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Voorwoord
Beste Weertenaar,
Weert is een stad om van te houden! Jij
woont in deze fantastische stad met volop
kansen. Dag in, dag uit zet de Weerter VVD
zich in om onze stad nog mooier te maken.
Het gaat goed met Weert. In de afgelopen
vier jaar hebben we laten zien dat de
Weerter VVD het verschil maakt.
Er zijn 1.000 woningen gebouwd. De lokale
economie bloeit. Weert bruist.
In de kern staat de Weerter VVD voor het
volgende verhaal:
Goed wonen en leven – als Weerter VVD
willen wij dat 1.000 nieuwe woningen worden gebouwd zodat iedereen betaalbaar
in onze gemeente kan wonen. We willen
aandacht voor een groene en duurzame
omgeving en voldoende mogelijkheden om
je vrije tijd te besteden.

Ralf Stoks
Voorzitter
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Bloeiende lokale economie – als Weerter
VVD willen wij dat iedereen die kan werken,
werkt. We willen dat bedrijven worden
aangetrokken die de lokale economie
verder versterken en banen creëren waar
behoefte aan is. Wat ons betreft horen
ondernemers voldoende ruimte te krijgen
om te ondernemen.

Samenleven en beleven – als Weerter VVD
willen wij goede en liefdevolle zorg waarin
onze inwoners centraal staan. Wij vinden
het belangrijk dat kinderen op een veilige
en prettige manier kunnen opgroeien.
Iedereen doet mee en integreert.
Veilig en dienstbaar – als Weerter VVD
willen wij dat iedereen in Weert veilig kan
wonen, verblijven, werken en ondernemen.
Crimineel en asociaal gedrag moeten
keihard worden aangepakt. Wij willen een
gemeente die werkt voor jou.
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan
jou om te bepalen of de Weerter VVD verder mag bouwen aan een ‘Thuis in Weert’,
voor alle Weertenaren.
Wil je over dit programma iets met ons
delen of aan ons vragen? Neem dan
contact met ons op.
Dit kan via mail info@vvdweert.nl of social
media: Facebook, Twitter, Instagram.

Ralf Stoks
Voorzitter Weerter VVD
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1 Goed wonen en leven
1. BOUWEN, BOUWEN, BOUWEN
Een huis is een thuis. De plek waar je je veilig en prettig kunt
voelen. Daarom is het belangrijk dat iedereen een passende
woning kan vinden. Wij willen dat onze inwoners op ieder
moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden. Een huis dat
je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. Maar
de realiteit is anders. Op dit moment is er krapte op de woningmarkt, ook in Weert. De Weerter VVD vindt dat 1.000 nieuwe
woningen moeten worden bijgebouwd zodat zoveel mogelijk
inwoners in onze gemeente kunnen blijven of komen wonen.

Wendy van Eijk
Lijsttrekker
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• Het bouwen van comfortabele en veilige huizen in prettige en
duurzame leefomgevingen is een kerntaak van de gemeente.
Het uitgangspunt is bouwen naar behoefte.
• Wat de Weerter VVD betreft moet de woningbouwambitie
verder omhoog. Het bouwen van betaalbare koop- en
huurwoningen blijft onze prioriteit. Wij willen dat 1.000 nieuwe
woningen worden bijgebouwd zodat zo veel mogelijk
inwoners betaalbaar in onze gemeente kunnen blijven of
komen wonen. Het bouwtempo moet omhoog.
• Nieuwe woningen bouwen we bij voorkeur in bestaand stedelijk gebied. Daar is nog voldoende ruimte. Daarnaast vinden
wij het belangrijk dat wordt gebouwd in alle dorpen, wijken
en buurten, zodat deze aantrekkelijk blijven om te wonen.
Op plekken waar al (veel) mensen wonen, heb je de meeste
kans om de leefkwaliteit te vergroten. Kleinschalig wonen met
zorg en zorg met wonen faciliteren we dicht bij voorzieningen.
• Door te bouwen pakken we doorstroming aan bij zowel sociale huur, vrije huur als bij koopwoningen. We maken hierover
DE WEERTER VVD • 7

