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VooRWooRd
Beste lezer,

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Weerter VVD voor de  
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit programma is tot stand gekomen na 
veel gesprekken met leden en niet-leden over wat er speelt in onze gemeente 
en hoe Weert er in de toekomst uit moet gaan zien. 

De Weerter VVD gelooft in de kracht van Weert en de Weerternaar. Wij rekenen op 
deze kracht vanuit een sterke overtuiging in het eigen initiatief van mensen om 
met elkaar te zorgen voor een beter, mooier en gezonder Weert. 
Daarom focussen wij in dit programma op die zaken die écht nodig zijn om een 
nóg fijnere stad te maken om in te wonen, te werken en te recreëren. 
Liberalen zijn optimistisch van aard en al vele jaren zetten wij ons als lokale volks- 
partij met hart en ziel in voor de Weert. Vanuit die optiek is dit programma geschreven. 
Wij zijn van mening dat er in Weert veel kansen en mogelijkheden zijn die gepakt 
kunnen en moeten worden. 
Dat optimisme helpt ons ook bij de grote opgaves waar we voor staan als gemeen-
schap, zoals het omgaan met de vergrijzing en zorgen voor verdere verduurzaming. 
De vergrijzing heeft in onze Weerter samenleving een grote weerslag op het  
functioneren van de stad. Van economie tot verenigingen, van zorg tot onderwijs, 
van recreatie tot winkelen, maar zeker ook op het wonen, het beleven van het 
woongenot en werkgelegenheid nu en in de toekomst. Verder vinden we het  
belangrijk dat Weert meegaat met de verduurzaming. Inwoners en bedrijven moeten 
zoveel mogelijk gestimuleerd worden maatregelen te nemen om bij te dragen aan 
deze verduurzaming. Deze opgaven vragen om een gemeentebestuur dat tegen-
gestelde tendensen kan verbinden en met heldere doelen en opdrachten handelt 
naar inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties. Met dit programma brengen 
we de juiste focus aan en kunnen we deze opgaven aan.
Binnen dit programma hebben we gekozen voor een indeling met de volgende 
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thema’s: Weert Woonstad, Weert Werkstad en Weert Recreatiestad. Deze drie thema’s 
sluiten aan bij de drie belangrijkste functies van de stad. Weert is een aantrekkelijke 
stad om te wonen, te werken en te recreëren. We zijn trots op wat Weert allemaal 
heeft en we zijn ervan overtuigd dat we Weert samen nóg mooier kunnen maken. 
Eerst geven we een langetermijnvisie op het betreffende thema. Vervolgens geven 
we aan wat er de afgelopen jaren onder andere is bereikt. 
Ten slotte, presenteren we 10 kernpunten waar we de komende jaren op inzetten.

Aan de hand van dit programma blijven we ons in de komende jaren sterk maken 
voor veiligheid en leefbaarheid in wijken en dorpen, een sterke economie, meer 
werkgelegenheid, goede infrastructuur en gezonde financiën. Kortom, Weert moet 
een aantrekkelijke stad blijven waarin het fijn wonen, werken en recreëren is voor 
inwoners, ondernemers en bezoekers van onze gemeente. 
Wij staan voor de vrijheid van alle Weertenaren. Als volkspartij komen wij op voor 
alle mensen in Weert: arm en rijk, jong en oud, man en vrouw, allochtoon en 
autochtoon, ziek en gezond. Wij zijn er klaar voor, klaar om te doen wat nodig is. 
Samen met andere partijen, organisaties en bovenal met onze inwoners. 

Wij vragen uw steun op 21 maart 2018 zodat wij deze plannen voor Weert kunnen 
realiseren.

Met liberale groet,

Vincent van Brussel
Voorzitter Lokaal Netwerk VVD Kempenbroek
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WeeRt Woonstad
Wat voor stad willen we zijn?
Weert is een prettige stad om te wonen. Weert heeft aantrekkelijke woonwijken 
met een prettig leefklimaat. Er zijn hoogwaardige voorzieningen dicht bij huis, 
zoals goed onderwijs, uitstekende zorg en voldoende aanbod van sport en cultuur. 
Weert heeft kleinschalige voorzieningen van kwalitatief hoog niveau.  
Weert is een stad waar schoon, heel en veilig de norm is en waar we klaar staan 
voor elkaar. Niemand mag buiten boord vallen. We verwachten wel dat iedereen 
zoveel mogelijk meedoet en daarbij zijn steentje bijdraagt.

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?
> De nieuwe woonwijken Laarveld en Vrouwenhof zijn tot ontwikkeling gekomen.
> La Cour Bleue, het Nedermazehof, Hornehoof en het Stationskwartier zijn 
  opgeleverd.
> De kantoren van Wonen Limburg, Punt Welzijn, het UWV-gebouw en 
  het oude hoofdkantoor van Smeets zijn omgevormd tot woningen.
> Er zijn woningen voor starters gerealiseerd in de Kloosterstraat en Sutjensstraat  
  en in Stramproy zijn de Taphoeve en het Willibrordushof gerealiseerd.
> In de voormalige basisschool De Duizendpoot zijn woningen gerealiseerd 
  en in de Johanna van Meursstraat zijn energieneutrale huurwoningen gebouwd.
> Er zijn dertig tijdelijke woningen in Weert en zeven in Stramproy gerealiseerd.
> Er zijn nieuwe scholen gebouwd in Leuken en Laar.
> Leuken en Groenewoud hebben een nieuw winkelcentrum gekregen.
> De sportaccommodaties op Leuken zijn geheel vernieuwd.
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Wat willen we de komende jaren bereiken?

