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VOORWOORD
Met trots presenteren wij u ons nieuwe verkiezingsprogramma 
voor de periode 2022-2026. In dit programma vertellen we u waar 
wij ons de komende jaren voor in gaan zetten. 

Goed wonen, werken en leven in Weert. