
Beste inwoner(s) van Maasgouw,

“Goed voor elkaar” is de titel van ons verkiezingsprogramma. 
Ten eerste betekent deze titel dat wij als CDA goed willen zijn 
voor elkaar, net zoals onze inwoners goed zijn voor elkaar. 
Alleen is maar alleen, belangrijker is het om samen initiatieven 
te organiseren en te ontplooien. Immers, samen kunnen we 
meer. Ten tweede is “Goed voor elkaar” ook een terugblik op 
de laatste 10 jaren. Want als Maasgouw hebben we het goed 
voor elkaar. Als coalitiepartij hebben we jaren lang gewerkt 
voor een solide basis voor onze inwoners. We doen geen 
onnodige investeringen en zorgen dat onze financiën op orde 
zijn. En dit is realiseerbaar, zelfs als gemeente die in de top 3 
staat als het gaat om de laagste lastendruk.

Als CDA vinden wij het belangrijk dat onze inwoners gehoord 
worden. Daarom hebben we halverwege 2017 een oproep 
geplaatst in de media om onze inwoners input te laten leveren 
voor het verkiezingsprogramma. De verenigingen zijn apart 
benaderd via een mailing waarop veelvuldig is gereageerd. 
Als CDA hechten we hier veel waarde aan. Wij zijn en blijven 
een lokaal breed gewortelde volkspartij die haar leden in vele 
geledingen in de gemeente Maasgouw vertegenwoordigd 
heeft.

Middels deze flyer willen wij de belangrijkste ambities uit ons 
verkiezingsprogramma onder uw aandacht brengen en u 
voorstellen aan onze kandidaten. Wilt u ‘t gehele verkiezings- 
programma inzien? Kijk dan op onze site cda.nl/maasgouw of 
neem contact op met Tim Snijckers (06 - 44 02 45 09).

Onze Kandidaten

Goed voor elkaar

Tim 

Stevensweert

Snijckers 1

Jessie

Maasbracht

Smeets-Palmen 2

Bas

Ohé en Laak

Busschops 5

Cees v/d

Thorn

Meyden 9

Anita

Beegden

van Bruggen 13

Koen

Brachterbeek

Hawinkels 6

Nel

Maasbracht

van Lin 10

Jan

Heel

Heijnen 14

Erwin

Thorn

Dehing 3

Peter

Beegden

Berben 7

Robbert

Heel

Wenke 11

Karin

Beegden

Evers 8

Paul

Beegden

Pollaert 12

Thea

Heel

Hoenen 4

Meer weten? Bereik ons via:

www.cda.nl/maasgouw

facebook.com/cda.maasgouw

info@maasgouw.cda.nl

Eerlijke economie

Ambities

Het CDA Maasgouw streeft naar een eerlijke economie. Een 
eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen 
profiteren van een goed economisch klimaat en dat iedereen 
de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te 
verwerven. Maar het betekent ook rekening houden met 
leefbaarheid en de leefomgeving. De gemeente kan maar 
enkele delen van de economie beïnvloeden. Veel van onze 
inwoners zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB) 
en de maakindustrie, die grotendeels afhankelijk zijn van 
lokale en regionale keuzes en ontwikkelingen. Lokale 
ondernemers maken zelf de belangrijkste keuzes. Maar de 
gemeente kan wel allerlei randvoorwaarden scheppen voor 
een florerende lokale economie en bedrijven ondersteunen 
door bijvoorbeeld de regeldruk te verminderen of een gunstig 
vergunningenbeleid te voeren.

Oprichten van een klankbordgroep van ondernemers om 
te komen tot een betere afstemming tussen gemeente en 
ondernemers. 
Komen tot een afronding van de herstructurering van de 
bedrijventerreinen.
Maasgouw is de afgelopen jaren voor een aantal onaan-
gename verrassingen komen te staan als gevolg van 
falend toezicht op vergunningsvoorwaarden. Enkele 
hordes zijn nog te nemen o.a. afhandeling casus MSZ en de 
nieuwe vergunning van de Heus. Actief toezicht op zgn. 
risico bedrijven moeten we intensiveren. Ook daar waar 
de gemeente niet het bevoegd gezag is kunnen we wel het 
voortouw nemen in plaats van afwachten.
Het CDA wil een concrete invulling voor het Daelzicht- 
terrein.
Als grensgemeente moeten we een regulier overleg hebben 
met onze buitenlandse buurgemeenten (Kinrooi en       
Maaseik) en er moet een jaarlijkse terugkoppeling komen 
van de effecten die deze samenwerking oplevert voor de 
gemeente Maasgouw.
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Goed voor elkaar