1 Meer aandacht voor veiligheid en hard optreden tegen overlast
Veiligheid heeft prioriteit. Het is van groot belang dat de inwoners, bezoekers  
en ondernemers van Weert zich veilig voelen. Veiligheid is een van de kern-
taken van de overheid. Het gevoel van veiligheid is minstens zo belangrijk. 
Door de aanwezigheid van politie voelen mensen zich veilig. Naast zichtbare 
wijkagenten maken we graag middelen vrij om het aantal Buitengewone  
Opsporingsambtenaren (BOA’s) uit te breiden. Zo zorgen we voor een veiligere 
woon- en leefomgeving en beter toezicht en handhaving in de wijken en op 
de bedrijventerreinen. Door deel te nemen aan Whatsapp groepen en het 
nemen van maatregelen tegen woninginbraak kan de Weertenaar veel aan 
zijn eigen veiligheid doen. De gemeente en politie hebben hier een infor-
matieve rol. Daarbij is de veiligheid van ondernemers net zo belangrijk als 
die van ieder ander. Daarom willen we dat ondernemers de ruimte krijgen 
om instrumenten zoals cameratoezicht om hun onderneming en zichzelf te 
beschermen. 
Samen zijn we hard tegen overlast. We willen een aanpak die inzet op  
preventie van overlast. We willen dat wijkraden en bewoners jaarlijks per wijk 
een preventie- en handhavingsplan opstellen om kleine en grote ergernissen 
in de wijk aan te pakken. Uitgangspunt hierbij is een goede leefomgeving 
met voorzieningen, want dat vergroot de sociale veiligheid. Overlastgevers 
worden op hun gedrag en ouders op hun verantwoordelijkheid aangesproken. 
Aangerichte schade wordt verhaald op de dader. Daar waar preventie niet 
genoeg is, moet worden opgetreden door inzet van politie en toezichthouders. 
Is het mandaat te beperkt, dan wordt de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) zo nodig aangepast. Technologie kan helpen om de veiligheid te  
vergroten, zoals met cameratoezicht.
De verkeersveiligheid verdient extra aandacht. Fietspaden en toegangswegen 
dienen veilig te zijn, met name daar waar deze worden gebruikt door kwetsbare 
gebruikers, zoals schoolgaande kinderen. Op bijvoorbeeld de Bocholterweg 
willen wij snelheid remmende maatregelen. 
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2 Ruimte voor stadsvernieuwing en woonwijken 
We blijven in Weert bouwen om te voldoen aan de vraag naar woonruimte.  

Het is van belang dat er voor iedere doelgroep voldoende woningaanbod is. 
We zetten in op meer woningen voor jongeren en starters en (levensloop-
bestendige) woningen voor ouderen. Voor ouderen die zorg op maat nodig 
hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van andere woonvormen. 
Samen met inwoners en woningcorporaties kijken we of het woningaanbod 
zo omgevormd kan worden dat er meer ruimte komt voor deze doelgroepen. 
We vinden dat nieuwe woningen duurzaam en levensloopbestendig moeten 
worden gebouwd. Wij willen het gebruik van duurzame materialen en energie- 
zuinig bouwen stimuleren. We willen dat de gemeente met pandeigenaren 
en woningcorporaties inventariseert waar asbest aanwezig is en bekijken hoe 
dit op een veilige manier verwijderd kan worden.
Verouderde wijken vormen wij bij voorkeur om tot woonwijken. Zoals b.v.  

Beekpoort-Zuid (locatie Landbouwbelang en Wertha brouwerij). We zijn  
voorstander van uitbreiding op Laarveld en Vrouwenhof. Ook in Weert-West  
kunnen woningen gerealiseerd worden, zoals op het oude MOB-complex.  
Tenslotte moet gekeken worden of nieuwbouw kan plaatsvinden in de kerk-
dorpen om daar de leefbaarheid te behouden. 
Meer wonen in de binnenstad is nodig. Al jaren wordt de binnenstad gedomi- 
neerd door winkels en horeca. Van oudsher was wonen ook een belangrijke 
functie. We vinden het belangrijk dat in plaats van winkelruimte, waar mogelijk, 
woningen komen. Zo wordt het winkeloppervlak, en daarmee de leegstand, 
teruggedrongen. Verder zorgt wonen in de binnenstad ook voor levendigheid. 
Vooral jongeren trekt het wonen in de binnenstad aan. We stimuleren dat nog 
meer voormalige kantoren en bedrijfspanden een woonbestemming krijgen. 

3 Een transparantere huurmarkt
 De huurmarkt moet minder gedomineerd worden door sociale huurwoningen, 

met een huur net onder de landelijke huursubsidiegrens. In het middelhoge 
segment van de huurmarkt is in Weert te weinig aanbod. Hierdoor vallen veel 
mensen onnodig tussen wal en schip; ze kunnen (of mogen) geen sociale 
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huurwoning meer huren en kopen is financieel niet mogelijk. Andere private 
partijen zoals investeerders of private coöperaties moeten gemakkelijker 
in deze markt kunnen instappen. Deze partijen kunnen ervoor zorgen dat 
er meer huurwoningen in de vrije sector bij komen. Nieuwe bouwlocaties 
bestaan wat ons betreft niet alleen uit sociale huurwoningen. Huurwoningen 
in de vrije sector moeten op deze locaties ook beschikbaar komen.

4 Wijk- en winkelvoorzieningen opknappen 

 Moderne winkelcentra verbeteren het woonklimaat. We zijn blij met de komst 
van het nieuwe winkelcentrum van Leuken-Groenewoud. Dit winkelcentrum 
is ruim opgezet, kent een goed aanbod en is goed bereikbaar door de gunstige  
ligging aan de Ringbaan. We gaan kijken of het mogelijk is om voor andere 
wijken een soortgelijke verbetering te vinden. Hierbij moet met name gekeken 
worden naar het winkelaanbod op Keent-Moesel en Boshoven. Verder moeten 
kleine verouderde winkelstrips met veel leegstand plaats maken voor woningen. 
Ook moet gekeken worden of ‘losse’ winkels die her en der in de wijken 
liggen verplaatst kunnen worden naar winkelcentra of de binnenstad. Waar 
nog wijkvoorzieningen nodig zijn, komen die in het centrum van de wijk te 
liggen. Dit is voor de sociale cohesie en voor de veiligheid van de inwoners 
van belang. In overleg met de bewoners van de wijken Laar en Molenakker 
streven wij naar een optimale veilige ontsluiting. De bestaande oversteek 
vanaf Hushoven moet behouden blijven, omdat deze de aansluiting op de 
binnenstad biedt.

5 Hogere kwaliteit van groen in de wijken 
 Een groene wijk zorgt voor meer woongenot. De woonwijken en kerkdorpen 

van Weert kenmerken zich door veel groen. Weert is niet voor niets de groenste 
regio van de wereld. Toch is groenonderhoud de afgelopen jaren een flink 
punt van discussie geweest. Er is veel bezuinigd op groenonderhoud. Op 
sommige plekken heeft dit tot een onnodige achteruitgang van de kwaliteit 
van het groen geleid. Wij vinden kwalitatief groen in de wijken van groot  
belang. Daarom moeten de ‘wijkteams’ voor groenonderhoud weer terugkomen 
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om het groenonderhoud in de wijken aan te pakken. Bij iedere straat die 
opnieuw wordt ingericht wordt kwalitatief groen toegevoegd.

