
 

 

Peel en Maas 

 

 

Samen voor elkaar! 
Verkiezingsprogramma 2018 – 2022 

 

 

Verkiezingsprogramma 

07 februari 2018 

 

  



Peel en Maas  Verkiezingsprogramma 2018-2022 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voorwoord 
Voor u ligt het verkorte verkiezingsprogramma van het CDA Peel en Maas. In dit programma 
geven we antwoord op de maatschappelijke vraagstukken waar we in de gemeente Peel en 
Maas op dit moment voor staan en waarvoor het CDA zich in de komende vier jaar sterk 
gaat maken: 

 een passende en betaalbare woonplek voor alle burgers van Peel en Maas, en; 
 een veilige, groene en gezonde leefomgeving, en; 
 kwalitatief goede zorg op maat en een betekenisvolle invulling van de dag voor 

iedereen, en; 
 bovenal, dat we met elkaar, iedere dag werken aan een gemeenschap waarin 

iedereen zich thuis voelt. 

Het CDA hecht aan respect en solidair zijn voor elkaar, gezamenlijke verantwoordelijkheid, 
rechtvaardigheid en een duurzame samenleving die wij door willen geven aan volgende 
generaties. De gemeentelijke kernwaarden zelfsturing, duurzaamheid en diversiteit hebben 
wij hoog in het vaandel evenals het bieden van ruimte voor ontwikkelingen met kwaliteit. 
 
In de afgelopen vier jaar hebben we met vele verenigingen, bedrijven en inwoners gesproken 
over waar we trots op zijn in Peel en Maas, wat goed gaat, maar ook wat nog verbeterpunten 
zijn in onze gemeente. We zijn er trots op dat dit programma tot stand is gekomen in nauwe 
samenwerking met de inwoners uit alle kernen van de gemeente Peel en Maas. De titel 
spreekt daarom voor zich: 
 

SAMEN VOOR ELKAAR!  
 
Wij wensen u veel leesplezier toe! 
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Leefbaarheid in de kernen voor een sterk Peel en Maas 
Leefbaarheid in Peel en Maas maak je samen met alle inwoners in de kernen. De eigen 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van alle kernen heeft hierbij de laatste acht jaar 
voorop gestaan. In de komende jaren moet dit ook zo blijven, waarbij zelfsturing de 
belangrijkste voorwaarde is en blijft.  
Leefbaarheid is daarnaast vooral gericht op het verhogen van het welzijn van onze burgers. 
Goede voorzieningen, geschikte huisvesting, een gevoel van veiligheid, sociale contacten 
zijn belangrijke elementen daarbij. Welzijn voor de burgers vormt voor het CDA een 
essentiële maatstaf bij het maken van keuzes.  
 

‘Dorpsvisies zijn leidend voor ontwikkelingen’ 

 Zelfsturing vormt de basis voor de doorontwikkeling van onze dorpen  

 het manifest van de gezamenlijke dorpsoverleggen vormt de leidraad 

 het huidig functioneren van de sociale raad wordt geëvalueerd, mede in relatie 
tot de rolverdeling met de dorpsoverleggen. Het CDA is voorstander van het 
opnieuw invoeren van de raadscommissies  

 bij elk zelfsturingsproject de rollen wie wat doet en (financiële) kaders wat er 
mogelijk is vooraf goed afstemmen 

 Bij iedere investering staat het verhogen van het welzijn van de burgers 
voorop 
 

Dienstbare overheid met goede communicatie 
Wij vinden dat een gemeente in de eerste plaats dienstbaar moet zijn. Burgers en 
organisaties zijn prima in staat om zaken zelf op te pakken vanuit zelfsturing of participatie, 
mits ze een overheid aan hun zijde vinden die zaken durft los te laten en tegelijkertijd een 
steuntje in de rug biedt.  
Voor een aantal andere zaken staat de gemeente zelf aan de lat. Dit betreft vooral de 
wettelijke verplichtingen maar ook het zorgen dat iedereen mee kan doen. 