•

•
•

•

•
•

afspraken met woningcorporaties. Zo krijgen we het voor
elkaar dat ouderen die willen, bij elkaar kunnen wonen.
Hierdoor komen eengezinswoningen beschikbaar en regelen
we eerlijke toegang tot de huizenmarkt voor starters. Zo nodig
breiden we de startersregeling uit om voldoende woningen
voor hen bereikbaar te houden.
We willen meer middelhoogbouw, met karakteristieke
woonblokken, binnenhoven en parkstructuren. Ook staat de
gemeente open voor creatieve, nieuwe woonvormen, zoals
tiny houses, hofjeswonen en coöperatieve zelfbouw.
Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor
kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw.
We vinden dat er voldoende ontwikkelmogelijkheden zijn in
bestaand stedelijk gebied. Kansen zijn er voor de locaties
Horne Kwartier, Beekstraatkwartier, enkele (voormalige)
bedrijfslocaties (o.a. Philipsterrein, Verkadefabriek,
Dr. Schaepmanstraat) en vrijkomende sportlocaties.
Nieuwe combinaties van wonen-werken-(be)leven kunnen
daar worden gerealiseerd.
We faciliteren initiatieven voor tijdelijke huisvesting van
internationale werknemers, woonurgenten en spoedzoekers.
Tijdelijke woningen moeten inzetbaar zijn voor verschillende
doelgroepen.
Het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel
en horeca kan leegstand tegengaan.
De woonlasten blijven zo laag mogelijk. We zijn terughoudend
met het verhogen van de belasting op de eigen woning (OZB).
De totale woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing)
mogen met maximaal de inflatie stijgen. Ook moet duidelijk
zijn waar ons belastinggeld naar toe gaat.
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2. GROEN EN LEEFBAAR

Thomas van Gemert
Nr. 2

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen,
een wijk die leefbaar is. De Weerter VVD wil een schone, veilige
en groene stad waar de gemeente in goed contact staat met
inwoners. Zij zijn onze ogen en oren.
• We willen meer groene plekken met bomen en planten in de
stad, wijken, buurten en dorpen. Een stenen omgeving is al
snel opgefleurd met vergroening, een struik of plantenbak.
Zo zorgen we voor een omgeving die klimaatbestendig en
koeler is.
• Het systeem waar afval achteraf wordt gescheiden, blijft wat
de Weerter VVD betreft de norm. Het kan en moet goedkoper.
• Bij bouwplannen, weg- en natuuronderhoud wordt rekening
gehouden met bodem- en waterbeheer: beter vasthouden
van water, tegengaan van verspilling en stimuleren van
hergebruik van water. We inspireren inwoners om hun tuinen
klimaatvriendelijk in te richten.
• Straten aan de randen van de stad, waar alleen bestemmingsverkeer komt, worden aangepakt en ingericht als woon- en
leefstraten, met smalle profielen en veel groen.
• We werken aan wijkontwikkelingsplannen samen met de
woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties, door en
voor de wijk. We leren en experimenteren bij de uitvoering
van de gebiedsvisie Keent-Moesel.
• We willen een goede balans tussen koopwoningen, midden
huur- en sociale huurwoningen. Een gemengde wijk is een
leefbare wijk.
3. VLOT VERVOER VAN A NAAR B
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar werk,
bij vrienden en familie op bezoek of wandelen een rondje in
onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook verplaatsen:
het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen.
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Dat de doorstroming goed is, je niet ergens in de file staat om
de stad uit te komen en je te laat bent bij je afspraak. En het is
bovenal belangrijk dat verkeerssituaties veilig zijn voor voetganger, fietser en automobilist.
• Verkeersveiligheid is topprioriteit. We richten straten en wijken
veilig in, in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs.
Dat doen we in samenwerking met politiediensten, ouders en
buurtbewoners.
• We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Zo zorgen we voor voldoende parkeerplaatsen voor
bewoners en bezoekers van onze stad.
• Fietspaden, trottoirs en wegen zijn of worden ingericht op de
toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming centraal staan.
Inclusief onderhoud dat zoveel mogelijk in één keer wordt
gedaan.
• De Weerter VVD blijft zich inzetten voor de realisatie van de
treinverbinding voor personenvervoer Weert-Hamont-Antwerpen. Dit doen we samen met de Belgische gemeenten, de
provincie Limburg en de Rijksoverheid.
• De files op de A2 Weert-Eindhoven worden aangepakt.
Wat de Weerter VVD betreft is de enige echte oplossing een
verbreding van de A2.
• De gemeente moet sluipverkeer van vrachtwagens
ontmoedigen en maatregelen nemen om de overlast op
Ringbaan-Noord te verminderen. Er moet eindelijk een oplossing komen voor de verkeersstromen vanuit bedrijventerrein
De Kempen.