 Speel- en sportvoorzieningen houden de wijken leefbaar. Niet alleen de speel-
tuintjes voor de allerkleinsten zijn belangrijk, maar ook voetbal- en basketbal-
veldjes zorgen voor een leefbare wijk. We zien graag meer ‘Cruijff Courts’ in 
Weert. Voor iedereen is het van belang dat er ontmoetingsplekken zijn in de 
wijk zoals bankjes of een Petanquebaan. 

 De leefbaarheid van kleine kernen moet meer aandacht krijgen. Met toe- 
nemende vergrijzing en een afnemend aantal jonge gezinnen komen scholen, 
voorzieningen en verenigingen onder druk te staan. De gemeenschapszin is 
echter groot en dat schept kansen, zoals het zelf regelen van een buurtbus of 
een plaats om samen te eten. 

6 Goed onderwijs en goede zorg dichtbij huis
 Goede zorg dichtbij huis is een belangrijke voorwaarde voor een goed woon- 

klimaat. Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel 
mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig wonen en leven in hun eigen  
omgeving en met de ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Juist 
daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dicht(er) bij mensen aanbiedt. 
Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal in kleine zorgcentra 
en met een grote rol voor de wijkverpleegkundigen. We zijn trots dat veel 
Weertenaren met liefde voor hun familie en naasten zorgen. Mantelzorg is 
ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente moet mantel-
zorgers bijstaan om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. 

 De transitie van enkele zorgtaken van het rijk naar de gemeente is goed verlopen. 

Het is nu belangrijk deze toekomstbestendig te houden. Om de zorg in de 
toekomst betaalbaar te houden is het van belang dat de efficiëntie in de zorg 
gewaarborgd blijft. Door innovatie kan de zorg in de toekomst nog efficiënter 
en duurzamer worden. Volgens ons moet het geld dat beschikbaar is voor 
zorg vooral gaan naar de mensen die zorg verlenen, zodat het geld zo effectief 
mogelijk wordt besteed. De zorgvraag moet leidend zijn voor de zorguitgaven.

 De beschikbare middelen vanuit de Rijksoverheid zijn taakstellend. 
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 Dit maximum is noodzakelijk om de zorguitgaven in de toekomst betaalbaar 
te houden. Wij vinden het niet noodzakelijk dat al het geld wordt uitgegeven 
dat de gemeente ontvangt. We willen dat de gemeente zich blijft inzetten om 
het ziekenhuis in Weert met al zijn functies te behouden of zelfs uit te breiden 
richting de toekomst. 

 Goed onderwijs is van groot belang voor de leefbaarheid. We vinden dat er  
voldoende aanbod moet zijn van onderwijs. De afgelopen jaren zijn veel 
nieuwe scholen gebouwd en hierbij is niet altijd gekeken naar behoefte.  
Veel vierkante meters onderwijsruimte staan onnodig leeg. In de toekomst 
moet de gemeente hier zorgvuldiger mee om gaan. Wij vinden het goed dat 
op diverse plekken brede scholen en IKC’s (Integrale Kindcentra) zijn gekomen.  
We willen dat dit de nieuwe standaard wordt bij nieuwbouw. We willen 
dat de komende jaren wordt geïnvesteerd in passend onderwijsaanbod en 
onderwijsvoorzieningen (in Boshoven) dat aansluit op de behoefte van de 
inwoners. 

7 Clustering van sportverenigingen en sportaccommodaties
 Het aanbod van sportaccommodaties moet aansluiten op de behoefte.  

Zowel binnen- als buitensport zijn in Weert op veel plekken mogelijk. Echter, 
met de teruglopende ledenaantallen bij diverse sportverenigingen en het  
dalende aantal vrijwilligers is het voor verenigingen steeds moeilijker de 
zaken geregeld te krijgen. Daarnaast kennen veel sportaccommodaties een 
hoge ‘onrendabele top’, omdat deze niet volledig benut worden. We vinden 
dat de gemeente actief moet aandringen op samenwerking van sport- 
verenigingen en sportaccommodaties moet clusteren. Ook combigebruik is 
een optie en moet worden gestimuleerd. Het subsidiestelsel voor verenigingen 
moet herzien worden zodat samenwerking actief gestimuleerd wordt. Reeds 
bestaande initiatieven van samenwerking moeten door de gemeente verder 
gestimuleerd en optimaal gefaciliteerd worden. Verder willen we dat individuen 
gebruik kunnen maken van sportaccommodaties zonder hierbij lid te hoeven 
zijn van een sportvereniging. 
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8 Culturele instellingen moeten meer zelfvoorzienend worden
 Een goed cultuuraanbod heeft een positief effect op de aantrekkingskracht van 

Weert als woon-, werk- en recreatiestad. Bovendien is cultureel aanbod nood-
zakelijk voor onze stad als centrumgemeente. Het versterkt de economische 
vitaliteit van een stad. We hebben in Weert een ruim aanbod van culturele 
instellingen, waaronder het Munttheater, het museum, het RICK, de Bosuil, 
de bibliotheek en gemeentearchief. Deze instellingen dragen bij aan een 
divers cultureel palet, welk bijdraagt aan de identiteit van de stad. Cultuur-
historie maakt dat inwoners trots zijn op Weert. Wij willen dat alle kinderen 
de gelegenheid krijgen muziek- of cultuuronderwijs te volgen. Het onderwijs 
in Weert wordt hier wat ons betreft nadrukkelijker bij betrokken. Wij zijn van 
menging dat gestopt moet worden met het verstrekken van subsidie voor 
muziek, kunst- en cultuuronderwijs voor volwassenen.

 Culturele instellingen moeten meer resultaatgericht werken. De instellingen 
moeten niet langer beloond worden voor het instandhouden van zichzelf.  
Zij moeten beloond worden voor door het publiek gewaardeerde activiteiten 
en projecten. Wij zijn van mening dat de culturele instellingen die gemeente-
lijke subsidie ontvangen maximaal en meetbaar samenwerken in een trans-
parante structuur, waarbij iedere instelling een eigen stichting is. Jaarlijks 
willen wij beoordelen de vooraf gestelde doelstellingen zijn gerealiseerd.

