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Voorwoord 
 
Beste inwoner(s) van Maasgouw, 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van het CDA Maasgouw voor de raadsperiode 2018-2022. Als 
titel hebben we gekozen voor “Goed voor elkaar.” De uitleg van de titel is tweeledig: 

Ten eerste willen wij als CDA inhoud geven aan het principe 'goed zijn voor elkaar'. Dit willen 
wij samen met onze inwoners. Het is belangrijk om samen initiatieven te ontplooien. Immers, samen 
kunnen we meer. 

 
 

Tim Snijckers (Stevensweert)   |   Jessie Smeets (Maasbracht)   |   Erwin Dehing (Thorn) 
Thea Hoenen (Heel)   |   Bas Busschops (Ohé en Laak)   |   Koen Hawinkels (Maasbracht-Beek) 

Peter Berben (Beegden)   |   Karin Evers (Beegden)   |   Cees van der Meyden (Thorn) 
Nel van Lin (Maasbracht)   |   Robbert Wenke (Heel)   |   Paul Pollaert (Beegden) 

Anita van Bruggen (Beegden)   |   Jan Heijnen (Heel) 
 

Ten tweede is “Goed voor elkaar” ook een terugblik op de laatste 10 jaren. Als Maasgouw 
hebben we het goed voor elkaar. Als coalitiepartij hebben we jaren lang gewerkt aan een solide basis 
voor onze inwoners. We hebben geen onnodige investeringen gedaan en gezorgd dat onze financiën 
op orde zijn. En dit is gerealiseerd met een zeer lage lastendruk. 
 
Als CDA vinden wij het belangrijk dat onze inwoners gehoord worden. Daarom hebben we 
halverwege vorig jaar al een oproep geplaatst in de media en onze inwoners gevraagd voor input 
voor het verkiezingsprogramma. De verenigingen hebben wij apart benaderd via een mailing. Hierop 
is veelvuldig gereageerd. Als CDA zijn wij erg blij met deze input en hechten we hier veel waarde aan. 
Wij zijn en blijven een lokaal breed gewortelde volkspartij met bestuurlijke contacten op provinciaal, 
landelijk en Europees niveau die in vele geledingen van de gemeente Maasgouw is 
vertegenwoordigd. 
 
Mocht u naar aanleiding van het verkiezingsprogramma nog vragen of suggesties hebben, dan kunt u 
altijd contact opnemen met een van onze kandidaten, of stuur een mail naar info@maasgouw.cda.nl.
 
 
 
De kandidaten van het CDA Maasgouw 2018 
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1. Goed voor elkaar 
 
Wij koesteren ons erfgoed en stimuleren, samen met buurgemeenten, toerisme, waarbij een veilige 
leefomgeving voor onze inwoners voorop staat. 
 
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 daar waar mogelijk. Er is een grote diversiteit en eigenheid van de 
kernen. Deze waarden, normen en tradities zijn ons als CDA uit het hart gegrepen. Wij sluiten onze 
ogen niet voor de verandering van de maatschappij 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 actuele ontwikkelingen rondom de Abdijkerk en Hofferkeukens in Thorn. Het behoud van dit 
erfgoed is voor ons van groot belang. Als CDA zetten wij ons in voor het behoud en het toegankelijk 
maken van monumentale gebouwen, kunstwerken, archieven, documenten en boeken voor de 
komende generaties.  
 
Zo zien wij met belangstelling uit naar de resultaten van de inventarisatie van het roerend religieus 
erfgoed van onze parochies/ dekenaat Thorn als onderdeel van het project 'inventarisatie religieus 
erfgoed' dat door de Stichting Bisschoppelijk Museum wordt uitgevoerd 
 
1.1 Een veilig Maasgouw 
 
Veiligheid is een basisbehoefte. Mensen willen zich thuis en geborgen voelen. Doordat de politie 
anders zichtbaar is dan vroeger is het veiligheidsgevoel afgenomen. Het nog vast te stellen 
Veiligheidsprogramma 2018-2022 zullen wij onder andere beoordelen en aanpassen op basis van het 
gevoel dat bij onze inwoners heerst en niet alleen maar op basis van getallen en grafieken.  
De inwoners van Maasgouw kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van dit 
veiligheidsgevoel. Denk aan het opzetten van buurtpreventie middels de zogenaamde Whatsapp-
groepen. Maar ook kunnen onze inwoners aangeven waarin onze gemeente nog beter kan faciliteren 
om zo het veiligheidsgevoel te versterken. 
 
Voor het CDA is handhaving een belangrijke taak voor de gemeente. De (telefonische) bereikbaarheid 
en inzetbaarheid van onze wijkagenten en Boa’s moet verbeterd worden. Deze lijn is door het CDA al 
ingezet in de recente begrotingsvergadering. Wij hebben gemerkt dat dit op brede steun kan 
rekenen. 
 
Een andere belangrijke vorm van veiligheid voor de gemeente Maasgouw is waterveiligheid. Als 
gemeente zijn we omringd door water. Goede dijkbescherming en waterbeheer bij projecten is en 
blijft voor ons als CDA een aandachtspunt. Het is van groot belang dat er een zorgvuldige afweging is 
tussen waterbergende gebieden en waterkeringen. Hierbij niet alleen beveiligen ten koste van alles, 
maar ook rekening houden met de leefbaarheid en het woongenot van aan- en omwonenden.  
Al is de gemeente niet verantwoordelijk voor alle zaken betreffende waterveiligheid, de gemeente 
dient wel voorop te gaan en gesprekken te voeren met de hiervoor verantwoordelijke partijen. Het 
CDA wil daar op toezien, want wij voelen ons verantwoordelijk voor onze inwoners. 
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1.2 De politiek in Maasgouw 
 
Als gemeente Maasgouw nemen we deel aan verschillende samenwerkingsverbanden en 
gemeenschappelijke regelingen. De MER (Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen) Omgevingsdienst en 
de Westrom zijn hiervan twee voorbeelden. Deze samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke 
regelingen bieden de mogelijkheid tot kostenverlaging. Dit vereist echter wel goede bestuurlijke 
aandacht, politieke controle en afstemming met de regio. Het samenwerkingsverband van Midden-
Limburgse raadsfracties “Grip op Samenwerking” biedt hiertoe kansen en mogelijkheden. Dit is ook 
het juiste middel om een goede democratische controle te bewerkstelligen. Uitgangspunt voor het 
CDA is dat samenwerken niet moet leiden tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. 
 

 
 
1.3 Toerisme en Recreatie 
 
Maasgouw heeft toeristen veel te bieden: 
- cultuurhistorische kernen zoals Thorn, Stevensweert en Wessem 
- waterrijke plaatsen zoals Panheel & Pol, Maasbracht, Heel en Ohé en Laak  
- natuurgebieden zoals de Beegderheide en het gebied rond het waterbekken in Heel 
- de Koningssteen op de grens van Thorn en Kessenich 
- mooie dorpskernen zoals Maasbrachterbeek, Beegden en Linne.  
 
Wij vinden het van belang om het toeristisch aspect in al onze afwegingen mee te nemen. Hierbij 
geldt dat het geheel meer is dan de som der delen. In onderlinge samenwerking tussen de diverse 
kernen zetten wij ons in om Maasgouw (verder) vooruit te helpen. 
 
Als er maatregelen genomen moeten worden om het toerisme te bevorderen, denk bijvoorbeeld aan 
betere verkeersontsluiting, willen we ook steeds rekening houden met de belangen van de eigen 
inwoners. Altijd moet geprobeerd worden een goed evenwicht te vinden tussen de economische 
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voordelen die het toerisme brengt en eventuele nadelen voor de inwoners met betrekking tot 
bijvoorbeeld woongenot. 
 
De ontsluiting voor fietstoerisme willen we benadrukken. Voor Maasgouw is het van belang dat onze 
fietspaden, fietsverbindingen en aansluitingen goed onderhouden worden en duidelijk zijn 
aangegeven. Dit versterkt niet alleen de bereikbaarheid van de kernen onderling, maar ook de 
mogelijkheid dat fietsverkeer vanuit omliggende gemeenten eenvoudiger de weg naar Maasgouw 
kunnen vinden. Hierbij vragen wij specifieke aandacht voor goede fietspaden rondom het water en 
de natuurgebieden. 
 
We zijn als CDA blij dat we nu als gemeente Maasgouw kartrekker zijn in Midden-Limburg voor het 
toeristisch-recreatief programma. Wij willen er voor zorgen dat niet alleen de regio aantrekkelijk 
wordt voor toeristen, maar dat we daar als Maasgouw ook de voordelen van ervaren. In 
samenspraak met onze inwoners willen wij het toeristische karakter van Maasgouw versterken, zoals 
met de Nautische Boulevard in Wessem.  
 
Door op deze wijze goed op het toerisme in te spelen hopen wij dat dit op termijn een positieve 
invloed heeft op de verblijfsrecreatie in onze mooie gemeente. M.a.w. dat bezoekers langer blijven 
genieten van al het mooie en goede wat Maasgouw te bieden heeft.  
 

ONZE AMBITIES 
 

- Het behouden én versterken van de specifieke kenmerken 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, vasteloavend of schutterijen en vele anderen) kunnen rekenen op 
onze ondersteuning in faciliterende of financiële zin.  

- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de handhavende, en de daaraan gekoppelde, 
instanties. Vooral 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 waterbescherming.  
- Maasgouw blijft zelfstandig en werkt nog beter samen met partners en buurgemeenten. 
- MER - samenwerkingsverbanden kunnen worden versterkt of uitgebreid zonder dat dit leidt 

tot een grote afstandelijke organisatie. Dit is geen doel op zich. 
- Verder ontwikkelen van het toeristische karakter van onze gemeente. 
- Optimalisatie van de rechtstreekse fietsverbinding tussen Wessem en Kessenich. 
- Wij gaan voor het opstellen van een actuele toeristische visie in samenspraak met onze 

inwoners en belanghebbende partijen. Een samenwerking met onze buitenlandse 
buurgemeenten Kinrooi en Maaseik hierbij is voor ons vanzelfsprekend. 

- Om vervuiling van het landschap tegen te gaan hebben wij aandacht voor inzameling van 
afval. Hierbij denken wij aan het ontwikkelen van zwerfvuilprojecten of het plaatsen van 
extra afvalbakken/containers. 
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2. Een sterke samenleving 
 
Wij staan voor een sterke samenleving die ruimte biedt aan eigen initiatieven. Ondersteunt en 
gefaciliteerd door de plaatselijke overheid. 