De goede dialoog van gemeente met de burger is zeer wezenlijk voor een goede 
samenwerking met elkaar. De burger moet kunnen vertrouwen op een overheid die 
aanspreekbaar is en een goede dialoog voert. Andersom geldt dat ook. Afspraken nakomen 
en elkaar goed begrijpen is een voorwaarde voor deze samenwerking.  

‘De gemeente faciliteert zelfsturing’ 

 communiceren is de dialoog voeren. De gemeente dient deze dialoog actief op 
te pakken 

 burgers altijd terugkoppeling geven bij een vraag en duidelijk aangeven hoe er 
gehandeld gaat worden bij een vraag 

 goede communicatie heeft twee richtingen gericht op duidelijkheid scheppen, 
tot oplossingen komen en vertrouwen geven 
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Wonen voor eenieder 

Het CDA vindt het belangrijk dat er voldoende èn de juiste woningen beschikbaar zijn voor 
de bewoners in Peel en Maas. Natuurlijk sluiten wij niet de ogen voor de demografische 
ontwikkelingen, maar de feitelijke vraag naar juiste woningen is voor ons bepalend en niet 
starre regelgeving. Voldoende woningen in een prettige woonomgeving is een 
basisvoorziening voor het CDA om jongeren hier te houden, arbeidsmigranten te binden en 
ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Daarom moet de nieuwbouw en herinvulling 
in Peel en Maas  de komende jaren een nieuwe impuls krijgen, rekening houdende met de 
juiste woning voor de juiste doelgroep. 

‘Geen kramp door krimp: de woonvraag van nu oplossen!’ 

 niet stringent vasthouden aan het woningcontingent, maar focus leggen op 
maatwerk per kern en kwalitatieve afstemming van vraag en aanbod 

 kansen bij herinvullingen (binnen en buiten de bebouwde kom) benutten 

 ook tijdelijke oplossingen bieden voor de woonvraag van nu 

 duurzaam bouwen wordt verder gestimuleerd 
 

 

Prettige en veilige woonomgeving 

Onze bewoners moeten zich prettig en veilig voelen in de directe woonomgeving. In de 
woonomgeving moeten voldoende sociale en groene plekken zijn waar bewoners elkaar 
kunnen ontmoeten en kunnen genieten. Gescheiden wandel- en fietspaden zijn nodig om 
voldoende verkeersveiligheid te verkrijgen, evenals het terugdringen van de maximale 
snelheid. Bestaande fietspaden moeten waar nodig worden verbeterd. Bestaande pleinen en 
parken worden gehandhaafd en waar nodig en mogelijk verder verbeterd. 

‘We wonen in een leefomgeving waarin iedereen zich veilig en thuis 
voelt!’ 

 voldoende sociale en groene verblijfplekken in de openbare ruimte  

 (verkeers-)onveilige plekken aanpakken 

 eigen onderhoud van groen met budget door buurt mogelijk maken 

 goede straatverlichting in buitengebied 
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Verenigingen en vrijwilligers 
Verenigingen en vrijwilligers zijn en blijven volgens het CDA het fundament van de 
samenleving. Hier kun je meedoen en meetellen. Hier is verbinding en onderlinge 
betrokkenheid. Je inzetten voor een ander en elkaar is wat velen in onze gemeente 
vanzelfsprekend vinden. Vrijwilligers zorgen er met hun inzet voor dat we kunnen sporten, 
dat de vrijwillige brandweer kan uitrukken en er schooluitjes georganiseerd kunnen worden. 
Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op een gemeente die hen steunt, die vrijwilligers de 
ruimte biedt om taken op te pakken zonder dat ze gebukt gaan onder zware regelgeving. 
Door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen staat het verenigingsleven onder 
druk. Naast voldoende actieve vrijwilligers binnen de verenigingen, is een sterk 
bestuurskader essentieel. Het CDA wil dat de gemeente het verenigingsleven daarin bijstaat 
door met een vernieuwende aanpak te komen gericht op versterking van het bestuurskader.   