Lars Lambers
Nr. 3
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4. SLIMME EN DUURZAME OPLOSSINGEN
De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor
het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Huizen gaan
van het gas af, zonneweides en windparken verschijnen in ons
landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige
keuzes en draagvlak vragen. De Weerter VVD wil dat dit gebeurt
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op een betaalbare manier voor inwoners en ondernemers.
Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen we ons
leven zoveel mogelijk leiden zoals we zelf willen en blijft onze
stad prettig om te wonen.
• Zon op dak heeft de voorkeur. We willen niet dat daarvoor
natuur of agrarische grond wordt opgeofferd. We maken het
zo gemakkelijk mogelijk om zon op dak en laadpalen aan te
vragen door procedures simpeler te maken. Zo stimuleren we
duurzame energie.
• Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en
het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam
en circulair in.
• De Weerter VVD vindt de Weerter ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn niet realistisch en onbetaalbaar. Dit moet naar
2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie
op te wekken kunnen we dit bereiken.
• We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van
woningen. Samen met bewoners en gebouweigenaren kijken
we naar de beste oplossing. De totale woonlasten mogen
hierbij niet stijgen.
• Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening
dan gas, zorgen we ervoor dat inwoners een betaalbaar
alternatief krijgen aangeboden. Denk bijvoorbeeld aan slimme
energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame
energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden
we voor de toekomst als waterstof of groen gas toegankelijk
zijn.
• De gemeente heeft een voorbeeldfunctie op het gebied van
verduurzaming waar het haar eigen vastgoed betreft. Er wordt
aangesloten bij natuurlijke onderhoudsmomenten.
• Kernenergie is een schone en stabiele energiebron. In de
combinatie van verschillende energiebronnen staan wij ook
open voor kernenergie in de regionale energiestrategie.
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2 Bloeiende lokale economie
1. RUIMTE VOOR ONDERNEMERS
Weert is een stad waar het goed werken en ondernemen is.
Waar ondernemers oog hebben voor mens en milieu. Onze
stad is goed ontsloten en verweven met de regio, nationaal en
internationaal. Ondernemers, onderwijs en overheid werken
goed samen. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van
onze Weerter economie. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. Daarom moeten
we de lokale economie blijven stimuleren. Zo dragen we bij aan
banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de
toekomst.