 
Het CDA Maasgouw wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, kernen en dorpen; aan 
een samenleving 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 samenleving in Maasgouw en willen daarom dat inwoners en verenigingen 
mogelijkheden hebben om een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om 
van alles gaan: het onderhoud van een bloemenperkje in de buurt, het beheer van sportvelden door 
clubs of de zorg voor ouderen. Dit is voortborduren op het concept dat nu al bij de 
speelvoorzieningen in Maasgouw wordt gehanteerd. 
 
2.1 Dienstverlening gemeente  
 
Eén van de fundamenten voor een krachtige en vitale samenleving is een vraag gestuurde houding 
van de zijde van de gemeente. Het CDA staat voor een overheid die oog heeft voor de samenleving 
en deze samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. De gemeente is allereerst een ondersteuner van 
de eigen initiatieven en voorkeuren van mensen. Voor wat betreft onze regels moet het zo zijn dat 
onze inwoners ze kennen zodat, waar nodig de gemeente kan handhaven. In een steeds complexer 
wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. Goede 
dienstverlening betekent ook een duidelijke, begrijpelijke en gestructureerde communicatie. Dan 
gaat het om het vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces 
op de hoogte houden. Het is een goede zaak dat de vele regels duidelijk gecommuniceerd worden 
naar onze inwoners. Communicatielijnen uitzetten via verenigingen dan wel maatschappelijke 
organisaties kan hierbij een mogelijk hulpmiddel zijn. 
 
Om de dienstverlening en het werkklimaat te kunnen optimaliseren is het CDA eerder akkoord 
gegaan met de investering in de verbouwing van het gemeentehuis. Dit traject blijven we kritisch 
volgen.  
 
Wij vragen onze inwoners om verbeterpunten met betrekking tot de dienstverlening van de 
gemeente aan te dragen via het door het CDA ingestelde “Meldpunt Maasgouw.” Dit is te vinden op 
onze website www.cda.nl/maasgouw en is in het leven geroepen vanwege herhaaldelijke klachten 
die we ontvingen over de dienstverlening in Maasgouw. 
 
2.2 Vrijwilligers en verenigingen 
 
Mensen die zich met hart en ziel inzetten voor anderen vormen een onmisbare schakel in de binding 
en leefbaarheid van onze kernen en dorpen. We zien steeds vaker dat vrijwilligers (organisaties) 
publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. 
Deze positieve ontwikkeling kan rekenen op onze ondersteuning door bijvoorbeeld onnodige regels 
te schrappen. De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. 
 
Een ander belangrijk fundament van onze gemeente is het groot aantal verenigingen. Maasgouw 
staat bekend om zowel haar muzikale verenigingen die musiceren op hoog niveau als de vele koren, 
senioren-, toneel- en carnavalsverenigingen. Daarnaast kennen wij vele andere verenigingen zoals 
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schutterijen die onze folkloristische traditie voortzetten en die kleur geven aan onze 
gemeenschappen en sportverenigingen die bijdragen aan onze opvoedkundige waarden en sociale 
vorming. Niet alleen zorgen zij voor een goede relatie tussen de kernen, maar zij zijn ook ons 
visitekaartje in de regio en ver daarbuiten.  
 

 
 
2.3 Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen  
 
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Een goed 
en duurzaam gebouw is voor de (sport)verenigingen van groot belang voor het goed functioneren.  
Daarom willen wij de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven en 
ruimte voor innovatie. Innovatie betekent ook dat wij rekening houden met de verschuiving van 
verenigingssporten naar individuele sporten en de daling van sommige ledenaantallen van 
verenigingen. 
 
2.4 Bereikbaarheid en OV 
 
Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke 
mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom voor ons niet alleen een 
ruimtelijk maar ook een sociaal vraagstuk. Hoewel het OV geen taak is van de gemeente zullen wij bij 
de Provincie blijven aandringen op een goede bereikbaarheid binnen onze kernen. De wensbus 
vervult een goede aanvulling op het OV en kan daarom rekenen op onze steun. 
 
2.5 Verkeersveiligheid  
 
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen 
bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties. 
Zeker bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs, maar ook bij pleinen en woonerven 
en clusters van seniorenwoningen. Daar waar nodig moeten snelheid beperkende maatregelen 
worden getroffen. Verkeerssituaties dienen zo overzichtelijk mogelijk te zijn. Dat betekent 
overbodige borden verwijderen en de overige borden duidelijk zichtbaar plaatsen. Handhaving van 
verkeersregels vinden wij van groot belang. 
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2.6 Voldoende en betaalbare, ook levensloopbestendige, woningen  
 
Bij wonen denken wij aan zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners 
moeten centraal staan bij het woonbeleid in onze gemeente. Toen we in 2016 concludeerden dat 
onze provinciale beleidsregels, onze woningbouw stagneerde, hebben wij aandacht gevraagd voor de 
individuele initiatieven. Het actief blijven werken aan de bevordering van woningbouw binnen een 
beleid van afbouw van de planvoorraad is en blijft een punt van aandacht. Gelet op de beginselen 
van een participatiesamenleving en de wens van inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven dienen 
ook mantelzorgwoningen gerealiseerd te worden. 
 