‘Verenigingen en vrijwilligers zijn het fundament van onze samenleving’ 

 verenigingen en vrijwilligers blijven steunen en stimuleren 

 extra aandacht voor versterking van het bestuurskader 

 ruimte bieden voor initiatieven tot samenwerkingen 
 continueren waarderingssubsidies en accommodatiebeleid 

 medegebruik van anderen op  de accommodaties stimuleren 

 voortzetting van de combinatiefunctionaris als verbinder in sport en cultuur 

 

Sport en Cultuur 
Voor het CDA is sport veel meer dan bewegen. Sport verbindt en biedt iedereen kansen om 
mee te doen en met plezier te werken aan een fitte vitale gemeenschap. Positieve 
Gezondheid kan ook hierbij een mooie invulling krijgen. Cultureel erfgoed is meer dan kunst. 
Ook de vele gebruiken en tradities en ons dialect behoren daartoe. Muziek en dans zijn 
belangrijke culturele ontwikkelingsgebieden voor onze talenten. Dit moeten we koesteren en 
versterken. 
 

‘Sport en cultuur zorgen voor verbinding’ 

 sport is meer dan bewegen 
 onze sportieve omgevingen breder inzetten  
 muzieklessen op school blijven ondersteunen 
 stimuleren van sport- en cultuuractiviteiten 
 combinatiefunctionarissen blijven een belangrijke spil in de verbindingen  
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Welzijn en Zorg 

Welzijn heeft betrekking op de kwaliteit van leven in relatie tot gezondheid van mensen. 
We streven naar een samenleving waar mensen ‘wel zijn’ en zoveel als mogelijk mee 
kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Door te 
investeren in preventieve programma’s kan de gemeente bijdragen aan het welzijn van 
haar burgers. Door middel van het sport- en cultuurbeleid, welzijnsbeleid en zorgbeleid 
laten we zien wat we belangrijk vinden en waar we op willen sturen. We staan voor een 
gezonde leefstijl en voeding en een gezonde leefomgeving. We stimuleren een 
beweging onder onze inwoners met betrekking tot gezondheid, gezond leven en welzijn. 
Het CDA gaat daarbij uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. 

Het krijgen van de juiste zorg is bepalend voor het welzijn van mensen. Belangrijk is om 
mensen die dat zelf kunnen, of zelf kunnen organiseren, zolang mogelijk voor zichzelf te 
laten zorgen. Daar waar we een helpende hand moeten bieden zullen we dit doen. Wel 
moet er een vangnet blijven voor diegenen die hun eigen zorg niet kunnen organiseren. 
Hierdoor blijft de professionele zorg betaalbaar en de kwaliteit van deze zorg 
gewaarborgd. 

‘Van zorgen vóór naar zorgen dát iedereen mee kan doen’ 

 Uitgaan van wat nodig is voor Welzijn van ieder 

 Preventief inzetten op positieve gezondheid om zorg voor te blijven, onder 
andere door gezonde voeding en leefstijl te bevorderen 

 Samen met de buurgemeenten het project Gezondste Regio afstemmen 
 We worden een dementievriendelijke gemeente 
 Partners moeten in de zorgsituatie bij elkaar kunnen blijven 
 Géén stapeling van eigen bijdragen 
 Veel aandacht voor eenzaamheid 
 Vrijwilligersinzet waar het kan, professional waar het moet 

 
 

Werk en Economie 
De gemeente Peel en Maas biedt al volop werk in diverse sectoren. Naast de agrarische 
sector is ook de industrie, de dienstensector, het toerisme en de detailhandel goed 
vertegenwoordigd. Om voldoende werkgelegenheid te kunnen (blijven) bieden is het van 
belang dat de gemeente samen met bedrijven en organisaties èn met de regio optrekt. 
Samenwerking is ook nodig om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op 
elkaar aansluiten. Willen we mensen van buiten de regio aantrekken, dan moeten we ook 
zorgen voor voldoende en passende woonruimte. Het CDA staat daarbij ook nadrukkelijk 
open voor vernieuwende oplossingen, binnen maar ook buiten de dorpskernen. 
 
Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente geen onnodige en complexe regels stelt aan 
de bedrijven die willen investeren in Peel en Maas. Om samen naar nieuwe kansen voor 
werk te zoeken heeft de gemeente een actieve en probleemoplossende houding richting 
bedrijfsleven. 
De economie bloeit en er ontstaat zelfs krapte op de arbeidsmarkt in steeds meer sectoren. 
De inzet van werkzoekenden en zij-instromers is noodzakelijk om invulling te geven aan de 
vraag naar arbeid. Ook zullen we vaker een gericht beroep doen op werkzoekenden uit het 
buitenland. Toch merken we dat niet iedereen in onze gemeente mee profiteert van de 
aantrekkende economie, zo is het lastig voor werkloze ouderen of jongeren met een 
beperking of zonder beroepsopleiding om een betaalde baan te vinden. Wij willen dat ook 
deze mensen actief begeleid worden naar regulier werk dan wel naar vrijwilligerswerk. 
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‘Werk voor ons, onze kinderen en nieuwkomers!’ 

 blijven investeren in de aantrekkelijkheid van onze winkelcentra om leegstand en 
verloedering tegen te gaan 

 investeren in toerisme en recreatie als groeisector in Peel en Maas 
 meer kansen voor lokale bedrijven bij opdrachten van de gemeente 
 organiseren van een aanpak waarin (langdurig) werkzoekenden gericht begeleid 

worden naar het lokale bedrijfsleven of naar het verenigingsleven; 
 versterking van de samenwerking tussen het (technisch) beroepsonderwijs en het 

regionale bedrijfsleven 
 we gaan meer in de regio samenwerken en afstemmen over de toenemende 

werkgelegenheid en de huisvestingsuitdaging die daarbij hoort met de 
regiogemeenten 

  
 

Onderwijs en talentontwikkeling 
Iedereen verdient de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te benutten. De plek 
waar we deze talenten ontdekken is in het onderwijs. De basisschool is een centrale plek in 
iedere kern waar volgende generaties zichzelf en elkaar leren kennen, waar een 
saamhorigheidsgevoel ontstaat.  

Kinderen verdienen een stimulerende en veilige omgeving waar ze kunnen wonen, leren en 
spelen. De basisontwikkeling van een kind vindt het beste in de eigen dorpskern plaats. 
Kwalitatief goede dagopvang en basisonderwijs hoort in elke kern thuis. We vinden het 
belangrijk dat kinderen leren wat een gezonde leefstijl en voeding inhoudt, we voeren 
hierover het gesprek met de onderwijsinstellingen en betrekken het verenigingsleven er 
actief bij. Tevens is het van belang dat de talenten van kinderen zo maximaal mogelijk 
ontwikkeld worden. 
Peel en Maas kent een kwalitatief goed voortgezet onderwijs. Door demografische 
ontwikkelingen en concurrentie in de (grens-)regio staat ons voortgezet onderwijs onder 
druk. Een verdere verankering in de gemeente en samenwerking met het bedrijfsleven 
achten wij van nadrukkelijk belang. 

‘Blijven investeren in een prettige en veilige kindomgeving’ 

 Samenwerking van de partners in het dorp in elke kindomgeving stimuleren 
evenals het ontschotten van de aanpak en financiering van het onderwijs 

 Betere afstemming voortgezet onderwijs op bedrijfsleven en behoud van het 
voortgezet onderwijs voor Peel en Maas 

 Samen verantwoordelijkheid nemen voor het bieden van kansen voor talenten, 
daartoe zijn we voorstander van een Integraal Kind Centrum 

 Onderwijsomgevingen staan midden in de gemeenschap. Indien nodig dient 
de gemeente vernieuwende oplossingen te zoeken. 

  

  



Peel en Maas  Verkiezingsprogramma 2018-2022 
   

Werken, wonen, recreëren in ons mooie buitengebied 

Onze plattelandsgemeente Peel en Maas heeft een prachtig buitengebied met een zeer 
divers landschap met daarin ruimte voor natuur, werken, wonen en recreëren. Het vele groen 
maakt de gemeente extra aantrekkelijk. Deze kwaliteiten willen we behouden en indien 
mogelijk verder uitbouwen. 