Evert Kneepkens
Nr. 4
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• Een ondernemer wil ondernemen en zich niet druk maken om
administratief “gedoe”. De gemeente faciliteert en denkt mee.
• Ondernemen werkt het beste in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. Dat is fijn voor onze inwoners en trekt bezoekers
aan van buitenaf. De gemeente moet samen met organisaties
als Parkmanagement kijken wat hiervoor nodig is. Omdat
de samenwerking van ondernemers in een winkelgebied of
bedrijventerrein hieraan bijdraagt, stimuleert de gemeente de
oprichting van bedrijfsinvesteringszones (BIZ’en).
• De Weerter VVD vindt het belangrijk om te blijven investeren in
moderne en duurzame bedrijventerreinen.
• Het aantrekken van nieuwe innovatieve bedrijven naar Weert
is belangrijk voor onze lokale economie. De gemeente speelt
daarbij een belangrijke rol. Daarnaast is een goede samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid belangrijk.
Een voorbeeld hiervan is Keyport.
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• We willen meer inzetten op combinaties van wonen en
werken. Kleinschalige bedrijfsverzamelgebouwen of ‘workhubs’ dicht bij de woonomgeving passen bij de moderne tijd,
waarbij ook thuiswerken en hybride werken steeds belangrijker worden. Het Beekstraatkwartier en de Stationsomgeving
zijn wat de Weerter VVD betreft kansrijke locaties. We gaan
ervan uit dat de gemeente actief meedenkt en meewerkt.
• We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor
wonen, werken, detailhandel en horeca. Ook verruimen we
vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruime
bestemmingsplannen. De branchering op de PDV-locatie
Roermondseweg/ Moesdijk mag wat ons betreft worden
verbreed.
2. AANTREKKELIJKE BINNENSTAD
Een levendige binnenstad maakt Weert een aantrekkelijke stad
voor inwoners en bezoekers. Onze lokale ondernemers werken
hier iedere dag keihard aan. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te vermengen, creëren we
een bloeiende lokale economie die klaar is voor de toekomst.
Een stad komt nog meer tot leven als de binnenstad bruist.
• De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet
meer van deze tijd. De Weerter VVD wil het mogelijk maken
dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan
hun gasten en dat ook winkeliers hun klanten als gast kunnen
ontvangen (zgn. blurring).
• Horecaondernemers zorgen o.a. voor een bruisend uitgaansleven in de Weerter binnenstad. Wet- en regelgeving moeten
hen zo min mogelijk belemmeren en eenvoudig zijn. Ook terrassen zorgen voor een levendige binnenstad. De Weerter VVD
wil het mogelijk maken terrassen permanent uit te breiden.
• Het economisch belang van de ondernemers in de binnenstad moet in balans blijven met de leefbaarheid van de
bewoners in de binnenstad.
18 • THUIS IN WEERT
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3. IEDEREEN DOET MEE
Weert is een stad waar iedereen meedoet. Ook mensen die
dat niet op eigen kracht kunnen. Werk, zowel betaald als vrijwilligerswerk, is van groot belang voor mens en maatschappij.
Werk zorgt voor contact met anderen en leidt tot ontwikkeling
en eigenwaarde. De Weerter VVD vindt dat iedereen mee moet
doen. Op deze manier dragen alle inwoners, ook de nieuwkomers, bij aan onze samenleving, nu en in de toekomst.
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet
direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders is dan
waar je vandaan komt. Van nieuwkomers verwachten we dat ze
bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te
leren en je te verdiepen in onze normen en waarden, kun je
sneller aan het werk.

Marie-Thérèse van den Bergh
Nr. 5
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• We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan.
Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands
talenten en mogelijkheden en hoe deze aansluiten op de
arbeidsmarkt. Als de stap naar regulier werk nog te groot is,
worden inwoners begeleid naar beschut werk en/of leerwerkplekken. Het onderwijs en het bedrijfsleven blijven nauw
samenwerken om te zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. De Risse moet zich
ontwikkelen tot een modern arbeids- en participatiebedrijf.
• Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning
rekenen. Het verliezen van een baan is al ingrijpend genoeg.
Wie een uitkering ontvangt levert een tegenprestatie.
Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of
geen tegenprestatie verricht, verlies je je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende zijn ingeburgerd, kunnen als
tegenprestatie worden verplicht te werken aan inburgering en
integratie.
• De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van
een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om als
DE WEERTER VVD • 21
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nieuwkomer de taal te leren en gaan laaggeletterdheid en
analfabetisme tegen. Daarbij verwachten we van iedereen
maximale inspanning om Nederlands te leren. Wanneer
iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet
meewerkt, kunnen boetes volgen of wordt de uitkering gekort.
Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht
naar een peuterspeelzaal zodat achterstanden vroeg kunnen
worden aangepakt. We betrekken ouders bij taalonderwijs
voor jonge kinderen.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Weert
geen plaats. De gemeente Weert ondersteunt hen niet met
hulp en verleent geen opvang. Hetzelfde geldt voor organisaties die illegalen helpen.
Veilige opvang van vluchtelingen vindt plaats buiten Europa.
In Weert willen wij niet opnieuw een AZC.
We ondersteunen organisaties die integratie bevorderen.
Dat betekent dat de gemeente geen subsidies verstrekt aan
organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze
democratische waarden ondermijnen.
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3 Samenleven en beleven
1. ZORG DICHTBIJ HUIS
We willen goede en liefdevolle zorg met hulp die zo dicht
mogelijk bij huis wordt georganiseerd zodat je in je eigen buurt
goed oud kunt worden. Een buurt waar je je buren gemakkelijk
kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten
goed toegankelijk zijn, zodat iedereen naar de buurtwinkel kan
gaan.

