Weert Lokaal: een goed gevoel!
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1. Inleiding
Weert kent al meer dan 80 jaar een lokale invulling in de politiek. Weert Lokaal is uit die
lokale initiatieven van inwoners samengesmolten. Weert Lokaal is daardoor geworden tot
een brede volkspartij voor de inwoners van heel Weert (Altweerterheide, Biest, Binnenstad,
Boshoven, Fatima, Graswinkel, Groenewoud, Hushoven, Kazernebuurt, Keent, Laar,
Laarveld, Leuken, Moesel, Molenakker, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy). Voor alle
mensen, die hier wonen. Mensen die hier geboren zijn, van verre landen komen, uit Europa
hier ingeburgerd zijn, mensen met verschillende politieke beelden, jong, oud, gezinnen,
alleenstaanden, arm, rijk, werknemers, ondernemers… kortom: Weert Lokaal is er voor alle
inwoners van deze prachtige gemeente.
De kernwaarden van Weert Lokaal zijn: sociaal, betrokken en open. Dat waren ze in het
verleden en zijn ze in de toekomst. Sociaal benadrukt dat we oog blijven houden voor
inwoners die het moeilijk hebben, financieel of anders. Gewoon omdat we vinden dat we er
ook voor hen zijn. Betrokken wil zeggen dat we met beide benen op de grond staan,
middenin de maatschappij van Weert. We weten wat er leeft en wat mensen beweegt. We
denken met ze mee, niet vanuit een politiek denkbeeld, maar vanuit onszelf, zoals we zijn.
Open betekent voor Weert Lokaal dat we altijd luisteren naar inwoners. Van daaruit bepalen
we onze standpunten om deze gemeente te kunnen besturen. Daar zijn onze plannen op
gebaseerd. We gaan daarin wel onze eigen weg, want we moeten altijd alle belangen
meewegen. Openheid leidt dan ook tot meer inventiviteit en creativiteit.
Weert Lokaal heeft de laatste vier jaar een vernieuwing en verjonging doorgevoerd. Zonder
de kennis, ervaring en vakmanschap van onze doorgewinterde politici weg te gooien. U vindt
dan ook op onze lijst veel nieuwe namen - naast de oude bekende – van inwoners die zich
prettig voelen bij onze lokale, politieke aanpak. Zonder gebonden te zijn aan landelijke
kaders. Ook onze lijsttrekker Geert Gabriëls komt vanuit een nieuwe lichting die zich de
afgelopen vier jaar heeft gevormd.
Niet de volgorde op de lijst, maar de volgorde van de behaalde stemmen bepaalt bij Weert
Lokaal de kandidaten die in de raad mogen zitten! Dat betekent dat u als kiezer bepaalt of u
wilt dat de nieuwere politici een plek moeten krijgen in de raad, of dat u meer vertrouwen
heeft in de wat meer ervaren leden van onze partij. Wij denken dat we de lokale democratie
hiermee een dienst bewijzen.
Het verkiezingsprogramma is gebaseerd op de voorgaande programma’s maar ook op de
ervaring die we de afgelopen vier jaar hebben opgedaan wat betreft nieuwe ontwikkelingen.
Alle leden hebben zich er over kunnen uitspreken en alle kandidaten van Weert Lokaal
hebben dit programma mede opgesteld.
Als voorzitter van deze prachtige partij hoop ik dat we weer veel uit dat programma voor u
mogen verwezenlijken.
René Laenen
Vz. Weert Lokaal
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2. Beknopt Verkiezingsprogramma

Al meer dan 80 jaar werkt Weert Lokaal samen met de inwoners van Weert, met de wijk- en
dorpsraden, met de industrie, met de verenigingen, met de ondernemers, met andere
politieke partijen, de omliggende gemeenten en met de provincie. Met maar een doel voor
ogen: alle inwoners zich goed thuis laten voelen in hun eigen omgeving.
Dat goede gevoel stond de laatste jaren onder druk. Maar je ziet nu steeds meer inwoners
die bereid zijn om de schouders te zetten onder het zelf vormgeven van hun leefomgeving.
Het gaat immers om hun eigen welzijn. Mensen weten zelf immers goed wat ze wel of niet
nodig hebben. Je thuis voelen betekent ook oog hebben voor de buren, de buurt en zaken
die het algemene welzijn verbeteren. Om al deze mensen tegemoet te komen kiest Weert
Lokaal als verkiezingsspreuk “een goed gevoel!”.
Weert Lokaal zet zich de komende jaren bewuster in voor welzijn en het bevorderen van
samenwerking van inwoners. Sommigen noemen het burgerparticipatie, maar dat
suggereert dat je aan een van tevoren georganiseerde activiteit meedoet. Weert Lokaal wil
juist zelfstandige initiatieven van inwoners ondersteunen en bevorderen. Met elkaar! Dat
geldt ook voor samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, overheid, verenigingen en
noem maar op.
Natuurlijk zult u in onderstaand verkiezingsprogramma standpunten tegenkomen waarmee u
het in mindere mate eens of zelfs oneens bent. Weert Lokaal pretendeert niet de waarheid
in pacht te hebben maar probeert door middel van samenwerking met andere partijen haar
standpunten voor Weert te realiseren. Weert lokaal bestaat uit een groep mensen met
verschillende achtergronden. Een mix van politieke ervaring, nieuw talent, oud, jong, man,
vrouw, groot, klein, afkomstig uit Weert of niet; een diverse groep die een afspiegeling is van
de Weerter samenleving en vanuit deze diversiteit in gezamenlijkheid tot standpunten komt.
Dit in tegenstelling tot landelijke lokaal georiënteerde partijen die altijd vanuit een bepaalde
ideologie uitgaan. De wensen en verwachtingen van alle inwoners van Weert, het belang van
de gemeente Weert en het algemeen belang, zijn voor Weert Lokaal leidend.
Weert Lokaal is zich er als geen andere partij van bewust dat het besturen van deze
gemeente slechts een onderdeel is van “wat het leven en werken in deze gemeente zo
prettig maakt”. De partij wil zich daarom nog meer inzetten om naast de politiek inwoners in
beweging te krijgen om zaken mee op te pakken. Daarvoor wil ze ook de komende vier jaar
meer mogelijkheden bieden vanuit de gemeente. Daarbij wil ze niet dat de gemeente
bepaalt, maar dat gekeken wordt hoe initiatieven gesteund kunnen worden om te groeien.
Weert Lokaal zet de komende vier jaar extra in op vele activiteiten binnen de hier volgende
thema’s. Een aantal wordt hier genoemd. In het uitgebreide verkiezingsprogramma staat
meer.
Werkgelegenheid
 Meer ruimte voor het midden- en kleinbedrijf door het verminderen regels;
 Diversiteit en uitbreiding van innovatieve, creatieve detailhandel;
 Sterk verbreden en uitbreiden toeristische sector;
 Ruim baan voor werkgelegenheid voor iedereen door samenwerking aan te gaan met
bedrijven voor het opzetten van leer- werktrajecten;
 Inzetten op bereikbaarheid van de stad Weert door verbreden A2 en treinverbinding
Weert-Hamont-Antwerpen.
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Onderwijs
 Opleidingsmogelijkheden ontwikkelen om jeugdwerkloosheid tegen te gaan;
 Studentenhuisvesting om jongeren voor Weert te behouden;
 Basisonderwijs in kerkdorpen zo goed als mogelijk handhaven;
 Meer promotie over kansen op een baan in Weert voor hoger opgeleiden.
Zorg