De agrarische sector is van nadrukkelijk belang voor de economie, de leefbaarheid op het 
platteland en de voedselvoorziening. De innovatie in de agrarische sector in onze regio is 
iets waar we als Peel en Maas trots op zijn! We vinden het belangrijk om aan onze  

 

agrarische sector te blijven bouwen. Daarbij kijken we vooral naar ketens in zijn geheel in 
plaats van naar het  individuele bedrijfsniveau. 

Als CDA zeggen wij dat er ruimte moet zijn voor ondernemen, wonen, recreëren en uiteraard 
natuur. Echter niet overal kan alles. De ruimte is beperkt en om deze te ordenen moeten we 
keuzes maken. Keuzes die gedragen worden. Door zowel de ondernemer, de bewoner, de 
toerist. We moeten gebieden aan durven wijzen waar werken het primaat heeft. Op andere 
plekken geldt dat voor natuur. En weer elders hebben recreëren of wonen de prioriteit.  

‘Ruimte voor ontwikkeling met oog voor kwaliteit’ 

 voldoende ruimte bieden voor duurzame ontwikkeling van buitengebied 

 koploper zijn in kansen voor innovatieve duurzame bedrijven 

 zonnepanelen eerst op daken ipv op landbouwgrond of natuur (saneringskans) 

 betere (straat)verlichting in buitengebied grenzend aan de kern 

 ruimte voor herinvulling van vrijkomende agrarische bebouwing 

 natuurbeheer door ondernemers in buitengebied stimuleren 

 snel internet in het buitengebied 

 
Openbaar bestuur 

 Wij realiseren ons dat de gemeentelijke overheid slechts één van de vele partijen in 
de samenleving is die van belang zijn voor onze welvaart en welzijn.  De gemeente 
dient net als overige organisaties (financieel) gezond en daadkrachtig te zijn.  Dat wil 
zeggen dat de gemeentefinanciën op orde moeten zijn met voldoende buffer voor de 
komende jaren, een ambtelijk apparaat dat  kwantitatief en kwalitatief op haar taken 
is afgestemd en een voorbeeld vormt op de terreinen van duurzaamheid, 
communicatie met burgers en werkgeverschap.  
 

‘Een gemeentelijke overheid waar we vertrouwen in hebben’ 
 

 

 Met een solide financiële basis, ook voor de komende jaren 

 Zonder substantiële verhoging van de gemeentelijke belastingen 

 Met ruimte voor verbetering van de communicatie en klantgerichte cultuur  
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Speerpunten vanuit de kernen 

Maasbree 

 Verenigingen en evenementen behouden en ondersteunen 

 Werken aan veilige fietsverbinding Maasbree-Sevenum 

 Herinvullingsvisie leegstaande gebouwen in de kern samen met het dorp 
(bijv.omgeving De Pool) 

 Intensieve DDV voor dementerenden 

 Woningbouwprogramma afstemmen op vraag: appartementen voor jongeren 
en ouderen en pilots flexibel bouwen 

  
Kessel 

 Meer mogelijkheden voor woningbouw. Mensen die in Kessel willen wonen, moeten 

 makkelijker geschikte woning kunnen vinden. 

 De bibliotheek en De Paort moeten open blijven. De Paort mag niet dicht, tenzij er 
alternatieven zijn die draagvlak hebben onder Kesselse bevolking. 

 Verfraaien entrees Kessel en de dorpskern. Denk bijvoorbeeld aan de Baarloseweg, 
Baarskampstraat en de Maasboulevard. 

 De gemeente moet actief blijven op dossier dijken. De belangen van aanwonenden 
en omwonenden staan voorop. 

 Verkeersveiligheid is een groot aandachtspunt. Denk aan de Markt, Dorpstraat, 
Veersepad, Veers, Baarskampstraat, Beeselseweg, Schijfweg-Zuid en andere 
straten. We willen ook meer aandacht voor de kwaliteit van fietspaden! 

 
Koningslust 

 Herinrichting rondom de Sprunk. 
 Goede zorg, voorzieningen en geschikte woningen voor jeugd en ouderen zodat ze in 

het dorp kunnen blijven wonen. 
 Realisatie van het nieuwe schoolgebouw aan gemeenschapshuis "de Sprunk". 
 Leegkomende gebouwen een passende herbestemming geven. 
 Sterke gemeenschapszin waar iedereen voor elkaar opkomt en waar nodig 

ondersteuning bieden aan verenigingen.     
 