Fer Kurvers
Nr. 6
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• Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we
kritisch of de hulp die we geven passend is. Wanneer zorg
nodig is, dan moet ze snel beschikbaar en van goede kwaliteit
zijn. Daarom spreken we met zorgorganisaties af hoelang dit
mag duren. Als thuis wonen niet langer gaat, vindt de Weerter
VVD dat binnen drie weken opvang beschikbaar moet zijn.
Thuiszorg wordt binnen een week geregeld.
• We ontzorgen onze mantelzorgers. Er is een centrale plek
waar mantelzorgers terecht kunnen met vragen en voor
informatie. Welzijnsorganisaties onderhouden contact met
mantelzorgers om overbelasting te voorkomen.
• Het moet mogelijk zijn laagdrempelig en in de eigen wijk hulp
te krijgen. Huisartsenpraktijken en sociale wijkteams spelen
hierin een cruciale rol. Zo zorgen we voor basisondersteuning
in het dagelijks leven.
• Als volwassenen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig
hebben, helpen wij hen op weg. Hiervoor kunnen mensen
terecht bij praktijkondersteuners bij de huisarts, bij huisartsen
en sociale wijkteams. Zij wijzen hen door naar de juiste
ondersteuning.
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2. FIJN OPGROEIEN
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun
kinderen. Weert is een gemeente waar kinderen op een veilige en
prettige manier kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Daar zijn we trots op en dat willen we graag behouden.
Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en jeugdzorg nodig is,
bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis.
• Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder
jeugdzorg. Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten of
stoten. Van ouders verwachten wij verantwoordelijkheid voor
het gezond opgroeien van hun kinderen.
• We plakken niet onnodig stickers en maken het niet zwaarder
dan nodig. Het is niet de bedoeling dat kinderen die hulp
krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen.
• De Weerter VVD vindt preventie erg belangrijk. Zo voorkomen
dat zwaardere hulp nodig is. Problemen bij kinderen en gezinnen moeten zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd. Sociale
wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs hebben hierin
een belangrijke rol.
• Door met scholen en sportverenigingen vroeg in te zetten
op het weerbaar maken van de jeugd en het bespreekbaar
maken van mentale gezondheid, kunnen veel problemen
worden voorkomen.
• Waar signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling
moet dit worden herkend door hulpinstanties. In deze situaties
moet hulp altijd direct beschikbaar zijn.
3. CULTUUR VOOR ALLE LEEFTIJDEN
De Weerter VVD is trots op het rijke aanbod van culturele evenementen, voorzieningen en verenigingen in Weert. De waarde van
cultuur is belangrijk voor de lokale economie en de samenleving.
26 • THUIS IN WEERT
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Cultuur draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak
voor jong en oud. In Weert is ruimte voor creatieve ideeën en
initiatieven van onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om
te bepalen wat cultuur is.