 Cultureel ondernemerschap willen wij nadrukkelijk stimuleren. Wanneer de  
culturele instellingen meer ondernemend worden, bewegen ze meer mee 
met de vraag naar cultuur. Hiermee kan de subsidieafhankelijkheid van de 
gemeente worden beperkt. Het muziekcentrum de Bosuil moet de moge-
lijkheid krijgen om als zelfstandige culturele organisatie aan de slag te gaan 
wanneer de instelling zelf horeca inkomsten kan genereren. Wij steunen  
innovatieve en creatieve geesten, broedplaatsen en vrijdenkers. Vernieuwende 
kunst heeft volgens ons vrijheid nodig, moet niet opgesloten zitten in gebouwen 
en subsidies. Wat ons betreft is de rol voor de gemeente slechts incidenteel 
en zeker niet structureel van aard.
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9 Lagere woonlasten en een dienstbare gemeente
 Lagere woonlasten maken Weert een nog aantrekkelijkere woonstad. Wij 

blijven ons de komende jaren inzetten om de woonlasten zo laag mogelijk te 
houden. De onroerend-zaakbelasting (OZB) dient zo laag mogelijk te zijn en 
mag niet meer stijgen dan de inflatie. We zien er streng op toe dat de riool- 
en de afvalstoffenheffing niet hoger zijn dan toegestaan.  
Burgerparticipatie kan helpen de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te 
houden. Wij vinden het vanzelfsprekend dat mensen een bijdrage leveren 
aan het onderhoud en het schoonhouden van hun omgeving. De gemeente 
moet het schoonhouden van eigen wijk en buurt stimuleren. Als dat goed 
gebeurt dan kan de afvalstoffenheffing omlaag. Hondenpoep, zwerfvuil, 
vuiligheid rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast moeten aan- 
gepakt worden en vernielingen worden hersteld. De kosten moeten verhaald 
worden op de veroorzaker. Dit houdt uiteindelijk de lasten voor alle inwoners 
zo laag mogelijk.

 De gemeente dient zich klantvriendelijk en dienstbaar op te stellen naar  

inwoners. De gemeente moet goed bereikbaar zijn voor inwoners en klant-
vriendelijkheid dient voorop te staan. Het moet gemakkelijker worden voor 
inwoners om een product of dienst aan te vragen. Daarom willen wij bekijken 
of een ruimere openstelling mogelijk is en een op maat gesneden service. 
Wij willen de service uitbreiden zodat in bepaalde situaties huisbezoek op 
afspraak mogelijk is, of dat een nieuw ID-bewijs op het werk bezorgd kan 
worden. 

10 Integratie van immigranten
 Immigranten moeten integreren in de Weerter samenleving. Op dit moment 

komen immigranten te vaak direct in de bijstand terecht. Dat is niet goed 
voor hen, maar ook niet voor de Weerter samenleving. Integratie moet  
prioriteit zijn van de gemeente. Nieuwkomers in Weert moeten zich zoveel 
mogelijk aanpassen. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen 
aan de samenleving. Iedereen die kan werken, werkt. De Nederlandse taal  
leren is een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente moet dit zoveel 
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mogelijk faciliteren door te bevorderen dat voldoende betaalbare cursussen 
Nederlandse taal worden aangeboden. We sluiten hierbij niemand uit.  
Er zijn in Weert veel nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden en 
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die mensen zelf gedaan.  
Zij hebben de kansen gegrepen die ons land biedt. Wij zijn daar trots op en 
verwachten dat ook van anderen. Voor afgewezen asielzoekers of illegale 
migranten is in ons land geen plaats. De gemeente ondersteunt hen niet en 
verleent geen opvang.
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WeeRt WeRkstad 
Wat voor stad willen we zijn?
Weert is een stad waar bedrijven zich graag vestigen en waar mensen aan een 
baan kunnen komen. Weert kent een aantrekkelijk investeringsklimaat vanwege 
de strategische ligging, de prima infrastructuur (via weg, water en spoor) en 
een open houding van de gemeente richting bedrijven. De samenwerking tussen 
bedrijven, lokale overheid en onderwijs-instellingen is uitstekend. Weert heeft de 
bedrijventerreinen en de binnenstad goed op orde. De arbeidsmarkt functioneert 
goed en het onderwijsaanbod is hier op afgestemd. 

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?
> Er is een Bedrijven Investeringszone (BIZ) opgericht voor vastgoedeigenaren 
 en winkeliers in de binnenstad.
> Er zijn BIZ’en in oprichting voor verschillende andere bedrijventerreinen. 
 De professionalisering van Parkmanagement is in gang gezet. 
> De treinverbinding Antwerpen Hamont Weert is opgenomen in het regeerakkoord.
> Het economisch profiel van Weert is opgesteld en zorgt ervoor dat met de juiste  
 data en positionering gericht bedrijven naar Weert worden gehaald. 
> De interesse van grote bedrijven voor Weert is aangewakkerd en dat heeft tot 
 vestiging geleid van deze bedrijven, waaronder Groep Heylen.
> Het parkeren in de binnenstad is aantrekkelijker gemaakt door achteraf betaald  
 parkeren in te voeren.
> De gemeente heeft veel onnodige regels geschrapt in de Algemene Plaatselijke  
 Verordening (APV).
> De Multimodale Terminal De Kempen is gereedgekomen.
> Bestaande bedrijven hebben uitgebreid, zijn gerevitaliseerd en de eerste kavels  
 op Kampershoek 2.0 zijn uitgegeven.
> Er is een start gemaakt met de professionalisering van Centrummanagement en  
 Parkmanagement.
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Wat willen we de komende jaren bereiken?

1 Investeren in infrastructuur: A2, Westtangent en trein naar Antwerpen
 Een goede infrastructuur is essentieel voor het vestigingsklimaat. Weert heeft 

een uitstekende strategische ligging tussen Mainport Eindhoven, logistieke 
‘hotspot’  Venlo en Zuid-Limburg, dat gespecialiseerd is in gezondheidszorg, 
chemie en smart services. Wij zijn goed bereikbaar via water, spoor en over 
de weg. Het is essentieel dat deze goede bereikbaarheid gegarandeerd blijft. 
Wij blijven actief sturen op realisatie, om samen met onze landelijke partij 
om de A2 tussen weert en Eindhoven verbreed te krijgen met een spitsstrook 
(smart-lanes). Het aantal en de lengte van de files in de ochtend- en avond-
spits moeten terug. 