Versterken en mede organiseren van de zorg in de wijken en dorpen;
Duidelijk communiceren naar inwoners over gevolgen van nieuwe Wet op
Maatschappelijke Ondersteuning;
Actieve begeleiding ouderen bevorderen in samenwerking met maatschappelijke,
culturele en sportinstellingen;
Speciale mogelijkheden scheppen voor kinderen van minder draagkrachtige ouders
om in hun leefomgeving mee te kunnen doen.

Groene omgeving
 Ondersteunen van initiatieven van inwoners om in hun eigen omgeving
veranderingen aan te brengen;
 Blijven ondersteunen van Natuur- en Milieucentrum als poort voor Kempenbroek en
aanjager van onderwijsprojecten op het gebied van duurzaamheid en milieu;
 Materiaal ter beschikking stellen aan wijk- en dorpsraden zodat inwoners de
mogelijkheid krijgen hun eigen omgeving nog groener te maken.
Wonen
 Bevorderen bouw levensloopbestendige woningen;
 Betaalbare huurwoningen of appartementen voor jongeren;
 Reguleren bouwen energieneutrale woningen (2020 verplicht);
 Inventariseren leegstand bedrijfspanden en meewerken om daar een andere
bestemming aan te geven.
Veiligheid
 Knelpunten in onveilige verkeerssituaties direct oplossen;
 Veilige infrastructuur wegen, (gescheiden) fietspaden, wandelroutes en
parkeermogelijkheden overdag en ’s nachts;
 Aanpakken kleine ergernissen in samenwerking met wijk- en dorpsraden;
 Duidelijker beleid voor het teruggeven van gestolen fietsen.
Cultuur
 Actief ondersteunen van nieuwe samenwerkingsvormen tussen culturele en sociaal maatschappelijke instellingen om inwoners bij cultuur en maatschappij betrokken te
houden;
 Uitbouwen en ondersteunen culturele activiteiten die bewezen hebben aan een
behoefte te voldoen;
 Stimuleren en ondersteunen van projecten vanuit buurten, wijken en dorpen die
integratie of ontmoeting bevorderen;
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Sport
 Topsportploegen en individuele topsporters ondersteunen als ambassadeurs voor
hun sport in de breedte en de gemeente Weert als geheel;
 Meer mogelijkheden tot bewegen in wijken door het aanleggen en onderhouden van
trapveldjes;
 Combinatiefunctionarissen sport moet blijven;
 Minimabeleid handhaven om jongeren te laten (blijven) sporten;
 Samenwerking tussen sportverenigingen bevorderen.
Voor elkaar
 Subsidiebeleid niet verder afbouwen;
 Ondersteunen voedselbank en sponsorwinkel;
 Kinderen van minder draagkrachtige ouders mogelijkheden bieden om te sporten of
mee te doen met andere activiteiten;
 Vrijwilligers nog meer ondersteunen en opleiden.
Bestuur, financiën en samenwerking
 Activiteiten van inwoners voor het welzijn van hun omgeving ondersteunen en laten
uitgroeien tot nieuwe vormen van samenwerking;
 Nadrukkelijker samenwerken met wijk- en dorpsraden;
 Parkeergelden niet meer verhogen;
 Lastenverzwaring voor inwoners tot een minimum beperken;
 Bestaande en nieuw in te richten regionale samenwerking daadkrachtiger maken;
 Concrete afspraken maken met buurgemeenten over samen oppakken en versterken
van taken.
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3. Uitgewerkt verkiezingsprogramma
Het verkiezingsprogramma van Weert Lokaal kent naast de in het verleden in gang gezette
onderwerpen natuurlijk ook een aantal nieuwe zaken. Deze sluiten aan op tien
aandachtsgebieden. Bij die tien onderwerpen treft u algemene en concrete zaken aan,
ingeleid door de beweegredenen. Dit programma is uitgangspunt voor de komende vier jaar
en daarna. Daar kunt u ons op aanspreken. Dat wil niet zeggen dat gedurende de jaren
zaken niet kunnen veranderen. Maar daar hoort wel een goed verhaal bij. Want Weert
Lokaal kan als lokale partij niet zonder de ideeën en wensen van de inwoners van de
gemeente Weert. We zijn dan ook blij met de vele suggesties die we uit de samenleving
hebben mogen ontvangen en die tot dit programma hebben geleid. We willen u hiervoor
hartelijk danken.

3.1.

Werkgelegenheid

“Ik krijg pas echt een goed gevoel als er in mijn omgeving voldoende, zinvol werk is, waarmee ik in
mijn levensonderhoud en dat van mijn gezin kan voorzien. Ik vind het een absolute voorwaarde dat
iedereen die dat wil en kan, goed werk heeft. Ik wil me inzetten om het aanbod in Weert aan te passen
aan de mogelijkheden en wensen van de inwoners. Dus meer banen creëren voor iedereen.”

Het aanbod aan werkgelegenheid in de nabije omgeving moet voldoende zijn. In de
maakindustrie, recreatieve sector en dienstverlening kan dit beter. De politiek moet meer
haar best doen om goede bedrijven en instellingen naar Weert te halen, die én langdurig
blijven én gebruik kunnen maken van de nu beschikbare ruimte. Geen nieuwe
bedrijventerreinen meer, maar gebruik maken van bestaande mogelijkheden. Dus ook
leegstand beter benutten.
De politiek moet ook meer inspelen op de roep naar diversiteit in detailhandel en creatieve
industrie. Inwoners van Weert met goede ideeën die ondernemingen opleveren, moeten
gestimuleerd worden in hun streven. Meer ruimte voor het midden- en klein bedrijf past bij
Weert.
Daarbij moet er meer aandacht besteed worden aan bedrijven die ook maatschappelijk
verantwoord ondernemen en daarbij duurzaam handelen tot hun bedrijfsfilosofie maken.
Ruim baan voor werkgelegenheid betekent ook meer aandacht voor die groepen van
inwoners die om de een of andere reden nu niet of nauwelijks aan werk kunnen komen.
Weert moet in het kader van werkgelegenheid de samenwerking met omliggende gemeenten
koesteren en daadkrachtiger uitbreiden. Samenwerking tussen bedrijven onderling gebeurt
ook niet vanzelf. De gemeente kan daar een stimulerende rol bij spelen. Bij een meer
regionale aanpak hoort ook een verbetering van de infrastructuur om inwoners van Weert
gemakkelijk naar en van hun werk te krijgen.
Niet meer veel praten, maar doen is voor Weert Lokaal een vereiste bij het aangaan van
samenwerking. Samenwerkingsvormen die op zichzelf een nieuwe instelling vormen, moeten
vermeden worden.
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Weert Lokaal zet zich dan ook in voor:
Aanbod verbeteren:


Meer ruimte voor het midden- en klein bedrijf door vestigingsmogelijkheden uit te
breiden en stimuleringsmaatregelen op te zetten:
o Huren van grond mogelijk maken;
o Vestigingsmogelijkheden kleine zelfstandigen in woonwijken verder uitbreiden;
o Verstrekken van startersleningen voortzetten;
o Herziening detailhandelnota voor wat betreft branchering;
o Vestigingsmogelijkheden uitbreiden in leegstaande gebouwen voor bijvoorbeeld
woondoeleinden of werkruimtes;
o Bedrijvenprojecten vanuit inwoners stimuleren door ondersteuning in regelgeving
en versoepeling procedures.

 Sterk verbreden en uitbreiden van de toeristische sector:
o Aangepast promotiebeleid door bezoek beurzen, herkenbaar vestigen van lokaal
VVV, extra activiteiten ontplooien in de maanden mei tot en met september;
o Vernieuwen bestaande of aanleggen van een nieuwe passantenhaven als
toegangspoort voor toeristisch topgebied Kempen-Broek en stadshart Weert;
o Versterken van de diversiteit als karakter van het centrum door het mogelijk
maken van nieuwe, kleinschalige ondernemingen;
o Speelmogelijkheden verbeteren, ook in de binnenstad;
o Behouden van toeristische evenementen door beschikbaar stellen van kredieten
en mogelijk structurele financiering.


Ruim baan voor werkgelegenheid voor iedereen:
o Projecten opstarten om werklozen aan het werk te krijgen in samenwerking met
het bedrijfsleven;
o Leerwerktrajecten opzetten binnen eigen mogelijkheden voor zowel uitkeringsals niet-uitkeringsgerechtigden, die op zoek zijn naar een baan;
o Bedrijven en onderwijs stimuleren voor opzetten van leer-werktrajecten.



Inzetten op bereikbaarheid van de stad Weert door mee te werken aan:
o Personenvervoer per spoor Weert-Hamont-Antwerpen realiseren;
o Verbreden van A2 van en naar Eindhoven;
o Regionaal de beste verbinding tussen Bedrijventerrein De Kempen en A2
onderzoeken.
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3.2

Onderwijs

“Zonder goed en adequaat onderwijs is het vergroten van werkgelegenheid niet mogelijk. Op een 20
minuten reizen van een technische universiteit en verschillende hogeschoolopleidingen, heeft Weert
de unieke beschikking over een arsenaal aan hoger opgeleiden, die hier kunnen komen werken. De
bedrijven in Weert blijken echter nog veel behoefte te hebben aan middelbaar technisch geschoolde
personen. Met dat soort onderwijs zou de gemeente betere allianties kunnen aangaan om ook die
doelgroep voor onze werkgelegenheid aan te boren. De toekomstige mogelijkheden op het gebied van
de toeristenindustrie zal ook een positieve uitwerking krijgen op de scholingsmogelijkheden in deze
branche.”

Weert Lokaal wil de komende periode extra aandacht vragen voor het verbreden van het
pallet aan opleidingen. Het onderwijsaanbod in onze gemeente moet als geheel worden
bekeken en beoordeeld. Daar waar opleidingen elders gemakkelijk en goed bereikbaar zijn
voor onze kinderen, zal Weert samenwerkingsverbanden moeten creëren waardoor die
leerlingen ook beschikbaar blijven of komen voor de arbeidsmarkt in Weert. Niemand is na
zijn of haar opleiding klaar met leren. Vervolgopleidingen of opleidingsinstituten maken dan
ook onlosmakelijk deel uit van het onderwijsbeleid van Weert Lokaal.
Weert Lokaal zet zich ook in om kinderen van Weert zo dicht bij huis als mogelijk te laten
leren en spelen. Dit heeft ook een positief effect voor werkende ouders.
Voor de volgende onderwijstypen wil Weert Lokaal het volgende regelen:


Basisonderwijs:
o Basisscholen zo goed als mogelijk handhaven in kerkdorpen, eventueel
combineren met sociaal, maatschappelijke doeleinden;
o Niet verder bezuinigen op leerlingenvervoer;
o Gezamenlijk gebruik van goede sportfaciliteiten mogelijk maken;
o Schoolzwemmen blijft een prioriteit;
o Ondersteunen en faciliteren van sport & bewegingsprogramma’s voor leerlingen.



VMBO/MBO:
o Samenwerking bevorderen tussen bedrijfsleven en technisch VMBO/MBO om
dependances voor specifieke opleidingen in Weert te krijgen;
o Meer samenwerking zoeken met MBO St. Jansberg in Maaseik;
o Stagebemiddeling bevorderen binnen regionale economische samenwerking om
studenten kennis te laten maken met de vele mogelijkheden die het bedrijfsleven
hen biedt;
o Meer promotie over de kansen op werk in Weert bij studenten.



HBO/TU:
o Studenten uit Weert in Weert behouden door passende huisvesting te creëren en
activiteiten te organiseren;
o Studenten uit nabijgelegen steden in Weert laten huisvesten;
o Stagebemiddelingsbureau opzetten in samenwerking met bedrijfsleven.



Opleidingsinstituten:
o In samenwerking met het onderwijs opleidingen opzetten om jeugdwerkloosheid
tegen te gaan;
o Gunstig klimaat scheppen voor opleidingsinstituten om zich in Weert te vestigen .
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3.3

Zorg

“ Ik vind het erg spannend wat er allemaal gebeurt bij de overheveling van verantwoordelijkheden
vanuit de Rijksoverheid naar gemeenten. Welke zorg krijg ik straks nog? Is mijn persoonlijk netwerk
wel groot genoeg om delen van mijn zorgvraag op te vangen? Wat gaat er eigenlijk precies voor mij
veranderen de komende jaren. En hoe zit het met zorg voor mijn kinderen want ook de jeugdzorg
komt naar gemeenten toe”?