De basis blijft voor het CDA dat we bouwen naar behoefte. Doelgroepgericht en levensloopbestendig 
zijn hierbij voor ons kernwoorden. We zien dat er in de huidige woningvoorziening veel vraag is naar 
betaalbare huurwoningen. Dit geldt voor alle type bewoners, dus van starters tot senioren. Hier wil 
het CDA een oplossing voor zoeken. Als gemeente hebben we niet alles in de hand en zijn we 
afhankelijk van bijvoorbeeld, woningcorporaties. Met hen zullen we het gesprek moeten blijven 
aangaan over het woonbeleid. 
 
Ook is er veel vraag naar betaalbare koopwoningen voor zowel senioren en starters. Mensen moeten 
mogelijkheden hebben om te kunnen doorstromen van woning naar woning. Daar waar dit niet 
gerealiseerd kan worden, kan de gemeente wel meewerken om subsidieregelingen te introduceren. 
Voorbeelden hiervan zijn de starterleningen die we als CDA geïntroduceerd hebben. Wij zijn van 
mening dat de gemeente zich moet blijven inspannen om woningen te realiseren die voldoen aan de 
behoefte van onze inwoner(s). 
 
2.7 De Omgevingswet 
 
Elke gemeente moet in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren 
Omgevingswet een omgevingsplan maken. De Omgevingswet is een samenvoeging van vele 
landelijke wetten en regelingen. De invoering zal een lange overgangstijd kennen. Dit vergt veel 
flexibiliteit van de gemeentelijke medewerkers, maar ook van onze inwoners. Met een positieve 
benadering gaan we deze klus klaren. 
 
2.8 Duurzaamheid 
 
Het CDA wil onze gemeente goed nalaten aan de volgende generaties. Gemeentelijke projecten 
dienen een aparte duurzaamheidparagraaf te hebben. Duurzame investeringen betekenen soms ook 
hogere investeringen. Verstandige afwegingen blijven nodig, maar duurzaamheid kan een hogere 
investering rechtvaardigen. Ook projecten van inwoners mogen een positievere waardering krijgen 
als dit betekent dat de duurzaamheid wordt bevorderd. Initiatieven voor bevordering van het gebruik 
van zonnepanelen, zonneboilers, hybride warmtepompen kunnen op onze steun blijven rekenen. Wij 
zijn voorstander van uitbreiding van het aantal oplaadplaatsen voor elektrische auto’s. 
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ONZE AMBITIES 
 

- De plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties.  
- Een bereikbaar gemeenteloket, dat ook buiten kantoortijden open is en waar veel zaken 

digitaal geregeld kunnen worden. Tegelijkertijd blijft het mogelijk persoonlijk en telefonisch 
contact te hebben met de gemeente, waarbij ook aandacht voor de bereikbaarheid en 
dienstverlening aan oudere mensen. 

- Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend. Maar wij willen ze wel 
zo laag mogelijk houden. 

- Wij willen toe naar een systematiek waarbij verenigingen voor grote evenementen 1 
contactpersoon/coördinator hebben bij de gemeente. 

- Wij bepleiten het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en 
verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningvrije) activiteiten, 
zoals bij een concert in een kerk.  

- Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en 
maatwerk. Dan gaat het om duurzame woningen, over woningen die aansluiten bij 
woonwensen en woningen die bestendig zijn voor verschillende levensfasen. 
Mantelzorgwoningen kunnen hier deel van uitmaken. 

- Wij zetten in op levensloopbestendige buurten waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en 
mensen gezond oud kunnen worden. 

- Continuering van een goed subsidiebeleid voor de verenigingen.  
- De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier 

opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat 
voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het bouwen van 
hun eigen woning of buurt, wordt de cohesie versterkt en de gemeente levendiger. Dat 
vraagt om minder regels, uiteraard waar dat kan.  

- Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en regelgeving op lokaal niveau kritisch 
onder de loep te nemen. 

- Het omgevingsplan biedt kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen en in het 
bijzonder eigen gemeentelijke 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, maar ook op projecten en initiatieven van onze inwoners. 
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3.  Familie en Gezin 
 
Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving, met een gezond verenigingsleven, waarin 
het kan spelen en opgroeien. 
 
Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde; gezinnen vormen het 
fundament van de samenleving in Nederland en in ons geval van Maasgouw. Het gezin is de plek 
waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen opgroeien. Die zorg dragen is in eerste instantie de 
taak van de ouders en/of verzorgers maar, indien onverhoopt nodig, mogen zij een beroep doen op 
Sociale Wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
 
3.1 School en gezin 
 
Naar de mening van het CDA dienen scholen een belangrijke rol te vervullen bij het opvoeden van 
onze jongeren, zij zijn mede verantwoordelijk voor het bieden van de geborgenheid. Immers, de 
school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp, de onderwijzer de eerste 
die problemen signaleert. 
 