Egchel 

 Trottoirs rolstoel- en rollatorvriendelijk en (feitelijke) verkeerssnelheid op 
Jacobusstraat en Gielenhofweg omlaag 

 Veiligheid voor uitgaande jongeren langs Roggelsweg en Molenstraat (verlichting) 

 Kernteam optimaal blijven ondersteunen zodat ook ouderen langer in Egchel kunnen 
blijven wonen 

 Ondersteunen van een sterke gemeenschapszin, een bloeiend verenigingsleven en 
het werk van de vele vrijwilligers 

 Goede voorzieningen en geschikte woningen voor jeugd en ouderen. 
 
 

Helden 
 Aanpakken van de Molenstraat, zowel wat betreft verkeersveiligheid als uitstraling. 
 Ruimte voor een andere invulling van de Kaupman. 
 Doorpakken met de plannen voor een betere inrichting van het Mariaplein en directe 

omgeving. 
 De Heldense Bossen moeten toegankelijk blijven voor iedereen. Geen verkoop van 

de camping! 
 Woningbouw naar behoefte; voorrang voor woningen waar nu behoefte aan is. 

·         
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Meijel 

 Woningbouw (herinrichting locaties) op maat en forensen bouwen voor alle 
doelgroepen maar zeker voor 50 plus 

 Verfraaiing/veiligheid entree (Kerkstraat en Jan Truijenstraat) 
 Behoud goede accommodaties/kerk 
 Faciliteren het verenigingsleven/vrijwilligerswerk 
 Peel(geluk) uitdragen/ondersteunen 

 
Panningen 

 In afstemming met de zorgorganisaties worden  nieuwe zorgwoningen voor ouderen 
gerealiseerd. 

 Er worden extra woningen gebouwd met nadruk op jongeren, ouderen en huurders in 
het middensegment. De nieuwe woonwijk “locatie LTS/Piushof” wordt gerealiseerd. 

 Lang parkeren nabij het centrum wordt substantieel uitgebreid.          

 Alle buurten krijgen een buurtapp om de sociale veiligheid te verbeteren 

 Samenwerking tussen verenigingen onderling en met voorzieningen wordt 
versterkt.         

         
Grashoek 

 Oude dorpsplein anders indelen voor woningbouw en de kavelgrootte vrij laten 

 Voldoende betaalbare huur/koopwoningen voor elke inwoner 

 Verenigingen moeten hun eigen identiteit hebben en gefaciliteerd worden als dit 
nodig is 

 Bevordering meer toerisme in Grashoek 

 Geen zonnepanelenweide tegen kernrandzone Grashoek 
 
Beringe 

 Rotonde Bon apart veiliger maken voor fietsers & voetgangers 
 Verkeersveiligheid centrum Beringe/basisschool verbeteren 
 Mogelijkheden tot upgrade Industrieterrein onderzoeken 
 Continue ondersteuning vanuit gemeente tijdens realisatie Beringe Buiten 
 Realiseren van (huur)appartementen voor ouderen en starters 

 
Baarlo 

 Behouden en versterken van het voorzieningen niveau in Baarlo, in het bijzonder in 
het centrum. 

 Dijkverbetering in goed overleg met alle belanghebbenden 

 Verkeersveiligheid wegen langs maas en andere knelpunten verbeteren 

 Verloedering Camping de Berckt stoppen 

 Verbeteren coördinatie van de zorg en kansen naar overbruggingszorg benutten 
 
Kessel-Eik 

 Initiatieven voor wonen in Kessel-Eik ondersteunen. 

 Oplossing zoeken voor elektriciteitskabels/hoogspanning die door de kern lopen. 

 Goede ontsluiting van het industrieterrein. 

 Aandacht voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld op de Maasstraat, Karreweg. 

 Toerisme op maat promoten met betrekking tot de Weerdbeemden aan de 
Mussenberg. 

  
  
 