Het is duidelijk dat een goede zorg voor een groot deel bepalend is voor het welzijn van de
inwoners. Dat betekent niet alleen dat de infrastructuur (gebouwen, personeel enzovoorts)
aanwezig moet zijn, maar ook dat een en ander betaalbaar is voor iedereen. Weert Lokaal
wil zich ervoor inzetten dat zorg op maat dichtbij de inwoners wordt georganiseerd. Dat veel
onder invloed van de landelijke overheid gaat verdwijnen, is duidelijk. Maar gezamenlijk
moeten we de meeste mensen die zorg nodig hebben, ondersteunen. Wijkcentra krijgen
daarbij een belangrijke rol.
Ook vindt Weert Lokaal dat inwoners op de hoogte moeten zijn van hetgeen waarop ze
recht hebben en hetgeen waarop ze geen recht (meer) hebben. Van een gemeente mag
optimale openheid verwacht worden.
Op het gebied van zorg willen we:


Verzorging/Verpleging:
o Versterken en mede organiseren van de zorg in de wijken en dorpen;
o Bestaande voorzieningen zo veel mogelijk behouden voor inwoners zodat ze zo
lang mogelijk zelfstandig thuis in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.



Communicatie:
o Duidelijkheid geven over de gevolgen van de nieuwe Wet op Maatschappelijke
Ondersteuning en maatregelen nemen waaronder het opzetten van een
laagdrempelig WMO-loket.
Voorzorgsmaatregelen nemen met betrekking tot de drie transities binnen de zorg
(invoering 1 januari 2015): AWBZ, uitvoering participatiewet en Jeugdzorg;




Agenda 22 blijven uitvoeren;



Ouderen:
o Actieve begeleiding ouderen bevorderen in samenwerking met maatschappelijke,
culturele instellingen en met sportinstellingen en verenigingen; Hieronder vallen
ook de huiskamerprojecten.



Armoedebestrijding
o Speciale mogelijkheden scheppen voor arme kinderen om optimaal mee te
kunnen doen aan het sociaal-, maatschappelijk leven van hun omgeving;
o Stimuleren van het gebruik van volkstuinen door gronden ter beschikking te
stellen of particulieren via regelgeving de mogelijkheid bieden deze gronden ter
beschikking te stellen. Dit om werkzoekende de gelegenheid te bieden zelf
groentes te verbouwen of deze te verbouwen voor de voedselbank;
o Actief ondersteunen van projecten die armoede bestrijden zoals voedselbank,
etc.
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3.4

Groene omgeving

“ De oppervlakte van de natuurgebieden in Weert mag zeker nog meer groeien. De biodiversiteit zal
dan ook toenemen. Maar ook zal de toeristische sector groeien, want de groene omgeving trekt
toeristen naar Weert. Een en ander moet wel in evenwicht blijven met de belangen van de
landbouwsector. We willen meer mensen van onze omgeving laten genieten. De groenste stad blijft
dan nog jaren een unieke eigenschap van onze gemeente.”

Groen is voor Weert Lokaal niet alleen het prachtige buitengebied. Ook in de wijken en
dorpen moet groen een belangrijke schakel blijven in de leefbaarheid van Weert. Naast het
uitvoeren van het bomenbeleidsplan waarbij groene structuren in wijken gevormd of bewaard
worden zullen ook burgerinitiatieven van belang zijn. Initiatieven die levensvatbaar zijn
moeten door de gemeente ondersteund worden. Wij denken dan niet alleen aan volks- en/of
bloementuintjes in verloren hoeken binnen de wijken en dorpen maar ook aan het zaaien van
bloemmengsels in de bermen. Dat zaaien zou niet door de gemeente gedaan moeten
worden maar door u, samen met uw buren. Daarmee draagt u niet alleen bij aan een groen
Weert maar ook aan de buurt die naar uw idee en smaak ingericht wordt. Inwoners van
Weert zijn allemaal medeverantwoordelijk voor hun eigen groene omgeving.
Bij groen denken wij ook aan de talloze activiteiten op het gebied van duurzaamheid zoals de
coöperatieve vereniging Weert Energie U.V.A. of aan zorginitiatieven. Deze initiatieven
dienen gefaciliteerd te worden. Ook particuliere initiatieven waarbij energie op alternatieve
wijze wordt opgewekt kunnen bij ons rekenen op steun. Het Natuur- en Milieucentrum de
IJzeren Man (NMC) kan daar mede een ondersteunende rol in spelen.
Weert Lokaal wil het groene gebied buiten en binnen de stadsgrenzen behouden voor de
toekomstige generaties. Wij willen nadrukkelijk verder gaan met het thema duurzaamheid
door inwoners te stimuleren afval te scheiden, energiezuinige maatregelen te nemen in de
openbare ruimte en om vervuilende industrie en vervoer te weren uit ons gebied. Daar waar
mogelijk moeten we maatregelen nemen. Er is een klein begin gemaakt door het aanstellen
van een duurzaamheidcoördinator. We willen dat uitbreiden. De komende jaren willen we
een begin maken met:
 Algemeen
o Het ondersteunen van inwonersinitiatieven in en rond hun eigen wijk of dorp om te
komen tot een duurzame samenleving;
o Inwoners meer betrekken bij het schoon en groen houden van hun eigen
leefomgeving;
o De gemeentelijke organisatie zo vormgeven dat ze in deze het goede voorbeeld
geeft, bijvoorbeeld door het creëren van een energieneutrale werkomgeving voor
2050;
o Het blijven ondersteunen van het Natuur- en milieucentrum als poort voor
Kempenbroek en het blijven ondersteunen van educatieve projecten in dit
centrum.


Groene omgeving
o Natuurgebieden toeristisch toegankelijker maken;
o De (bio)diversiteit van de beschikbare natuurgebieden handhaven;
o Het stadspark omvormen tot een aantrekkelijke recreatieve plek.



Milieu/duurzaamheid
o Uitbreiding voor coördinator duurzaamheid;
o Meer elektrische oplaadpalen voor fietsen en auto’s;
o Promoten van het fietsen door het maken van overdekte fietsenstallingen en het
veiliger maken van fietsroutes;
o Mogelijkheid bieden aan wijk- en dorpsraden of bewonerscollectieven om zelf hun
omgeving groener te maken door bermen in te zaaien of bomen te planten. Stel
daar materiaal voor beschikbaar.
een goed gevoel!
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3.5

Wonen

“Wonen in Weert is bijzonder prettig. Alles is binnen fietsafstand en in de omgeving kun je goed
recreëren. Het is een prima plek voor jonge gezinnen met kinderen. Toch zie ik ook dat de druk op het
plezierig wonen toeneemt. Er zijn nog niet voldoende woonmogelijkheden voor iedereen en nieuwe,
slimmere woonvormen moeten ook hun plek krijgen. Ook zie ik veel leegstand in bedrijfspanden. De
afstemming op de ontwikkelingen binnen de bevolking moet ook voor wat betreft de woningvoorraad
sneller ontwikkeld kunnen worden. Nieuwe woonvormen voor bijvoorbeeld ouderen moeten een plek
kunnen krijgen in het woningaanbod.”