3.2 Buren en gezin 
 
Goede contacten met de buren en andere bewoners uit de wijk kan het gevoel van geborgenheid 
versterken. Buurtverenigingen kunnen daaraan een wezenlijke bijdrage leveren. Daar waar een 
jongere uit Maasgouw tegen bepaalde problemen aanloopt, kunnen buurtbewoners ondersteuning 
bieden. Belangrijker nog, deze kunnen wellicht eerder signaleren dat er ontwikkelingen zijn die niet 
goed zijn voor deze jongere. 
 
3.3 Gezonde leefomgeving 
 
Een fijne leefomgeving moet in de eerste plaats een veilige zijn, voor jong en oud. Ieder kind verdient 
een uitdagende leefomgeving waarin het prettig kan opgroeien, onbekommerd kan spelen. 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 en bewegen mogelijk en 
aantrekkelijk maakt is essentieel voor jong en oud.  
 
3.4 Gezin en vereniging 
 
Sportverenigingen en andere verenigingen met al hun vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage 
aan de samenleving in Maasgouw. Daar leren jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te 
gaan met teleurstellingen als ook successen, de handen uit de mouwen te steken, respect te hebben 
voor gezag (trainer, scheidsrechter), wellicht zelfs mee verantwoordelijkheid te dragen voor het 
beheer en onderhoud van een terrein. Door jongeren te laten bewegen kunnen verenigingen een 
belangrijke bijdrage leveren aan het tegen gaan van overgewicht.  
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3.5 Jong en oud helpen elkaar 
 
De inwoners van Maasgouw staan in de traditie van elkaar helpen; het is goed dat jongeren in een 
dergelijk klimaat opgroeien, dat ze ervaren dat vrijwilligerswerk een essentieel onderdeel is van onze 
samenleving. Een gemeenschap waarin bewoners verantwoordelijkheid willen nemen en zorg voor 
elkaar dragen, staat ook open voor waardevolle ideeën van anderen. Het CDA erkent de verdienste 
van scholen, lokale ondernemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen voor gezin en 
samenleving. Daarom is een vast contact met deze organisaties en verenigingen van wezenlijk 
belang.  
 
3.6 Thuis blijven wonen 
 
Als CDA willen we dat onze inwoners zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. 
Behalve op maat gesneden zorg is het van belang om aan sociale activiteiten die plaatsvinden in 
buurthuizen te kunnen blijven deelnemen. ‘n  Buurthuis kan dé plek van ontmoeting zijn, ook als er 
sprake is van zorgvraag.  
 
Voor de ouderen onder ons zijn seniorenverenigingen van wezenlijk belang omdat zij het onderlinge 
contact bevorderen, ontmoetingen organiseren; middels initiatieven zoals de Wensbus wordt ook de 
bereikbaarheid vergroot. Het CDA juicht, mede met het oog op het tegengaan van eenzaamheid, 
initiatieven toe zoals beweegpleinen, open inlopen en ontmoetingsmomenten zoals “Aete waat de 
pot sjaf” en 'Heemels eetpunt’. Aan het stimuleren en faciliteren van dergelijke initiatieven neemt de 
gemeente nu deel, dat moet volgens het CDA zo blijven.  
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ONZE AMBITIES 
 

- De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden en beweegpleinen in 
elke buurt, voor verschillende soorten spel en ontmoeting, voor alle leeftijden en voor 
kinderen met en zonder beperking. De buurt moet hierbij worden betrokken.  

- Wij bepleiten dat gemeente, onderwijs en verenigingen nauw samenwerken bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten. 

- Gepensioneerden hebben veel talent en kennis in huis. We willen hen graag actief bij de 
samenleving betrokken houden. 

- Middels initiatieven zoals de Wensbus blijven de diverse activiteiten bereikbaar.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 
 

Verkiezingsprogramma 

“Goed voor Elkaar” 

 

Maasgouw 

4. Zorg voor elkaar  

 

Wij zorgen goed voor elkaar, om zo lang en zelfstandig mogelijk een prettig leven te kunnen leiden in 

onze eigen omgeving. 

 
Het CDA Maasgouw streeft naar een samenleving waarbinnen mensen zoveel als mogelijk mee 
kunnen doen ongeacht geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, inkomen en beperkingen. Het CDA, dé 
partij voor zorg voor elkaar, gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen en is als 
geen ander in staat de balans te vinden tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Zij 
streeft een samenleving na die een goede sociale verbondenheid kent, waar zorg voor elkaar met 
inzet van familie, buurt, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals geregeld wordt in een hecht 
netwerk dat werkt volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur gestalte krijgt.  
 
4.1 Rekening houden met 
 
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 en 
langdurige en intensieve zorg in alle fasen van het leven beschikbaar is als dat nodig is. Belangrijk 
uitgangspunt is dat de toegang tot zorg zo georganiseerd is, dat iedereen die zorg nodig heeft op het 
juiste moment wordt geleid naar de meest adequate zorg: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar 
het moet. We moeten ons daarbij niet laten inperken door de wettelijke mogelijkheden of 
onmogelijkheden. Wij vinden dat het niet uit mag maken onder welke wet het valt. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de soms ondefinieerbare scheidslijn tussen jeugdzorg en WMO 
 
4.2 Goede gezondheid en toegang tot zorg 
 
Het CDA is ervan overtuigd dat een goed woon- en leefklimaat de gezondheid van inwoners 
bevordert. We kijken eerst wat de mensen wel kunnen. Deze omkering naar Positieve Gezondheid, 
onderdeel van de Wet Publieke Gezondheidszorg, zien wij als een belangrijk onderdeel van het 
bevorderen van het welbevinden van onze inwoners.  
 