 We blijven ons inzetten voor de definitieve realisatie van personenvervoer op 
de treinverbinding tussen Weert en Antwerpen. In 2020 willen wij een dienst-
regeling. Onderzoek zal nut en noodzaak van de West-Tangent aantonen.  
Op basis daarvan beoordelen wij of de ontsluiting van het industrieterrein  
De Kempen en de Multimodale Terminal nodig is of verbetering behoeft.  
We zien daarbij nadrukkelijk de Provincie als partner. 

2 Betere aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt 

 Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is belangrijk voor de  

economie. Een intensieve samenwerking tussen onderwijs, ondernemers en 
de overheid is hierbij een belangrijke factor. Keyport is een voorbeeld van 
hoe dit werkt, deze samenwerking kan verder geïntensiveerd en breder 
gedragen worden. De arbeidsmarkt van Weert kent krapte met een werken-
loosheidpercentage dat hoger ligt dan het landelijke gemiddelde. We vinden 
het belangrijk dat mensen in de bijstand en WW meedoen, bij voorkeur in het 
arbeidsproces. Verstoppertje spelen in een uitkering mag niet geaccepteerd 
worden. De bijstand is voor ons een vangnet, geen hangmat. Bovendien 
hebben wij deze mensen keihard nodig om de almaar toenemende vergrijzing 
het hoofd te bieden. Mensen van 50 jaar en ouder worden door ons niet 
afgeschreven als te oud. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt moeten beter 
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op elkaar aansluiten. Onderwijs blijft het belangrijkste middel. Daarom 
willen wij samen met het bedrijfsleven inzetten op relevante VMBO en MBO 
opleidingen in Weert, die gericht zijn op de lokale vraag. Dit is belangrijk in 
het kader van de vergrijzing en toenemende vraag naar arbeidskrachten. 
Wij stellen voor om in iedere sector een passend omscholingstraject op te 
zetten in samenwerking met bedrijven en uitkeringsinstanties. Zo kunnen 
werknemers die hun baan verliezen worden omgeschoold en opnieuw aan 
de slag bij bedrijven in Weert. Deelname aan een omscholingstraject kan 
een ‘tegenprestatie’ zijn voor het ontvangen van een bijstandsuitkering. 

3 Opzetten van een breed arbeids- en participatiebedrijf
 De beste sociale voorziening is een betaalde baan. We willen dat zoveel  

mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en het is zonde 
als die talenten niet worden benut. Veel mensen in Weert staan aan de kant. 
Een van de redenen hiervoor is dat het UWV en Werk.kom onvoldoende 
invulling geven aan hun rol als schakel tussen de werkzoekenden en  
bedrijven. We willen een verbetering van de samenwerking. Wij zetten in 
op een optimale samenwerking tussen uitkeringsinstanties en re-integratie-

 bedrijven. Wij willen bereiken dat in de komende vier jaar minimaal 500 men-
 sen extra aan het werk zijn. Commerciële partijen zoals uitzendbureaus 

krijgen wat ons betreft een belangrijke rol. Daar zit de kennis zit over de  
behoefte van bedrijven. Krachten moeten worden gebundeld met het 
nieuwe participatiebedrijf dat moet voortvloeien uit de Risse, zodat een 
modern arbeids- en participatiebedrijf ontstaat. Hierbij moet aansluiting 
gezocht worden bij het lokale onderwijsveld en de bibliotheek.  
Laaggeletterdheid is een groot probleem. Beheersing van de Nederlandse 
taal verbetert de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk.

4 Minder onnodige regels en snellere procedures bij de gemeente
 Een aantrekkelijk vestigingsklimaat trekt nieuwe bedrijven naar Weert. Wij 

willen dat Weert een professioneel acquisitie- en grondprijsbeleid heeft. Om 
bedrijven extra welkom te heten willen wij zoveel mogelijk regels schrappen 
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en onnodig lange procedures voorkomen. Veel regels zijn geschrapt en 
er wordt zorgvuldig met nieuwe bedrijven omgegaan. Deze lijn willen wij 
doorzetten. Wij verwachten ten aanzien van de ruimtelijke ordening een 
flexibele opstelling van de gemeentelijke organisatie; een die meedenkt 
en daarnaar handelt. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor 
ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. De invoering 
van deze wet laat op zich wachten, maar dat is geen reden om uit te stellen 
wat nu al kan. In de aanloop naar de Omgevingswet willen wij dat nu al 
proactief wordt gehandeld door de gemeente. 

5 Investeren in bedrijventerreinen
 Moderne bedrijventerreinen maken ondernemen in Weert aantrekkelijk. Wij 

vinden dat de gemeente en Parkmanagement samen moeten inventariseren 
welke investeringen nodig zijn op de bedrijventerreinen. Denk hierbij 
aan beveiliging, glasvezel, groenvoorziening en wandelpaden. Wij zijn 
enthousiast over de initiatieven van ondernemers om op verschillende 
bedrijventerreinen een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op te zetten. Dit is 
een uitgelezen kans om Parkmanagement te professionaliseren. Net als bij 
de BIZ Binnenstad kan de gemeente een bijdrage doen. De belangrijkste 
toegangswegen naar Weert moeten aantrekkelijker worden gemaakt. 

6 Stimuleren duurzame bedrijven 
 Bedrijven in Weert moeten zo duurzaam mogelijk ondernemen. De gemeente 

kan hier een stimulerende rol in vervullen. Bedrijven kunnen milieumaat- 
regelen nemen die bijdragen aan duurzaamheid. Natuur, milieu en duur-
zaamheid bieden kansen voor bedrijven. Wij geloven niet in het opleggen 
van nog meer milieumaatregelen en nog minder in het rondstrooien van 
subsidies. Veel bedrijven erkennen de noodzaak om duurzaam te ondernemen 
en zijn inmiddels zelf overtuigd van de voordelen die dat kan bieden. De 
overheid stelt grenzen, treedt op om milieuvervuiling te voorkomen en 
milieudelicten hard aan te pakken. Inwoners, ondernemers en overheden 
hebben de verantwoordelijkheid om zuinig om te gaan met energie, water-
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beheer, natuur en milieu. Investeren in duurzaamheid is een kans. Innovatie 
ten behoeve van duurzaamheid levert nieuwe producten op; producten 
die de economie als geheel ten goede komen. Elektrische auto’s en fietsen 
zijn een milieuvriendelijke manier van vervoer.  
Wij willen voldoende oplaadpunten. Het plaatsen van zonnecellen en het 
opvangen van restwarmte moet gestimuleerd worden.