Lilian van Grimbergen
Nr. 7
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• In Weert worden talloze mooie evenementen georganiseerd
voor alle doelgroepen: Bospop, Cultureel Lint, kermis.
Deze evenementen maken Weert een fijne stad om in te
wonen en om te bezoeken. Weert heeft daarbij een centrumfunctie in de regio.
• De gemeente moet één loket inrichten voor organisatoren
van evenementen. Er moet sprake zijn van een uitnodigend
evenementenbeleid, waarbij het loket actief, transparant en
oplossingsgericht meedenkt en waar je terecht kunt als er
iets misgaat.
• In Weert zijn culturele voorzieningen voor alle leeftijden.
Subsidies voor culturele voorzieningen moeten worden
ingezet om het aanbod van kunst en cultuur beschikbaar te
maken voor alle inwoners. De Weerter VVD verwacht van de
subsidieaanvragers dat zij ook zelf zorgdragen voor inkomsten
en bijdragen aan een maatschappelijk doel. Ook willen we
meer inzetten op cultureel ondernemerschap om de afhankelijkheid van gemeentelijke subsidies te verkleinen.
• We willen het geld dat de gemeente uitgeeft aan cultuur zo
effectief mogelijk inzetten. Zo bereiken we zoveel mogelijk
inwoners. Van professionele culturele instellingen verwachten
we dat ze verantwoording afleggen over hoe zij belastinggeld
besteden. Bovendien moeten ze meer resultaatgericht
werken. Meer samenwerking en/of fusie is noodzakelijk om
de efficiëntie te vergroten. Gezamenlijke huisvesting, promotie
en bedrijfsvoering bieden daarvoor kansen.
• Het cultureel erfgoed in Weert mag worden gezien. Cultuur
verbindt, inspireert en prikkelt. Wij promoten ons erfgoed,
zowel bij onze bezoekers als onze inwoners. Dat draagt bij
aan onze identiteit. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel
erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook het historisch archief,
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cultuurhistorische evenementen en lokale tradities zoals de
Sinterklaasintocht, carnaval en de kermis.
• Museum W aan de Markt in Weert moet zich de komende
jaren ontwikkelen tot een modern en aantrekkelijk museum.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid het monumentale
gebouw in stand te houden.
4. GOED ONDERWIJS
Weert heeft een prima aanbod van goed onderwijs dicht in de
buurt. Onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een
gelijke start en geeft ze kennis en vaardigheden mee waar ze de
rest van hun leven profijt van hebben. Op school leren kinderen
ook wat onze normen en waarden zijn, hoe we met elkaar
omgaan, wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt
daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de
hele samenleving heeft er belang bij.
• De Weerter VVD vindt dat het aanbod van onderwijs goed
moet aansluiten op de behoefte. We willen voorkomen dat
onnodig veel vierkante meters schooloppervlak leeg komen
te staan. De nieuwbouw van scholen op Boshoven heeft
prioriteit. Daarbij heeft het de voorkeur dat beide scholen in
hetzelfde gebouw worden gehuisvest.
• Integrale Kind Centra (IKC’s) zijn de nieuwe standaard bij
de bouw van scholen. Dit maakt het mogelijk om voor- en
naschoolse opvang goed te regelen, dicht in de buurt.
• Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten,
stimuleert de gemeente dat (taal)achterstanden bij hen
worden weggewerkt, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of
kinderdagverblijven.
• School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen.
Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige
signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
• Het is belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is.
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Daarom zorgen we voor een veilige toegang tot de school,
met veilige wandel- en fietsroutes. Ook kijken we naar
bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken.
5. SPORT VOOR JONG EN OUD
Sporten is belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier
en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien goed
voor een gezonde, duurzame en weerbare samenleving.
Zeker nu de Weerter samenleving steeds ouder wordt, is het
belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen
toegankelijk is.