Ambities

Kenmerkend voor Maasgouw zijn hechte kernen met een 
breed verenigingsleven en een lange historie op onder andere 
cultureel gebied. De inwoners van Maasgouw kennen elkaar 
en proberen elkaar zoveel mogelijk te helpen. Er is een grote 
diversiteit en eigenheid van kernen. Deze waarden, normen 
en tradities zijn ons als CDA uit het hart gegrepen maar wij 
sluiten onze ogen niet voor de verandering van de maatschap-
pij die hierop zijn weerslag heeft. Het CDA vindt het van groot 
belang om ons erfgoed, onder andere cultureel, industrieel en 
religieus te behouden. Voorbeelden van dit erfgoed zijn het 
Chateau in Heel, Kasteel Walborgh in Ohé en Laak en de 
Abdijkerk en Hofferkeukens in Thorn. Als CDA zetten wij ons 
in voor het behoud van en het toegankelijk maken van monu-
mentale gebouwen, kunstwerken, archieven, documenten en 
boeken voor de komende generaties. 

Het behouden én versterken van de identiteit van onze 
kernen.
Goede zorg voor de water- en natuurrijke buitengebieden.
Passende initiatieven die bijdragen aan het behoud van 
ons erfgoed (zoals activiteiten gekoppeld aan muziek, 
vastelaovendj of schutterijen en vele anderen) kunnen 
rekenen op onze ondersteuning in faciliterende of 
financiële zin. 
Verbeteren van de bereikbaarheid van de handhavende en 
de daaraan gekoppelde instanties. Met name buiten 
kantooruren.
De in- en uitvalswegen van de gemeente Maasgouw 
moeten van (adequate) verlichting worden voorzien.
De gemeente dient haar rol te pakken in de water- 
bescherming.
Maasgouw blijft zelfstandig en werkt nog beter samen met 
partners en buurgemeenten.
MER samenwerkingsverbanden kunnen worden versterkt 
of uitgebreid, maar dit is geen doel op zich.
Verder ontwikkelen van het toeristische karakter van onze 
gemeente, onder andere met de Nautische Boulevard.
Optimalisatie van de rechtstreekse fietsverbinding 
Wessem - Thorn - Kessenich.
Wij gaan voor het opstellen van een actuele toeristische 
visie in samenspraak met onze inwoners en belangheb-
bende partijen. Hierin moet ook een koppeling worden 
gelegd met onze buurgemeenten.
Om vervuiling van het landschap tegen te gaan hebben 
aandacht voor inzameling van afval.
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Sterke samenleving

Ambities

Het CDA Maasgouw wil de komende jaren blijven werken aan 
sterke buurten, wijken, kernen en dorpen; aan een samen- 
leving waarbinnen alle inwoners zich veilig en thuis kunnen 
voelen, omdat ze weten dat er altijd iemand is die naar hen 
omkijkt. De samenleving staat centraal en niet de overheid. 
Dat vraagt van de gemeente een actieve houding om de 
samenleving krachtig en vitaal te maken en te houden. Een 
sterke samenleving van betrokken gemeenschappen is 
gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoordelijkheid 
en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. 
Wij geloven in de kracht van de Maasgouwse samenleving en 
willen daarom dat inwoners en verenigingen mogelijkheden 
hebben om een collectieve voorziening van de overheid over 
te nemen. 

Een goed subsidiebeleid voor de verenigingen.
Wij bepleiten het soepel omgaan met evenementenvergun-
ningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten 
in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) 
activiteiten, zoals bij een concert in een kerk. 
Leges zijn in principe kostendekkend. Maar wij willen ze 
wel zo laag mogelijk houden.
De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwon-
ers, bedrijven en organisaties. 
Een bereikbaar gemeenteloket dat ook buiten kantoor- 
tijden open is en waar veel zaken digitaal geregeld kunnen 
worden. 
Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwali- 
teit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Mantelzorg-
woningen kunnen hier deel van uitmaken.
Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin 
kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud 
kunnen worden. 
Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en 
open staat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te 
geven zelf een rol te spelen, wordt de cohesie versterkt en 
de gemeente levendiger. Dat vraagt om minder regels 
waar dat kan. 
Het omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed 
beter te beschermen en in het bijzonder eigen accenten aan 
te brengen, zoals bij de bescherming van religieus, 
agrarisch en cultureel erfgoed.
De gemeente dient een visie op duurzaamheid op te stellen. 
Dit moet betrekking hebben op alle gemeentelijke zaken, en 
op projecten en initiatieven van onze inwoners.
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Familie en gezin