7 Voldoende parkeervoorzieningen in de binnenstad en op bedrijventerreinen
 Bereikbaarheid en parkeervoorzieningen blijven belangrijk voor de aantrek-

kingskracht. Parkeervoorzieningen in de binnenstad zijn in ruime mate 
aanwezig en in prima staat. Oudere garages zijn inmiddels gerenoveerd. 
Wij willen het parkeren in garages aantrekkelijker maken en op straat 
parkeren ontmoedigen. De haalbaarheid van dit plan vereist onderzoek en 
overleg met ondernemers en bewoners in het centrum. Op de bedrijven-
terreinen is voldoende parkeerruimte van groot belang. Zeker als er bedrijven

 bijkomen of uitbreiden. Voor ons is dit een punt van aandacht, evenals het 
samen met de bedrijven alert blijven op de infrastructuur ten aanzien van 
de aan- en afvoer van goederen en overige logistieke activiteiten. 

8 Campus Beekstraat: wonen, werken en recreeren 
 Het oude stadhuis aan de Beekstraat heeft in zijn huidige vorm de beste tijd 

gehad. Het wordt nu tijd om te kijken naar de toekomst van dit pand en 
zorgvuldig op zoek te gaan naar een definitieve bestemming. Het is een 
kans voor de gemeente om 10.000 m2 kantoorruimte en detailhandel te 
onttrekken aan de binnenstad. Dit kan een impuls zijn voor de binnenstad. 
Wij vinden dat op termijn de huidige invulling van het gebouw niet past in 
een vitale binnenstad. We gaan op zoek naar een andere bestemming van 
dit gebouw en naar een totale herontwikkeling inclusief de Hegstaat. 

 Dit gebied kan zich ontwikkelen tot een ‘Campus Beekstraat’; een plek 
 waar creatief ondernemerschap (zoals start-ups) in kleinschalige bedrijfs-

verzamelgebouwen gecombineerd wordt met (kleine) woonruimtes in een 
groene omgeving. Campus Beekstraat kan zich ontwikkelen tot een aan-
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trekkelijk gebied waar jongeren en startende ondernemers kunnen wonen, 
werken en recreëren in een parkachtige omgeving.  

9 Samen werken tegen leegstand
 Leegstand in de binnenstad is een doorn in het oog en moet echt aangepakt 

worden. Het zorgt voor een rommelig aangezicht en een gevoel van  
onveiligheid. Leegstand is een gevolg van een teveel aan winkeloppervlakte 
en het tijdsgewricht waarin we leven: internetwinkels, bevolkingskrimp, 
voorzichtige consumenten en verouderde winkelconcepten. Leegstand 
biedt ook kansen. Vanwege het gemeenschappelijke probleem zoeken  
partijen als gemeente, vastgoedeigenaren, ondernemers en retailsector 
elkaar steeds vaker op waardoor nieuwe concepten ontstaan. Dit biedt  
kansen voor creatieve, culturele en sociale initiatieven. Om het probleem 
van leegstand goed aan te pakken stellen we voor een krachtige ‘Taskforce 
Leegstand’ op te richten waarin partijen zijn vertegenwoordigd. Dat is 
nodig om de (langdurig) lege plekken in de stad sneller en slimmer in te 
vullen. Daarnaast stimuleren en steunen wij maatregelen om te komen 
tot een kernwinkelgebied zoals benoemd in de “Visie op het Stadshart”. 
Met flexibele bestemmingen en opheffen van regels op het gebied van 
branchering kan langdurige leegstand tegengegaan worden. De lokale 
belastingen moeten laag zijn. Vergunning- en legekosten mogen niet 
onnodig hoog zijn.

 De vervaging van de grens tussen retail en horeca (blurring) is geen probleem. 

Het biedt kleinere ondernemers de kans samen één (groot) winkelpand 
te huren tegen een redelijke huurprijs. Wij willen een experiment met 
‘freezones’ toestaan. Binnen de freezone zijn de regels versoepeld en kunnen 
ondernemers en bewoners met ideeën aan de slag om de omgeving  
aantrekkelijker en gezelliger te maken. Ook hier verwachten wij flexibiliteit 
en creativiteit van ondernemer en gemeente.
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10 Professionelere communicatie door de gemeente
 De gemeente moet helder communiceren naar inwoners en ondernemers. Wij 

vinden dat het huidige communicatiebeleid van de gemeente Weert moet 
worden geprofessionaliseerd. Wij willen dat niet alleen reactief maar ook 
proactief wordt gecommuniceerd. Duidelijk moet worden wanneer en op 
welke schaal communicatie wordt ingezet. Wij vinden dat het uitbesteed 
mag worden aan commerciële partners, communicatiedeskundigen en 
marketeers. De dienstverlening van de gemeente moet op orde zijn.  
De telefoon wordt opgenomen. Brieven en e-mails worden beantwoord 
binnen de geldende termijnen.

 De ICT bij de gemeentelijke organisatie moet up tot date zijn. De gemeente 
moet meer gebruik maken van de mogelijkheden om statistieken en gege-
vens over de besteding van subsidies online toegankelijk te maken (open 
data). Privacy is een groot goed. Het is belangrijk dat de gemeente de  
digitale privacy van inwoners borgt. De gemeente moet zich inspannen 
voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, 
basisregistratie en belastingen moet zij gebruik maken van vooruitstrevende 
digitale mogelijkheden. De gemeente is up-to-date, transparant en  
communiceert altijd en in heldere taal. 
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WeeRt ReCReatiestad
Wat voor stad willen we zijn?
Weert is een stad met een veelzijdig karakter. De stad is aantrekkelijk voor 
inwoners, ondernemers en bezoekers. De historische binnenstad, de overzichtelijk 
schaal van de stad, de van oudsher goede bereikbaarheid en unieke grenslocatie 
tussen Belgie, Brabant en Zuid-Limburg, maken van Weert een aantrekkelijke stad 
om te wonen, werken en recreeren. Weert ligt in een groene omgeving met veel 
mogelijkheden tot recreatie. Niet voor niets is Weert verkozen tot de groenste 
regio ter wereld. De stad heeft ambitie en wil voor iedereen een aantrekkelijke 
leefomgeving bieden. De combinatie cultuur, historie en natuur, aangevuld met 
horeca, terrasjes en winkels, zorgt dat Weert een hoge belevingswaarde heeft.  
Het is onze inzet deze belevingswaarde te versterken.     