Zorginstellingen zijn voor het CDA Maasgouw belangrijke partners om op het juiste moment onze 
inwoners de juiste hulp en ondersteuning te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden 
het onwenselijk dat de gemeente op zijn of haar stoel gaat zitten. Het is tevens belangrijk dat de 
gemeente een financieringsvorm hanteert die dit partnerschap ondersteunt. 
 
Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende organisaties 
werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken en multidisciplinair 
samenwerken belangrijk. Wij zullen daarvoor aandacht vragen. Wij willen ervoor waken dat we in de 
gemeente Maasgouw allerlei nieuwe regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet 
écht gaan oplossen. 
 
4.3 Junioren en zorg 
 
Als jongeren en/of hun ouders/verzorgers in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig 
hebben, is het belangrijk dat dit in Maasgouw en de omliggende gemeenten goed gebeurd. Sociale 
Wijkteams en het Centrum voor Jeugd en Gezin functioneren inmiddels in diverse gemeenten in 
Nederland, waaronder Maasgouw. Dergelijke multidisciplinaire teams functioneren goed en zijn van 
belang voor vroegtijdige signalering. Zij vangen veel vragen op over zorg, welzijn, opvoeding en 
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jeugdhulp. In de gevallen dat dit niet lukt, wordt doorverwezen naar meer gerichte zorg. Het is goed 
dat de teams in contact blijven met scholen (het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de 
lokale jeugdhulp en dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen 
voor het welbevinden van het kind) en met andere disciplines van het sociale domein, zoals 
bijvoorbeeld de praktijkondersteuner van de huisarts. Essentieel is dat de drempel om hulp te zoeken 
voor ouders zo laag mogelijk is.  
 
4.4 Tussen wal en schip 
 
Veel jongeren dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ 
van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet of de WMO. Wij vinden het belangrijk 
dat de gemeente oog heeft voor deze situatie en hier een gerichte aanpak op ontwikkelt. Er is nog 
een wereld te winnen om sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor kind en zijn ouders, 
maar ook voor volwassen hulpvragers van alle leeftijden. Onnodige bureaucratie moet worden terug 
gedrongen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor ons onaanvaardbaar.  
 
Hoewel de gemeente Maasgouw net als de andere Nederlandse gemeenten de afgelopen jaren extra 
taken erbij hebben gekregen op het gebied van de (jeugd)zorg en werk en deze verandering gepaard 
is gegaan met forse bezuinigingen, dient de kwaliteit van zorg het uitgangspunt te zijn. Voor het CDA 
Maasgouw blijft de stelregel: geld mag nooit de reden zijn dat mensen tussen wal en schip raken 
 
4.5 Senioren en (mantel) zorg 
 
Het aantal senioren in onze gemeente zal de komende jaren toenemen. Het beleid dat is ingezet met 
de Beweegpleinen is er op gericht een gezonde ouderdom te bevorderen. Dit beleid zal de komende 
jaren geïntensiveerd worden. Een vroegtijdige opsporing van gezondheidsproblemen is noodzakelijk 
en draagt er toe bij dat er adequate hulpverlening kan plaatsvinden op basis van de WMO. De 
wijkteams zijn van belang om de eerstelijnsgezondheidszorg te verbeteren en mantelzorgers kunnen 
daarbij een belangrijke bijdrage leveren.  
 
Daarom staat de gemeente naast de mantelzorgers; faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele 
coaching en training. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden van 
laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde.  
 
Waar mantelzorg niet haalbaar is of aanvulling behoeft willen wij de zorg dicht bij huis beter 
organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning goed aansluit bij de keuzes van mensen. 
Innovatie, waaronder gebruik van domotica en nieuwe medische inzichten kunnen daarbij helpen. 
Het persoonsgebonden budget (PGB) kan een belangrijk instrument zijn om de nodige zorg naar 
eigen wens in te richten. Echter, misbruik van het PGB komt helaas voor. De gemeente moet dit 
actief tegengegaan. Het achteraf verantwoording afleggen over de gedane investering is een middel 
om fraude tegen te gaan. 
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4.6 Participatiesamenleving en eenzaamheid  
 
Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving en zo ook in Maasgouw, helaas. Het komt in 
alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen en mensen met een beperking zijn een 
kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, 
van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op 
het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden om zo ouderen te stimuleren 
om samen de onderlinge sociale contacten te versterken. Vroegtijdige opsporing van eenzaamheid is 
een belangrijke taak van “wijkteams” en eerstelijnszorgverleners.  
 
4.7 Zorg om armoede  
 
Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen 
in de samenleving. Ook voor ons armoedebeleid geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is. 
Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als 
het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het 
algemeen niet voor gekozen. Goede ondersteuning én begeleiding om uit de armoede te komen 
vinden wij als CDA van belang. 
 
4.8 Begeleiden naar werk 
 
Door de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het begeleiden naar 
werk. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten. Het CDA Maasgouw wil 
zich dan ook inzetten voor betaald werk voor iedereen, jong en oud, zowel met of zonder beperking. 
Als CDA vinden we bovendien dat werk wel moet lonen.  
 