Miranda Jeurninck
Nr. 8
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• Sport heeft op veel manieren een positieve invloed op ons
leven. Het is logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor
onze inwoners met wie het minder goed gaat. Daarom wil de
Weerter VVD dat sportclubs, het onderwijs en zorginstellingen
nauw met elkaar samenwerken zodat zij problemen op tijd
signaleren.
• Sportverenigingen werken in Weert op veel plekken al
intensief samen. Vanwege het teruglopende ledenaantal bij
veel verenigingen wordt samenwerking in de toekomst nog
belangrijker. Clustering van verenigingen en accommodaties
is van belang om het sportaanbod in Weert toekomstbestendig te houden. De Weerter VVD vindt dat de gemeente
hierin een actieve rol moet pakken. Waar het kan, zetten we
sportaccommodaties zoveel mogelijk in voor meerdere doeleinden.
• Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang
werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zoveel
mogelijk te laten bewegen. Combinatiefunctionarissen
kunnen hierbij helpen.
• Sporten kan een belangrijke uitlaatklep zijn voor jongeren.
We dragen daarom financieel bij aan het sporten van kinderen
als hun ouders dit niet kunnen betalen.
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• De gemeente kan een financiële bijdrage voor sport inzetten
om breedtesport en talentontwikkeling te stimuleren.
6. ONDERNEMEN EN RECREËREN IN HET BUITENGEBIED
Weert heeft een prachtig buitengebied, met ruimte voor agrarische bedrijven, recreatie en natuur. Het is belangrijk dat deze
functies met elkaar in balans blijven. We hebben veel waardering voor onze ondernemers in de veeteelt, land- en tuinbouw.
Als boeren kunnen blijven ondernemen en innoveren, leveren ze
een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu. Zo blijven we genieten van ons mooie
buitengebied.
• De Weerter VVD vindt het belangrijk dat boeren niet onnodig
worden gehinderd. Daarom geven wij hun de ruimte om grond
voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme,
agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid.
• Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Draagvlak en een
goede balans tussen de belangen van de omgeving en de
ondernemer zijn hierbij van groot belang.
• Onze natuur draagt bij aan ons welzijn. Daarom blijven we
ons inspannen voor herstel en behoud van de natuur en de
versterking van biodiversiteit. Dat is ook belangrijk voor onze
lokale economie.
• Recreatieve ondernemers in het buitengebied mogen uitbreiden zolang zij rekening houden met de natuur. Ook hier
blijft de balans tussen de belangen van de omgeving en de
ondernemer van belang.
• Wandelen en fietsen door het buitengebied zijn een heerlijke
manier om van het mooie landschap rondom Weert te
genieten. De Weerter VVD wil meer nieuwe recreatieve routes
of verbetering van bestaande routes.
• Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze lokale
economie. Daarom willen wij dat de gemeente samen met
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de nieuwe Citymarketing organisatie blijft inzetten op goede
stadspromotie voor binnenstad én buitengebied zoals
Grenspark Kempen~Broek.
• Er is ruimte voor meer overnachtingsmogelijkheden in het
buitengebied van Weert: vakantiehuisjes, campings, B&B’s.
De gemeente denkt mee met initiatiefnemers om het aanbod
van overnachtingsmogelijkheden te vergroten.

Henny Tinnemans
Nr. 9
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4 Veilig en dienstbaar
1. VEILIG ZIJN EN VEILIG VOELEN
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt
en huis. Zonder veiligheid geen vrijheid. De Weerter VVD wil dat
iedereen in Weert veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Maar veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente
daarom voor een veilige leefomgeving. Door met elkaar op te
trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit keihard
aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen. Het is
van belang dat de gemeente bij de aanpak van criminaliteit kiest
voor de juiste balans tussen repressie en preventie. De kracht
van onszelf, ondersteund door een gemeente die zorg draagt
voor veiligheid, vormt het fundament van onze samenleving.

