mensen en verenigingen de gelegenheid om met 

hun inzet de clubkas te spekken. Niet elk dorp kan meer over alle voorzieningen 

beschikken. Wél heeft elk dorp een ruimte van gemeente of particulier die als 

ontmoetingsruimte kan worden gebruikt, bij voorkeur multifunctioneel. De 

gemeente blijft financieel medeverantwoordelijk voor het in standhouden van 

zo’n voorziening. Onderhoud en beheer van publieke accommodaties 

gebeurt zo mogelijk door de gebruikers. Daarmee worden kosten laag 

gehouden en ligt de verantwoordelijkheid op de juiste plek. In subsidieregels 

wordt een relatie gelegd tussen financiële ondersteuning door de gemeente 

en de werkzaamheden die door de vereniging worden verricht.   

  

Als de schaal van het dorp te klein is voor sportveld of bibliotheek, vindt 

concentratie plaats in (een) nabij gelegen kern(en). Accommodaties van 

enige omvang zijn geografisch verdeeld over de dorpen en vlot bereikbaar 

per auto en fiets. De gemeente maakt een toetsingskader voor de gewenste 

spreiding van accommodaties.  

  

  

Veiligheid  

  

In Leudal moet iedereen zich veilig kunnen voelen. Dat is een absolute 

kerntaak van de overheid, dus óók van de gemeente. De politie kent haar 

prioriteiten als het gaat om bescherming van burgers, het voorkomen van 

diefstal en inbraak, het opsporen van wietplantages en illegale lozingen. De 

gemeente bevordert de waakzaamheid van de inwoners, bijv. door 

buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen.   

  

De gemeente is zich daarnaast goed bewust van specifieke tendensen en 

ontwikkelingen die de veiligheid in meer algemene zin bedreigen en landelijk 

prioriteit zijn gegeven. Zo krijgt een onderwerp als ‘Ondermijning’ (de 

toenemende verwevenheid van onder- en bovenwereld) de aandacht die 
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het verdient. Belangrijke informatie wordt tussen de formele 

opsporingsinstanties maximaal gedeeld, waarbij het Regionaal Informatie- en 

Expertise Centrum (RIEC) een belangrijke rol speelt. Ondernemers worden 

bewust gemaakt van signalen die op ondermijning kunnen duiden.   

  

Meer dan nu wordt de gemeenteraad regelmatig bijgepraat over 

bedreigingen die de kop op steken. Ook wanneer die plaatsvinden binnen het 

AZC Baexem, wordt de raad daarover geïnformeerd.  

  

  

De school  

  

Elk dorp heeft als het even kan een basisschool. Het bestaansrecht wordt 

echter allereerst bepaald door de vereiste kwaliteit. Indien die dreigt te 

verminderen, wordt het tijd om over te gaan tot fusie/ samengaan met een 

andere. De plaatsbepaling van de vestiging wordt door meerdere factoren 

bepaald, zoals beschikbaarheid van de grond, kosten en vooral ook 

bereikbaarheid voor ouders.   

  

De school is intussen veel méér dan een leerplek; het is een sociale 

ontmoetingsplaats. De gemeente bevordert gelegenheid voor 

nevenactiviteiten zoals sport- en muziekonderwijs, zo mogelijk in samenspraak 

met verenigingen. Daarvoor wordt geld beschikbaar gesteld. Nabijheid van 

andere voorzieningen is wenselijk omdat dit kan leiden tot multifunctioneel 

gebruik. Er is voor-, tussen- en naschoolse opvang.   

  

Probleemgedrag bij kinderen worden vroegtijdig gesignaleerd doordat de 

gemeente zorgt voor een goede koppeling tussen zorgverleners en instellingen 

rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.    

  

  

De gemeente  

  

Het leven is duur, ook zonder de gemeente. Daarom worden de kosten van 

belastingen zo laag mogelijk gehouden. Uw huis is géén melkkoe; aan 

vergunningen en leges mag de gemeente niet verdienen. Potverteren van 

reserves en de Essentgelden wordt beëindigd.   

  

Beleid wordt gemaakt in overleg met degenen die het betreft. Het ambtelijk 

apparaat is compact in omvang maar deskundig. De organisatie wordt 

modern ingericht met ontwikkelkansen voor veelbelovende medewerkers. 

Gemis aan kennis wordt opgelost door tijdelijke inhuur, uitbesteding of 

samenwerking met buurgemeenten. Kerktorendenken wordt nu echt 

uitgebannen; bestuurders en ambtenaren zijn dienstbaar. Dorpen, bedrijven 
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en instellingen worden regelmatig bezocht. Eenvoudige vergunningen worden 

binnen één dag verleend. Uiteraard waarborgt de gemeente de privacy van 

haar inwoners.  

Naast digitale dienstverlening blijft persoonlijke assistentie aan de balie 

gewenst.  

  

Het bestuur is transparant. WOB-verzoeken en -antwoorden worden op de 

website gezet.   

   

Bouwen en Wonen  

  

Er wordt voorzien in nieuwe woonvormen voor jongeren, ouderen en 

alleenstaanden. Particuliere woningbouw heeft voorrang op grootschalige 

projectontwikkeling. De Welstandscommissie wordt helemaal afgeschaft. 

Woningen en bedrijven, ook in het buitengebied, worden met gemeentelijke 

hulp op glasvezel aangesloten. Woningsplitsing is mogelijk.   

Trapveldjes maken onderdeel uit van woonwijken.  

  

  

Gemeenschapsleven  

  

Verenigingen zijn een uitstekende manier om sociaal te leven. Kinderen leren 

er met anderen om te gaan. Verenigingen zijn in principe zelfredzaam. Zij 

vergaren zoveel mogelijk hun eigen inkomsten en nemen onderhoud en 

beheer van een gemeentelijke accommodatie in handen.   

  

Het voortbestaan van een vereniging mag niet afhankelijk zijn van 

gemeentelijke sponsoring. Een gemeentelijke bijdrage wordt in principe alleen 

verleend om de kosten van jeugdleden te financieren. Ook verenigingen die 

cultureel erfgoed in stand houden, zoals harmonieën, fanfares, schutterijen en 

heemkundeverengingen, krijgen geldelijke ondersteuning. Volwassenen  

betalen hun liefhebberij zelf.   

  

  

Ondernemen  

  

Grote economische kansen liggen er voor Leudal in de agrarische, de 

recreatief-toeristische en de zorgsector. Leudal is een grote 

plattelandsgemeente. Daarom moeten boeren kunnen boeren zonder 

betutteling van bovenaf. Daar waar dat kan moet de geurnorm versoepeld 

worden. De boeren werken én wonen er tenslotte. Het buitengebied mag ook 

recreatief worden gebruikt.  
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Het winkelgebied van Heythuysen moet met gemeentelijke hulp de kans 

krijgen om als centrum van Leudal te fungeren. Het MKB is een van de grootste 

werkgevers in Leudal en wordt gesteund en gestimuleerd met vermindering 

van regelgeving en expertise van gemeentewege.  

  

Duurzame economische ontwikkeling wordt gestimuleerd door vermindering 

van regels, eenvoudiger procedures, niet met subsidie.  

  

Regelgeving moet beperkt worden. Eén wethouder wordt verantwoordelijk 

voor vermindering van de regeldruk en vereenvoudiging van procedures.  
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