Weert Lokaal zet zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat er een juiste verdeling is van
het woningaanbod in zowel de huur- als koopsector voor alle groepen van de inwoners,
zoals starters, jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen en gehandicapten.
De steeds wisselende woonvormen, het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen én de
vraag naar betaalbare huurwoningen en jongerenhuisvesting, legt een druk op de
woningmarkt. Weert Lokaal zal in de komende jaren dan ook meer aandacht willen geven
aan die bouwmethodes die op een slimme manier mogelijk maken dat woningen aangepast
kunnen worden aan de bewoners.
In 2020 moet alle nieuwbouw energieneutraal zijn en de bestaande woningvoorraad hierop
aangepast zijn. Voordat bouwplannen gerealiseerd kunnen worden, verstrijken jaren. Weert
Lokaal besteedt de komende jaren dan ook aan lokale regelgeving, die erin voorziet dat de
gemeente Weert aan de wettelijke eisen kan voldoen.
Wat betreft de woonomgeving wil Weert Lokaal meer inzetten op het initiatief van
bewonersgroepen en hen de ruimte geven op sociaal, maatschappelijk, maar ook op
ruimtelijk gebied – daar waar mogelijk – aanpassingen te kunnen maken.
Weert Lokaal heeft dan ook de volgende speerpunten voor de korte en lange termijn:
 Bevorderen van levensloopbestendige woningen door regels hierop aan te passen;
 Extra aandacht voor jongerenhuisvesting door in te zetten op betaalbare
huurwoningen;
 Maatregelen treffen om te voldoen aan de overheidsregels met betrekking tot
energieneutraal bouwen en aanpassen bestaande woningvoorraad voor 2020;
 Inventariseren leegstand kantoorruimtes en mogelijk maken door regelgeving dat die
omgebouwd kunnen worden tot wooneenheden;
 Meer diversiteit van woningaanbod in dorpen, zodat ook ouderen daar zelfstandig
kunnen blijven wonen;
 Behouden van projecten zoals “MijnStraat JouwStraat” en het verkrijgen van gronden
voor eigen tuinen.

een goed gevoel!
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3.6

Veiligheid

“Veiligheid is voor ons allen een groot grondrecht. Veiligheid heeft vele invalshoeken. Wij denken
daarbij bijvoorbeeld aan verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Een gemeente kan een veilig gevoel
geven door bestrijding criminaliteit, verhogen van de verkeersveiligheid en de omgeving om ons heen
zo vorm geven dat we een veilig gevoel krijgen. Je veilig door Weert bewegen is een groot goed en
geeft mij een goed gevoel. Gelukkig is de veiligheid in Weert gewaarborgd. Ook bij grote
evenementen. Veiligheid betekent ook handhaving. Maar in eerste instantie kan preventie veel
voorkomen.”

Weert is statistisch gezien een veilige gemeente. Zo is het aantal verkeersslachtoffers
gelukkig beperkt. Maar elk slachtoffer is er in de ogen van Weert Lokaal één te veel.
Daarom pleit Weert Lokaal voor constante monitoring van de verkeersveiligheid zodat hotspots snel gedetecteerd en opgelost worden. Behalve het achteraf oplossen van knelpunten
is natuurlijk ook het geven van onderwijs aan de kinderen belangrijk. Vaak wordt
gesuggereerd om aan het einde van groep acht basisschoolleerlingen de belangrijke routes
naar de middelbare school te laten rijden zodat zij op de hoogte zijn van de gevaren die zij
onderweg tegen komen. Wij pleiten ervoor om deze suggestie op alle basisscholen verplicht
te stellen.
Dat inwoners recht hebben op een veilige leefomgeving is vanzelfsprekend. De laatste jaren
is al veel aan dit onderwerp gedaan. Ook in het voorkomen van criminaliteit kent Weert
goede projecten. Die moeten niet alleen gehandhaafd worden, maar er mag zelfs een tandje
bij. Communicatie speelt daar een belangrijke rol in, maar ook dat inwoners zelf meehelpen
om hun straat, wijk of dorp veiliger te maken.
Voor de komende jaren legt Weert Lokaal de nadruk op :
 Verkeersveiligheid:
o Knelpunten in onveilige situaties sneller constateren met hulp van de inwoners en
meteen oplossen;
o Constant in de gaten houden van die knelpunten en zo nodig aanpassen;
o Onderwijs betrekken bij oplossen van verkeersonveilige situaties door
voorlichting;
o Veilige infrastructuur wegen, (gescheiden) fietspaden en wandelroutes en
parkeermogelijkheden overdag en ’s nachts;
o Het streven blijft om een tweede stationstunnel te realiseren.


Sociale veiligheid
o In samenwerking met buurten, wijken en dorpen op initiatief van hen voorlichting
geven op preventieve maatregelen;
o Aanpakken van kleine ergernissen in samenwerking met wijk- en dorpsraden;
o Bevorderen dat er adequaat wordt gereageerd op aangiftes;
o Duidelijker beleid in het kader van teruggave gestolen fietsen;
o BOA’s dienen naast handhaving ook preventief op te treden door het bieden van
daadkrachtige hulp. Ze bepalen de gemoedstemming van bezoekers en inwoners
mee.

een goed gevoel!
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3.7

Cultuur

“Iets mooi vinden, hoort ook bij het begrip cultuur. Een andere taal, een mooie voordracht of lezing,
een muziekstuk, een balletvoorstelling, een heerlijk Marokkaans gerecht of wat dan ook. Ik kan hier
van genieten en het zorgt er soms voor dat ik de stress van de alledaagse werkzaamheden kan
vergeten. Iets wat je fascineert en wat je aan het denken zet (of juist niet) kan daarbij helpen. Theater,
Bosuil, Bibliocenter, Rick, operette- en zangverenigingen, dansverenigingen, schutterijen, fanfares,
(vrije) kunstenaars verzorgen allemaal activiteiten die andere mensen aan het denken zetten of door
andere mensen “mooi” gevonden worden. Voor mij is het voor Weert van belang dat deze uitingen van
cultuur zichtbaar blijven en door alle mensen bezocht kunnen worden!”