Voor mensen die een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt hebben is participatie van belang. Voor 
activering van deze mensen kunnen de instrumenten loonkostensubsidie en beschut werk geboden 
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worden. Wij vinden het van belang dat goed gemonitord en geëvalueerd wordt of onze inwoner op 
de juiste werkplek is en de werksfeer en omgeving goed zijn. De inwoner met een WW uitkering 
moet gebruik kunnen maken van re-integratie trajecten, zodat doorstroom naar een reguliere baan 
mogelijk gemaakt kan worden. Voor het CDA is een verplichte tegenprestatie een middel om mensen 
te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren. Dat zij actiever 
worden is beter voor henzelf, hun omgeving en ook voor de samenleving. Uiteindelijk kan ook de 
tegenprestatie een eerste stap zijn in de richting van een betaalde baan.  
 
4.9 Advies en Regels  
 
Onze gemeente heeft met het “WMO-platform” een integrale adviesraad op het volledige gebied van 
zorg, jeugd en participatie. Dit platform kan aan de gemeente uitleggen hoe ze de zorg ervaren en 
adviseren wat er nog verbeterd kan worden. Deze vorm van advies vinden wij van groot belang. 
 
Maar door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de 
bomen het ‘sociale bos’ niet meer. De toegankelijkheid van gemeentelijke informatie op de website 
en folders behoeft extra aandacht. De verdere digitalisering van de gemeente dient uitgewerkt te 
worden in een meerjarenplan waarin doelen gesteld worden. Ons streven is om volledig 
gedigitaliseerd te zijn in 2030. De geleidelijke overgang van papier naar digitaal zal zorgvuldig moeten 
gebeuren. Wij zullen er op toezien dat er ook voor de ouderen in onze gemeente een mogelijkheid 
blijft om via de papieren weg informatie dan wel zaken geregeld te krijgen. 
 
 

ONZE AMBITIES 
 

- Wij ondersteunen lokale en regionale initiatieven, waarbij buurten, verenigingen, bedrijven, 
kerken, etc. met elkaar alledaagse zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omgeving 
organiseren.  

- De gemeente moet samen met instellingen de transformatie in de zorg bewerkstelligen. Dat 
kan onder meer door die specifiek op te nemen in de contracten met de zorgaanbieders.  

- Een aparte innovatieregeling, waarbij een deel van het geld voor de zorg gereserveerd wordt 
voor het op gang helpen van vernieuwende ideeën en onderzoek naar goede toepassingen 
van domatica. 

- Organiseer professionele ondersteuning van mantelzorgers door informatie, advies of 
praktische ondersteuning.  

- Geef blijken van waardering aan mantelzorgers door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs, het 
verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit.  

- Voor ons is eenzaamheidsbestrijding en vroegtijdige opsporing hiervan een speerpunt in het 
zorg- en welzijnsbeleid. 

- Belangrijk is dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer eenzaamheid 
en armoede zorgwekkende vormen gaan aannemen. Op deze manier kan tijdig informele 
ondersteuning of zo nodig professionele interventies in gang worden gezet. 

- Neem de regie als gemeente door de samenwerking van professionals te bevorderen en zo 
een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken. Bij een integrale aanpak waarborgt de 
gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig. Dit is een verbetering 
van de eerstelijnsgezondheidszorg. 

- Maak brieven en formulieren in heldere en voor iedereen begrijpelijke taal. Geef hulp aan 
mensen die het lezen en schrijven niet (meer) machtig zijn. 

- Organiseer als gemeente bemiddeling voor bijstandsgerechtigden zodat zij vrijwilligerswerk 
gaan doen, bijvoorbeeld met het vrijwilligerssteunpunt. 
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- Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie 
op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen dat gemeentelijke 
schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan. 

- Als CDA blijven we onze inwoners benaderen vanuit de “Positieve Gezondheid.” Het is van 
groot belang om inwoners te blijven benaderen vanuit wat ze wél kunnen. 

- Kledingbank/voedselbank en schuldhulpverlening dienen met elkaar samen te werken 
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5. Eerlijke Economie 
 
Wij stimuleren bedrijvigheid en toerisme, in balans met de leefbaarheid in de kernen. 
 
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. 
 
5.1 Bedrijvigheid en ondernemerschap 
 
Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze kernen. 
Het CDA Maasgouw kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het 
stimuleren van sociaal ondernemerschap. Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat, waar 
mogelijk, in de verschillende bedrijfsfasen stimuleren, vooral met betrekking tot huisvesting. 
Daarnaast is kennis delen het adagium van deze tijd. Startende jonge ondernemers wisselen graag 
kennis uit, en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te onderhouden en 
aanvullende diensten te kunnen verlenen. Wij willen hen ondersteunen en ondernemers stimuleren 
om te groeien.  
 
Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te 
brengen, samen op te laten trekken en ruimte te geven aan initiatieven. Daarnaast is het essentieel 
dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.  
Iedereen aan het werk betekent voor het CDA Maasgouw dat iedereen zijn of haar talent mag 
inzetten en daarvoor erkenning verdient. Wie geen betaald werk verricht, kan op andere manieren 
een maatschappelijke bijdrage leveren. Alles wordt ingezet om mensen werk of een bijdrage te laten 
verrichten, zo nodig gelijktijdig met het oplossen van andere (zorg)problemen.  
 