Wat hebben we de afgelopen jaren bereikt?
> Weert-West (de omgeving van de Lichtenberg) heeft een nieuwe bestemming  
 gekregen en er wordt een parkachtige omgeving aangelegd, met wandelroutes,  
 fietspaden en ruiterpaden.
> Het strand van het Blauwe Meertje is in gebruik genomen.
> Straalbedrijf Cuijpers is verplaatst uit het natuurgebied Laurabossen en  
 het bedrijf is voor Weert behouden gebleven.
> Samen met de provincie investeert de gemeente in het aantrekkelijker maken  
 van de binnenstad door het historische karakter terug te brengen.
> Twee belangrijke toegangswegen naar de binnenstad zijn opgeknapt:  
 het Bassin en het Stationsplein.
> Het Stadspark wordt opnieuw ingericht en het terrein van de voormalige  
 houthandel aan de Biest wordt aan het Stadspark toegevoegd.

> Het zintuigenpad en het klimbos is gerealiseerd.
> De renovatie van het historische pand Markt 7 ten behoeve van het museum.
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Wat willen we de komende jaren bereiken?

1 Professionele citymarketing: Weert als V̀an Hornestad' in Kempen~Broek
 Professionele citymarketing is belangrijk om Weert goed op de kaart te zetten. 

De belevingswaarde van de historische binnenstad van de ‘Van Hornestad’ 
Weert moet nadrukkelijker uitgedragen worden. De prachtige natuur in 
Kempen~Broek met zijn mogelijkheden tot recreatie moeten we promoten 
als het ‘Veluwe van het Zuiden’. Weert is een stad om te beleven: een stad 
waar natuur, cultuur en historie zorgen voor een unieke beleving. Wij willen 
een effectieve en professionele stadspromotie. De bestaande samenwerking 
tussen de gemeente en de VVV moet grondig worden herzien. Citymarketing 
kan worden ondergebracht bij Centrummanagement en moet op basis van 
inhuur professioneel en doelgericht te werk gaan. 

2 Fietsen aantrekkelijker maken en snelfietsroutes aanleggen
 Weert is een fietsstad. Toeristen, bezoekers en inwoners komen naar Weert 

met de fiets. De afstanden zijn goed te overbruggen. Wij willen de fietsroutes 
aanpakken en de verkeersveiligheid verbeteren. Met de elektrische fiets in 
opmars is het nodig fietspaden waar mogelijk te verbreden voor behoud  
van verkeersveiligheid. De behoefte aan bewaakte stallingsruimte en oplaad-
punten neemt toe. De stalling in de Hegstraat is te klein en onzichtbaar.  
Hier moet een beter alternatief worden gevonden. Dit kan mogelijk ook in 
een leegstand winkelpand of in een gedeelte van een parkeergarage. Private 
partijen kunnen hierbij een rol spelen. Daarnaast willen wij extra fietspaden 
aanleggen op de Rietstraat en fietsers op de Bocholterweg moeten voorrang 
krijgen. We willen onderzoeken of het mogelijk is snelfietsroutes aan te leggen 
naar Roermond en Eindhoven. 

3 Fonds voor toeristenbelasting opzetten
 Mensen die in Weert overnachten betalen toeristenbelasting, maar zien daar 

te weinig voor terug. Wij zouden graag zien dat het voor de toerist duidelijk 
is waarvoor wordt betaald. Wij willen dat de toeristenbelasting niet langer 
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wordt ingezet als algemeen dekkingsmiddel. De opbrengsten van de toeristen-
 belasting moeten in een speciaal fonds worden gestopt ter financiering van 

initiatieven die bijdragen aan de versterking van de toeristische aantrekkings-
kracht van Weert. 

4 Historische karakter van Weert als V̀an Hornestad' versterken
 Weert is een stad met een rijke historie en die moet meer zichtbaar worden. 

Helaas zijn in het verleden monumentale panden ten prooi gevallen aan de 
sloophamer. Dat kan niet meer. We hechten aan het historische karakter  
van Weert, willen onze monumenten behouden en terugbrengen in hun  
oorspronkelijke staat. Ook industriële monumenten verdienen onze aandacht. 
Bij nieuwe gebiedsbestemmingen willen wij dat het aanwezige industriële 
erfgoed wordt meegenomen in de plannen. Voor de stadstoerist blijven de 
lokale monumenten en de stadswandeling trekkers. Behouden van het  
historisch karakter van Weert en conserveren van bestaande monumenten 
zijn van belang. Het vergroot de belevingswaarde voor bezoekers en draagt 
bij aan woongenot en leefbaarheid van inwoners.  

 De `Golden Mile' moet herkenbaarder worden. Het digitaal en fysiek ontsluiten 
van ons cultureel erfgoed door middel van deze monumentale route door de 
binnenstad is belangrijk. Om de route ook bij avond aantrekkelijk te maken,  
is het aanlichten van de monumentale gebouwen gewenst. De gemeente  
en BIZ-vastgoed stimuleren pandeigenaren om hun pand op te knappen en 
de historische elementen in de oorspronkelijke staat terug te brengen.  
Het gevelfonds kan financiële steun geven. Er zijn veel mogelijkheden om 
de belevingswaarde van onze stad te vergroten en alle initiatieven vanuit de 
samenleving daartoe zijn welkom. 

 Met de verplaatsing van Houthandel Scheijmans start de herontwikkeling 

van het Stadspark. Wij hebben de mogelijkheid op deze historische plek de 
geschiedenis te laten herleven. Dit onder andere door Filips van Montmorency-

 Nivelle, graaf van Horne, heer van Weert op een voetstuk te zetten, en op 
termijn delen van zijn kasteel Nijenborgh opnieuw op te bouwen. 
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5 Grachten terugbrengen op de singels
 De singels van Weert omlijsten het middeleeuwse centrum van Weert. Waar 

ooit de grachten lagen en stadspoorten stonden ter bescherming van de 
Poorters, ligt nu asfalt en een brede middenberm als groenstrook. Wij vinden 
dat de singels aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Op markante plekken 
in de singelring, zoals daar waar de stadspoorten hebben gestaan, willen wij 
de grachten terugbrengen met een duidelijke verwijzing naar de verdwenen 
stadspoorten. Deze grachten zijn tevens retentiebekkens om overtollig water 
op te vangen. Wat ons betreft gaat de uitvoering van dit plan, dat tevens de 
belevingswaarde vergroot, zo snel mogelijk van start. Daarnaast willen we 
meer ruimte voor fietspaden op de singels. Uiteraard gaat dit plan gepaard 
met duurzame vergroening van de singels, al dan niet aangevuld met beelden 
en kunstobjecten ontworpen door vrijdenkers. Om deze plannen ruimtelijk 

 in te passen in het Singelgebied willen we onderzoeken of het mogelijk is 
eenrichtingsverkeer in te voeren op de singels, zodat de ‘binnenring’ een 
nieuwe recreatieve bestemming kan krijgen.