Ambities

Families vormen het fundament van Nederland en in ons 
geval voor Maasgouw. Voor het CDA is elk gezin – in welke 
samenstelling dan ook – van waarde. Het gezin vormt het 
startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgen-
heid mogen opgroeien. Aandacht voor het gezin en de buurt 
waarin kinderen opgroeien is dan ook erg belangrijk. Ieder 
kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin 
het kan spelen en prettig kan opgroeien. Het CDA vindt het 
van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen; ze leren 
daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht 
gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen 
van overgewicht. Een goede inrichting van de openbare 
ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrekkelijk maakt is 
daarom essentieel. 

De gemeente zorgt voor goede speelmogelijkheden en 
beweegpleinen in elke buurt, voor alle leeftijden en voor 
kinderen met en zonder beperking. De buurt moet hierbij 
worden betrokken. 
Wij bepleiten dat de gemeente, jeugdhulpinstellingen, 
welzijn, onderwijs en (senioren)verenigingen nauw 
samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
preventieprojecten.
Wij bepleiten een goede overgang tussen de verschillende 
vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en 
hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. 
Versterk de samenwerking tussen basisscholen en de wijk-
teams. Juist om de drempel voor ouders te verlagen. 
Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten 
of een spreekuur van het wijkteam op school.  
Maak instellingen samen verantwoordelijk voor het 
opstellen van een individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor 
het moment dat een jongere meerderjarig wordt.
De gemeente draagt zorg voor de uitvoering van de Wet 
Publieke Gezondheidszorg door onder meer het uitvoeren 
van preventief gerichte activiteiten ter bevordering van de 
gezondheid van de inwoners.
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Zorg voor elkaar

Ambities

Het CDA streeft naar een samenleving waarbinnen mensen 
zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, 
seksuele geaardheid, leeftijd, inkomen en beperkingen. Het 
CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van 
mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet 
kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen 
(positieve gezondheid). Dat vergt geen algemene regels maar 
maatwerk, ook bij thuiszorg. Zorg gaat over mensen; en wij 
kiezen daarom voor een zorgstelsel waarin de cliënt centraal 
staat, waarin professionele zorg en zorg door familie of 
bekenden goed aansluiten. Als CDA willen we dat onze inwon-
ers zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven 
wonen. Hierbij horen tal van sociale activiteiten die plaats- 
vinden in buurthuizen. Het is dé plek voor ontmoeting, ook als 
er sprake is van een zorgvraag (Huiskamer voorzieningen). 
Middels initiatieven zoals de Wensbus wordt ook de bereik-
baarheid vergroot. Het CDA zet in op een samenleving die een 
goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van 
familie, buurt, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in 
een hecht netwerk dat werkt volgens het principe één gezin, 
één plan, één regisseur. 

Wij ondersteunen lokale en regionale initiatieven, waarbij 
buurten, verenigingen, bedrijven, kerken, etc. zorg voor 
ouderen en zieken in hun eigen omgeving organiseren. 
Een aparte innovatieregeling, waarbij geld gereserveerd 
wordt voor het op gang helpen van vernieuwende ideeën 
en onderzoek naar goede domotica-toepassingen.
Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorg-
ers met informatie, advies of praktische ondersteuning.
Voor ons is eenzaamheidsbestrijding en de vroegtijdige 
opsporing een speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.
Gepensioneerden hebben veel talent en kennis in huis. We 
willen hen actief bij de samenleving betrokken houden.
Maak brieven en formulieren in heldere en voor iedereen 
begrijpelijke taal.
Organiseer vanuit de gemeente bemiddeling voor 
bijstandsgerechtigden voor vrijwilligerswerk.
Als CDA blijven we onze inwoners benaderen vanuit de 
“Positieve Gezondheid”. Het is van belang om inwoners te 
blijven benaderen vanuit hetgeen ze wél kunnen.
We blijven organisaties en projecten als de Kledingbank de 
Voedselbank en schuldhulpverlening via ‘schuldhulpmaat-
jes’ ondersteunen.
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