Weert kent gelukkig veel culturele instellingen. We moeten er als Weert Lokaal echter voor
zorgen dat dit er niet minder worden door een gebrekkige ondersteuning vanuit gemeente en
andere instellingen. Ook hier is het stimuleren van samenwerking een eerste vereiste om
een goed pakket aan culturele voorzieningen en activiteiten in stand te houden.
Samenwerking tussen de instellingen onderling om activiteiten op elkaar af te stemmen of
om ruimtes te delen. Maar ook zou samenwerking tussen culturele en sociaal
maatschappelijke instellingen oplossingen kunnen bieden die ons verder helpen om
activiteiten te blijven ontplooien voor de minder draagkrachtigen onder onze inwoners.
Weert Lokaal wil ook bijzondere aandacht voor het werk van culturele instellingen op
scholen. Maar ook daar geldt het principe dat projecten gehonoreerd kunnen worden als er
eerst een samenwerking is ontstaan vanuit de verschillende organisaties. En de projecten
moeten langdurig kunnen worden doorgevoerd in vergelijkbare onderwijssituaties.
De komende jaren komen de budgetten van de culturele instellingen onder druk te staan.
Voeg daarbij dat er noodzakelijke investeringen gedaan moeten worden in de voorzieningen,
waarvoor de gemeente geen geld opzij heeft gelegd, en iedereen begrijpt dat er de komende
jaren maatregelen genomen moeten worden om de culturele instellingen in stand te houden.
Weert Lokaal is al in het verleden voorstander geweest van onderhoudsreserveringen voor
de instellingen en zal dit nu ook weer willen doorvoeren.
Verder zijn we van mening dat de gemeente niet alleen samenwerking moet bevorderen,
maar ook daadwerkelijk moet ondersteunen, door bijvoorbeeld te helpen bij het leggen van
verbindingen tussen partijen, of door het mogelijk maken van evenementen. Weert Lokaal
wil dan ook jaarlijks een essentieel bedrag vrij maken om evenementen in Weert, die hun
waarde hebben bewezen, te behouden. Dit hebben we overigens bij de eenmalige
toekenning van subsidie voor het vieren van Weert 600 bedongen.
Concreet gaat Weert Lokaal zich inzetten voor de volgende punten:








Stimuleren en monitoren samenwerking Rick, Bosuil, Bibliocenter en Munttheater;
Actief ondersteunen van het aangaan van nieuwe samenwerkingsvormen tussen
culturele instellingen en sociaal maatschappelijke instellingen om inwoners van Weert
bij cultuur en maatschappij betrokken te houden;
Stimuleren en ondersteunen van projecten vanuit buurten, wijken en dorpen die
integratie / ontmoeting bevorderen;
Ondersteunen van culturele onderwijsprojecten ook voor onze rijke cultuurhistorie;
In stand houden van de diverse culturele verenigingen zoals schutterijen, heemkunde
verenigingen, dialectverenigingen, etc. ;
Uitbouwen en ondersteunen van culturele activiteiten die bewezen hebben aan een
behoefte te voldoen, zoals Cultureel Lint, straattheaterfietstocht, Open Monumenten
Dagen, Sinterklaasviering, en anderen;
Lichtenberg, Fatimakerk en andere “pareltjes” blijven koesteren en ondersteunen om
deze monumenten te behouden en te gebruiken.

een goed gevoel!
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3.8

Sport

“Sport is belangrijk voor lichaam en geest en sportverenigingen vervullen een belangrijke rol bij zowel
actief en passief recreëren, niet alleen op sportief maar zeker ook op sociaal gebied. Sport geeft een
goed gevoel.”

Volgens Weert Lokaal moeten sportverenigingen worden ondersteund. Dit in de vorm van
een persoonlijk, op de individuele vereniging toegesneden, subsidiebeleid.
Weert Lokaal heeft daarbij ook als uitgangspunt dat de in Weert actief zijnde
sportverenigingen dienen te kunnen beschikken over accommodaties die voldoen aan de
hedendaagse eisen. Maar de financiën laten helaas ook niet alles toe.
Vaak is het voor verenigingen beter om activiteiten te bundelen, te beginnen bij die
activiteiten die buiten de actieve sportbeoefening vallen. In dat geval wil Weert Lokaal hier
actief en serieus aandacht aan besteden. Belangrijk hierbij is dat overleg met en steun van
de betreffende verenigingen voorwaarde dient te zijn.
Actieve deelname aan het verenigingsleven heeft een belangrijk sociaal aspect, maar er
hangt ook een kostenplaatje aan vast. Ook hierbij pleit Weert Lokaal om middelen en
financiën ter beschikking te stellen voor mensen die wel willen sporten, maar het niet kunnen
betalen. Hierbij moet ook bijzondere aandacht besteed worden aan de gehandicaptensport.
Sport en beweging betekent ook een gezond lichaam. In het bijzonder is dat van belang voor
onze opgroeiende kinderen. Topsporters hebben een positieve invloed op kinderen en
dienen dan ook vanuit de gemeente ondersteund te worden. Maar ook op kinderen gerichte
bewegingsprogramma’s zoals Jongeren op Gezond Gewicht moeten worden omarmd en in
de gemeente worden doorgevoerd.
Verder moet alles in het werk worden gesteld om sporten of bewegen voor alle inwoners
toegankelijk te maken. Het moet laagdrempelig blijven. Weert Lokaal gaat zich dan ook de
komende jaren richten op de volgende zaken:










Topsportploegen en individuele topsporters ondersteunen als ambassadeurs voor
hun sport in de breedte en de gemeente Weert als geheel;
Platform creëren in samenwerking met sportraad, zorg- en welzijnsinstellingen en
bedrijfsleven voor “Weert in beweging”;
Projecten adopteren die sporten voor kinderen mogelijk maken zoals Jongeren Op
Gezond Gewicht;
Schoolzwemmen moet behouden blijven;
Meer mogelijkheden tot bewegen in de wijken door het aanleggen en onderhouden
van trapveldjes;
Combinatiefunctionarissen Sport moeten behouden blijven;
Minimabeleid handhaven om jongeren te laten (blijven) sporten;
Stimuleren en ondersteunen van samenwerkingsprojecten tussen verschillende
sportverenigingen;
Samenwerking opzoeken in activiteiten van sportverenigingen die niet
noodzakelijkerwijs te maken hebben met het uitoefenen van de sport, zoals
gezamenlijk gebruik sportparken, kantines, etc.

een goed gevoel!
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3.9

Voor elkaar

“Iets voor iemand anders doen, is vaak heel persoonlijk. Maar toch zie je steeds meer mensen iets
voor elkaar doen. En dat is een samenleving, waarin ik me thuis voel. Zo kan iemand mijn fietsband
plakken en in ruil daarvoor kook ik of help ik mee met het schrijven van een sollicitatiebrief. Maak
gebruik van elkaars netwerk of kunde. Samen kunnen we nog meer en we kunnen elkaar zeker
helpen! Wat voor de één een zware klus is, is voor de ander soms een peulenschil. Durf te vragen en
durf te helpen!
Om deze saamhorigheid te bereiken moet je in de eerste plaats mensen met elkaar verbinden. Een
fantastisch initiatief vind ik bijvoorbeeld “Dag van de dialoog”, waarbij aan verschillende
gesprekstafels, verschillende mensen over allerlei thema’s spreken en elkaar hierbij leren kennen en
ontmoeten. Of “Mijn Straat, Jouw Straat” waarin buurten gestimuleerd worden gezamenlijk een
activiteit te organiseren.
Samen naar een visie over je leefomgeving. Samen het gemeenschappelijk belang van je
leefomgeving onderschrijven, ook als dat soms ten koste gaat van iets wat je zelf heel graag wil.
Met Elkaar. In Weert!!”