Jeroen Stein
Nr. 10
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• Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances 24 uur
per dag beschikbaar zijn. De hulpdiensten zijn op tijd als je ze
nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke gemeente
de diensten komen. Ook overige hulpdiensten zijn goed bereikbaar en benaderbaar.
• De evenementen en het uitgaan in onze stad zijn toegankelijk
en veilig. Tijdens drukbezochte evenementen zijn toezichthouders en politie alert en zorgen zij voor de veiligheid van het
publiek.
• De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)
zijn zichtbaar op straat en in wijken. Zo worden verloedering
en overlast op straat en in wijken tegengegaan.
• Onze boa’s verdienen de juiste middelen om voor onze
veiligheid te zorgen. Ook wil de Weerter VVD dat ze gebruik
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kunnen maken van technologie zoals cameratoezicht en
bodycams om hun veiligheid en die van onze inwoners en
hulpdiensten in de stad te vergroten.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt.
Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. De gemeente stimuleert de oprichting van
buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen. Inwoners
en wijkagenten werken daarbij samen.
Wij vinden het normaal dat je met je handen van andermans
spullen afblijft. Geweld is helemaal uit den boze. Zeker tegen
onze hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak
inzetten. Deze horen ongestoord hun werk te kunnen doen.
Hufters die geweld tegen hen gebruiken pakken we hard aan.
Overlast is een grote ergernis. De politie grijpt in als mensen
de regels overtreden of overlast veroorzaken. Wanneer de
politie ingrijpt, kan zij rekenen op steun van het lokaal gezag.
De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan inzetten om Weert veiliger te maken, o.a de “Aso-wet”.
De Weerter VVD wil dat hij deze ook daadwerkelijk gebruikt en
blijft gebruiken. Te denken valt aan het sluiten van drugspanden en bij andere overlast als gevolg van het handelen in of
gebruiken van drugs.
Woonoverlast moet meer aandacht krijgen. We werken
samen met woningcorporaties, politie en zorgverleners.
Overlastgevers moeten sneller uit huis worden gezet.
Om te voorkomen dat herhaling van crimineel gedrag plaatsvindt, werkt de gemeente samen met scholen om jongeren
met een criminele achtergrond perspectief te bieden.
Het leren meedoen in de samenleving voorkomt dat ze
afglijden naar georganiseerde criminaliteit.
Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken.
De gemeente is scherp op ondermijning en witwaspraktijken.
Ze weigert een vergunning of trekt deze in als ze wordt misbruikt voor het faciliteren van criminele activiteiten. Een goede
samenwerking in de regio en met het Regionale Informatieen Expertisecentrum is belangrijk om ondermijning aan te
pakken. We kunnen dat niet alleen.

40 • THUIS IN WEERT

DE WEERTER VVD • 41

• Steeds vaker worden onze inwoners slachtoffer van digitale
criminaliteit, zoals WhatsApp fraude of phishing. Daarom wil
de Weerter VVD goede voorlichting voor inwoners, jong en
oud. Ook moeten zij weten waar ze aangifte kunnen doen van
deze (pogingen tot) zgn. cybercrime.
• Privacy is een belangrijk goed. De gemeente zorgt dat ICT
volledig up to date is. Privacygevoelige informatie is beschermd tegen misbruik, digitale hacks en cyberaanvallen.
2. DIENSTBARE GEMEENTE
Het belang van de inwoners en ondernemers staat altijd voorop.
De Weerter VVD wil dat de gemeente voor hen eenvoudige
formulieren, heldere taal en overzichtelijke regels gebruikt.
Ook willen we geen wachtrijen, problemen en frustraties. Brieven
en formulieren van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk.

Lennart Stultiens
Nr. 11
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• We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om
je goed en zo snel mogelijk te helpen.
• De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede
kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit
huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We starten met het
thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten. Ook moeten
ondernemers zaken zoveel mogelijk digitaal kunnen regelen.
• Het gemeentehuis is fysiek bereikbaar. Bij vragen is het altijd
mogelijk een mens te spreken in plaats van een computer.
• De gemeente moet één digitaal loket inrichten waar ondernemers, inwoners en organisaties terecht kunnen met vragen en
voor vergunningen en/of schuldhulpverlening.
• Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct
raakt betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke
verwachtingen om achteraf teleurstellingen te voorkomen.
Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.
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• Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers altijd
gelijk krijgen. De Weerter VVD vindt dat de gemeente meer
oog moet hebben voor de stille meerderheid die de gemeente
niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houdt zij balans bij het
maken van keuzes.
• De gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de
kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Bij voorzieningen, vergunningen voor algemeen gebruik kan hiervan
worden afgeweken. De gehele Weerter gemeenschap heeft
hier immers baat bij. Als een lastenverhoging noodzakelijk is,
dan is dit voor het behoud van het voorzieningenniveau.
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