5.2 Ondernemers moeten bereikbaar zijn 
 
Van oudsher richten bedrijven zich op plekken die goed bereikbaar zijn. Voor de toekomst is het van 
belang dat de internetverbindingen op orde zijn, iets wat vooral geldt voor ons buitengebied. Een 
volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur met snel internet vormen een 
basisvoorziening voor een de hedendaagse economie. Ontwikkelingen als elektrisch fietsen, reguliere 
arbeid van mensen met een beperking en flexibele werktijden brengen weer andere 
bereikbaarheidseisen met zich mee. Denk aan fietspaden en passend openbaar vervoer dat ook ’s 
morgens vroeg en ’s avonds laat rijdt.  
 
5.3 Vitale dorpen en recreatie 
 
De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op gemeentelijk niveau. 
In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de vitaliteit en 
aantrekkelijkheid van onze kernen is het nodig dat de bewoners en bezoekers passende 
voorzieningen aangeboden worden. Het CDA is van mening dat detailhandel op meerdere plekken in 
een dorp versterkend werkt voor de lokale economie en bijdraagt aan de vitaliteit. Daarvoor is 
ruimte nodig, zowel fysiek als in de regelgeving.  
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Toerisme is een speerpunt voor Maasgouw. Ook voor de eigen inwoners is het belangrijk dat 
voorzieningen geboden worden. Voor winkeliers en horecabedrijven worden de overlevingskansen 
groter als meer toeristen en recreanten Maasgouw bezoeken.  
 
Nodig voor een vitale kern is ook de voorziening van geldautomaten. Helaas kunnen we als gemeente 
niet beslissen over de locatie en het open blijven van geldautomaten. Toch vinden we als CDA dat we 
als gemeente de banken en instellingen moeten blijven herinneren aan het belang van 
geldautomaten. 
 
5.4 Regionale economische samenwerking  
 
Maasgouw is voor een groot aantal ontwikkelingen mede aangewezen op de regionale partners. Het 
CDA hecht er dan ook belang aan dat de samenwerking binnen de regio blijft bestaan. Graag zouden 
we deze samenwerking meer inhoud geven. Het CDA wil laten onderzoeken of de huidige, al 
bestaande verbanden zoals OML, SML en Keyport samengevoegd kunnen worden tot één 
organisatie. De slagkracht zou versterkt moeten worden, wat moet resulteren in grotere revenuen 
voor de regio 
 
Als grensgemeente werken we al samen met België en in mindere mate met Duitsland. We blijven 
bouwen aan samenwerkingsverbanden om onze economische positie te versterken en onze 
leefomgeving en verworvenheden te beschermen.  
 

 
 
5.5 Kansen benutten  
 
Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk richten op een toekomstvisie 
voor de gemeente, gebaseerd op de optimale economische kansen van onze kernen. 
 
Inwoners en ondernemers betrekken bij het opstellen van een omgevingsvisie is voor ons als CDA 
vanzelfsprekend. Belangrijk is dat het CDA zich onderscheidt door specifiek te vragen naar 
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belemmeringen die worden ervaren bij ondernemers en die feedback gebruiken om het beleid aan te 
passen. We blijven immers denken vanuit de oplossingen in plaats vanuit de belemmeringen. Om 
ondernemerschap optimale kansen te geven is het belangrijk om experimenten toe te staan. 
Regelgeving vanuit de ruimtelijke ordening kan dan in de weg zitten. Het CDA is voorstander van het 
creatief toepassen van regels op het moment dat flexibel ondernemerschap dat vraagt in het 
economisch belang van de gemeente Maasgouw. Daarbij mag milieu en woongenot van de inwoners 
niet in gedrang komen. 
 
5.6 Duurzaamheid 
 
In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en energiebewustzijn. 
Eerlijke economie betekent in de ogen van het CDA dat ondernemers Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Bij beleidskeuzes die binnen de gemeente Maasgouw worden gemaakt, dient 
de visie en uitvoering met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen meegewogen 
te worden. 
 

ONZE AMBITIES 
 

- Oprichten klankbordgroep ondernemers om een betere afstemming tussen gemeente en 
ondernemers te bereiken.  

- Komen tot een afronding van de herstructurering van de bedrijventerreinen. 
- Maasgouw is de afgelopen jaren voor een aantal onaangename 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. 
‘risicobedrijven ’ moet worden geïntensiveerd. Ook daar waar de gemeente niet het bevoegd 
gezag is (denk hierbij aan Edelchemie) kunnen we wel het voortouw nemen in plaats van 
lijdzaam af te wachten. 

- Het CDA wil een concrete invulling voor het Daelzichtterrein. 
- Als Grensgemeente moeten we een regulier overleg hebben met onze buitenlandse 

buurgemeenten en moet een jaarlijkse terugkoppeling komen van de effecten die deze 
samenwerking opleveren voor de gemeente Maasgouw. CDA Maasgouw zet zich in om een 
dergelijk overleg te initiëren met bijvoorbeeld onze buitenlandse buurgemeenten zoals 
Kinrooi en Maaseik.  

 

 