Weert Lokaal vindt het belangrijk dat mensen elkaar aanspreken als dat nodig is en dat
mensen voor elkaar opkomen! De politiek moet er voor zorgen dat alle inwoners van de
gemeente zich op hun manier goed kunnen voelen. Dat betekent hulp aan en zorg voor de
allerzwaksten onder ons vanuit een ondersteunende rol. Dat betekent ook oog hebben voor
de belangen van inwoners die het niet eens zijn met de gevolgde koers en het betekent niet
in de laatste plaats ondersteuning bieden daar waar we het kunnen en het liefst met elkaar.
Dat geldt zeer zeker voor onze kinderen en opgroeiende jeugd. Die mogen niet
buitengesloten worden, maar moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daartoe moeten de
nodige middelen worden ingezet in samenwerking met organisaties die ook daadwerkelijk
kinderen kunnen ondersteunen. Kinderen moeten kunnen sporten, leren, meedoen met
anderen en een goed gevoel hebben. Zij bepalen immers hoe Weert er in de toekomst
uitziet. Deze solidaire houding is juist nu nodig, omdat in de toekomst veel zaken financieel
niet meer ondersteund kunnen worden door de maatregelen van de landelijke overheid. Het
geld is er gewoon niet. Daarom is het belangrijk dat we samen zaken oppakken met
inwoners, instellingen, organisaties en bedrijven. De gemeente kan daarbij ondersteunen.
Weert Lokaal gaat dat doen.
Dat heeft voor ons beleid de volgende acties tot gevolg:







Het subsidiebeleid moet niet verder afgebouwd worden, want dat gaat ten koste van
deelname van de inwoners aan allerlei activiteiten;
Inwoners die financieel of in natura anderen ondersteunen, gaan we extra in het
zonnetje zetten;
Ondersteunen van de voedselbank en sponsorwinkel;
Vrijwilligers nog meer ondersteunen en opleiden;
Kinderen van ouders die het moeilijk hebben, mogelijkheden bieden om te kunnen
sporten of mee te doen met sociaal maatschappelijke of culturele activiteiten;
Betere communicatie over welke rechten en plichten inwoners hebben die een
beroep doen op de gemeente.

een goed gevoel!
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3.10

Bestuur, samenwerking en financiën

“Weert kent een gemoedelijke bestuursmentaliteit. Voor veel zaken kun je zo binnenlopen. Door de
bezuinigingen en het op een andere, meer effectieve manier werken van ambtenaren, komt deze
mentaliteit wel eens onder druk te staan. Soms merken inwoners, die bij de gemeente aankloppen,
dat. Dit is geen goede zaak, maar wel begrijpelijk. Ook daar moeten we oog voor hebben. De
financiële middelen worden alleen maar minder. Er staan ingrijpende bezuinigingen op stapel. Geen
geld is geen goed gevoel! Het ingezette beleid met betrekking tot de relatie tussen inwoners en
gemeente moeten we verder vorm gaan geven: met minder mensen meer doen op een andere
manier. Samen met inwoners. En dat geeft weer een goed gevoel”.

Weert Lokaal wil zich inzetten om inwoners op de juiste wijze op de hoogte te stellen van
alle veranderingen en regels/wetten die de gemeente moet uitvoeren. Vriendelijk, open,
eerlijk en kordaat. Financieel zullen er offers gevraagd moeten worden, willen we met zijn
allen de goede voorzieningen die we binnen onze gemeente hebben, redelijk in stand
houden. Dit zal niet altijd lukken...dat is òns eerlijke verhaal. Toch doen wij ons uiterste best
zoals de voorgaande jaren om de lasten niet of nauwelijks te verhogen. Maar een en ander
betekent wel een beroep doen op diegenen die genoeg armslag hebben en ook om
diegenen die ten onrechte een financieel beroep op de gemeente doen, hard aan te pakken.
Het gemeentelijk huishoudboekje staat behoorlijk onder druk. Om het op peil te houden kun
je of zaken schrappen of je inkomsten verhogen. Bezuinigen of lastenverzwaring dat wordt
de vraag de komende jaren. Daar kun je nu geen passend antwoord op geven, maar Weert
Lokaal wil al haar creativiteit inzetten om het financieel plaatje gezond te houden. En dat kan
alleen als je dat met elkaar wilt doen.
Om meer te kunnen doen met minder is het noodzakelijk dat de gemeente
samenwerkingsverbanden met andere gemeenten, organisaties en instellingen aangaat. De
komende jaren zal daar vanuit Weert Lokaal nog nadrukkelijker op worden ingezet. Maar die
verbanden moeten wel effectief zijn voor de inwoners van Weert en voor die van de partners.
Weert Lokaal richt zich op de volgende zaken:


Bestuur:
o Open communiceren naar inwoners, zodat iedereen weet hoe de zaken ervoor
staan;
o Activiteiten van inwoners voor het welzijn van hun omgeving ondersteunen en
laten uitgroeien tot nieuwe vormen van samenwerking;
o Nadrukkelijker samenwerken met wijk- en dorpsraden. Daarbij mogelijk maken
dat meer verantwoordelijkheid aangaande zorg, veiligheid en milieu bij deze
raden wordt gelegd. Daarbij moet uiteraard het algemeen belang van de
gemeente niet uit het oog worden verloren;
o De ambtenaren nog meer dienstbaar maken aan de inwoners, waardoor de
klantvriendelijkheid van het gemeentelijk apparaat alleen nog maar zal
toenemen;
o Mogelijkheden digitale dienstverlening uitbreiden.