6 Recreatie aan de Zuid-Willemsvaart 
 De Zuid-Willemsvaart is een kans voor unieke recreatie. De mogelijkheid van 

een terras aan het water, de vernieuwde Passantenhaven, en grootse bouw- en 
ontwikkelingsplannen rondom de voormalige tennishal, bewijzen dat het 
kanaal geen obstakel is maar kansen biedt. Wij willen daar nog meer uithalen. 
Een fietsbrug over het kanaal kan Kempen~Broek ontsluiten met de Budeler-
bergen. Verder moet openbare inrichting langs het kanaal opgewaardeerd 
worden door fiets- en wandelroutes te realiseren en aan te laten sluiten op 
de bestaande knooppunten. Het Verliefdenlaantje kan het startpunt worden 
voor een trimparcours langs het kanaal richting het Spoorpark op Weert-Zuid. 
Zo kan op sportieve wijze de stad worden aanschouwd en de groene parels 
met elkaar worden verbonden. 

 Beekpoort-Noord en Beekpoort-Zuid moeten verder worden ontwikkeld met 
woningen en het China-Hotel. Waterrecreatie is belangrijk in Limburg. Weert 
moet daar meer dan voorheen bij worden betrokken. Het achterland wordt 
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zo voor de waterrecreant beter bereikbaar en een groter bereik betekent 
meer watertoerisme in Weert. Een bezoek aan de passantenhaven moet worden 
vereenvoudigd. Een onderzoek naar een tweede jachthaven behoort ook tot 
de mogelijkheden. 

7 Aantrekken evenementen 
 Een stad is aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers als er wat te beleven valt.

 In Weert zijn grote jaarlijkse evenementen, zoals de Paardenmarkt,  
de Stadstriathlon, de Braderie, Bospop, Cultureel Lint, Bantopa en de Kermis.  
Het Centrummanagement mag actief aan de slag evenementen naar Weert 
te halen; bovenregionaal en met een meerjarig karakter. Wanneer een  
evenement landelijke media-aandacht krijgt, heeft dat een positief effect 
op de aantrekkingskracht van Weert. Deze evenementen moeten zelfvoor-
zienend zijn. Wij willen dat er één duidelijk (digitaal) loket is waar mensen 
zich kunnen melden als ze een evenement willen organiseren. Daar moet 
duidelijk uitgelegd worden aan welke regels men moet voldoen. Naast de 
publiekrechtelijke taak van de gemeente kan Centrummanagement hier een 
rol in spelen. Wij verwachten dat de gemeente duidelijk communiceert naar 
initiatiefnemers en meedenkt in oplossingen. 

8 Soepelere regels voor de horeca 
 Er moeten zo min mogelijk belemmerende regels worden opgelegd aan horeca- 

ondernemers. Zo willen wij de sluitingstijden volledig afschaffen en de 
legesgelden van terrassen en vergunningskosten flink verlagen. De regels 
voor het uitstallen van terrassen mogen worden versoepeld. Ondernemers 
moeten kunnen ondernemen. Natuurlijk dienen er duidelijke regels te zijn, 
maar betutteling moet worden vermeden. De horecaondernemer moet zich 
ervan bewust zijn dat zijn ondernemerschap een verantwoordelijkheid en 
een zorgplicht met zich brengt ten aanzien van de leefbaarheid en veiligheid.

 Kwaliteitshoreca is belangrijk voor de aantrekkingskracht van de stad. Om dit 
te bereiken moeten maatregelen getroffen worden die de verblijfsduur in de 
horeca verlengen. Zo steunen wij de initiatieven voor het mogelijk overkappen 
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van de Oelemarkt of de Nieuwe Markt, zodat hier terrassen neergezet  
kunnen worden of evenementen plaats kunnen vinden.  
Ook de weekmarkt zou hiernaartoe verplaatst kunnen worden.

9 Het Blauwe Meertje wordt Ẁeert Beach' 
 Met de aanleg van het Blauwe Meertje heeft Weert er een unieke trekpleister 

bij. Wij vinden het belangrijk dat deze trekpleister nu ook écht een ‘Weert 
Beach’ wordt met de uitvoering van een inrichtingsplan. Daar horen een  
duikplas, mogelijkheden voor outdoor-activiteiten en overnachtingsmoge-

 lijkheden met vaste horeca bij. Gezien het groeiende aantal toeristen is 
 capaciteitsuitbreiding van de overnachtingsmogelijkheden noodzakelijk. 

Toestaan van een tweede vakantiepark of camping in de buurt van het 
 Blauwe Meertje geeft een meerwaarde voor dit recreatief gebied. 

10 De agrarische sector is ondernemend en groen
 We hebben veel waardering voor de agrarische sector in al haar facetten.  

We willen dat de agrarische sector kan blijven ontwikkelen, duurzaam en 
innovatief is. De ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, 
toerisme, natuurbeheer of anderszins draagt bij aan de bedrijvigheid.  
Initiatieven zoals ‘kamperen bij de boer’ juichen we van harte toe.  
De uitbreiding van activiteiten kan agrariërs stimuleren om aan landschaps-
beheer te doen in samenwerking met natuurbeheerders. 

 Agrarische ondernemers moeten de ruimte krijgen om seizoenarbeiders te 
huisvesten: dat is goed voor de ondernemer, het beperkt de overlast en zorgt 
voor minder druk op bestaande overnachtingsmogelijkheden.
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Kandidatenlijst VVD Weert   Gemeenteraadsverkiezingen 2018

1 

Frans van Eersel

3 

Thomas van Gemert

5
Joost Wiezer

7
Mounir Marzouk

9 

Tom Schouten

2
Wendy van Eijk

4
Marie-Therese  

van den Bergh

6
Fer Kurvers 

8
Lars Lambers

10
Carla van de Wetering

DE
 WEERTER

VVD