Financiën:
o Op orde houden van de financiën met oog voor subsidies voor die inwoners die
het nodig hebben en met het oog op een lastenverzwaring die tot een minimum
beperkt blijft;
o Parkeergelden moeten niet meer verhoogd worden;
o Een aanpak op maat voor de verkoop van gronden op bedrijventerreinen;
o Grotere projecten pas dan beginnen als financiers gevonden zijn.

een goed gevoel!
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Samenwerking:
o De bestaande en nieuw in te richten regionale samenwerking daadkrachtiger
maken;
o Geen overlap in samenwerking: het gaat om het resultaat niet om de
samenwerking op zich;
o Met de omliggende gemeenten concrete afspraken maken over waar we elkaar
kunnen versterken op sociaal, economisch, maatschappelijk en cultureel gebied.
Samenwerking tussen diensten van de verschillende gemeenten wordt niet
uitgesloten.

een goed gevoel!
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4.

Resultaten 2010 -2014

In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van een groot deel van de zaken die de
afgelopen vier jaar gerealiseerd zijn mede op initiatief van Weert Lokaal. We realiseren ons
dat samenwerking met andere partijen belangrijk is geweest bij het tot stand komen van
deze besluiten.
Sociaal beleid en werkgelegenheid:










Budget vrijgemaakt voor leer-werk-trajecten voor mensen in een uitkeringssituatie;
Budget vrijgemaakt voor re-integratie-trajecten ten behoeve van werklozen zonder
uitkering (Nuggers);
Participatiebudget vrijgemaakt voor opleiding en activering;
Collectieve zorgverzekering voor minima vooruitlopend op wetgeving;
Landelijk omvorming van sociale werkplaats ingezet waarbij we lokaal de keuze
hebben gemaakt dit in een overzichtelijke vorm te doen met vooralsnog drie
gemeenten;
Rekening houdend met veranderde wetgeving m.b.t. activerende begeleiding de
welzijnssubsidie verordening aangepast;
WMO gelden geborgd en ondergebracht in een voorziening Sociaal Maatschappelijke
doeleinden. Hiertoe initiatiefvoorstel gemaakt met criteria;
Regionaal arbeidsmarktbeleid (hierbij samenwerking met ondernemers en
onderwijs);
Ruim baan gegeven aan initiatieven van ondernemers.

Wonen, leven en onderwijs:










Walburgpassage / Kromstraat parkeertarieven abonnementhouders niet laten stijgen;
Organisaties met ideële doelstellingen mogen restafval gratis naar milieustraat
brengen na vlooienmarkten;
Projecten rondom buurtbeheer gesteund: mijn straat jouw straat;
Ingestemd met de bouw van een school op Leuken en Laarveld;
Ingestemd met de bouwvoorbereiding van het Regionaal Kennis en
expertisecentrum (RKEC); speciaal onderwijs;
Bouw van Wozoco Rietstraat met wijkfunctie;
Herinrichting Noordkade;
Ingestemd met komst Techniekatelier / Techniek lab;
Opgedragen tot extra onderhoud en herstel van openbare loop of fietsroutes rondom
woonconcentraties voor senioren of gehandicapten om mobiliteit van deze doelgroep
te blijven borgen.

Groen, duurzaamheid en toerisme:







Duurzaamheidcoördinator aangesteld;
Aankleding binnenstad met groen / “hanging baskets” in 2014;
Bomen in voortuinen;
Groenste stad van Nederland en Europa (wethouder Weert Lokaal);
Weert werd “schaliegasvrije gemeente” nummer 102;
Toeristisch potentieel Kempenbroek vergroot door middel van duurzaam project POI.
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Cultuur en sport:












Het subsidiëren van de open monumentendag is voortgezet;
Ondersteuning OLS Stramproy;
Diverse cultuuruitingen actief ondersteund en hiermee rekening gehouden bij
wijziging van de welzijnsverordening;
Ingestemd met verbreding bibliocenter;
Ondersteuning voor popodium de Bosuil;
Ondersteuning en faciliteren van de diverse amateurmuziekgezelschappen;
Aanvang verplaatsing DESM (eerste steen november 2013);
Oplossing voor capaciteitsproblemen MMC en SV Laar;
Uitbreiding en nieuwe accommodatie voor TC Boshoven;
Ingestemd met combinatiefunctionarissen;
Weert sportstad 2012 (wethouder Weert Lokaal).

Financiën en huishoudboekje gemeente Weert.
In moeilijke tijden zijn we niet weggelopen van de verantwoording om soms moeilijke keuzes
te maken. Hierbij hebben we de burgers van Weert zo veel mogelijk ontzien en daarnaast de
volgende zaken gerealiseerd:






Financiële situatie van de gemeente Weert geborgd (afschrijvingstermijnen);
Verkoop van gronden gestimuleerd waar mogelijk;
Geen feitelijke lastenverzwaring voor de inwoners van Weert (daling
afvalstoffenheffing hoger dan verhoging OZB);
Bij bezuinigingen gekeken naar best haalbare (ook kleine subsidies kunnen van grote
waarde zijn voor de samenleving);
Geen maximaal geldbedrag van 1 miljoen voor het feest Weert 600 jaar stad.
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5.

Tenslotte

Beste inwoners van Weert,

Rechtvaardigheidsgevoel, nieuwsgierigheid en een gevoel van trots op Weert, leidden ertoe
dat ik vier jaar geleden politiek actief werd voor Weert Lokaal. Dankzij u werd ik tot raadslid
verkozen en heb ik mij vier jaar lang voor meer dan 100% kunnen inzetten voor onze
gemeente en haar inwoners. Op mijn werk als docentopleider op de lerarenopleiding
Aardrijkskunde in Tilburg nam ik voor twee dagen ontslag zodat ik mij volledig kon richten op
het raadswerk en alles wat daarbij hoort! In juni 2013 kozen de leden van Weert Lokaal mij
tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Een hele eer en ik
waardeer het vertrouwen!
Iemand een goed gevoel bezorgen is voor mij belangrijk. In mijn persoonlijke leven maar ook
via mijn werk als docent, reisleider in Rusland of via de politiek. Helaas wordt politiek niet
altijd in verband gebracht met “een goed gevoel”. Dit terwijl er op politiek niveau toch veel
besloten wordt over de samenleving, waaraan ook u deelneemt. Weert Lokaal bestaat uit
een afspiegeling van deze samenleving in al haar diversiteit. Ons verkiezingsprogramma is
ontstaan vanuit deze samenleving en erop gericht om voor de inwoners van Weert zo goed
mogelijke voorwaarden te scheppen om hun leven optimaal vorm te geven. Weert Lokaal
gelooft dat u zelf heel goed weet wat goed voor u is!
Als lijsttrekker van Weert Lokaal zal ik mij ook de komende politieke periode voor 100%
inzetten om onze standpunten te realiseren, samen met de leden van Weert Lokaal en met
u, mede-inwoners van onze prachtige gemeente!
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma dan kunt u
gerust contact met mij opnemen via email: geertgabriels@hotmail.com

Geert Gabriëls, lijsttrekker Weert Lokaal
2 januari 2014

Weert Lokaal: een goed gevoel!
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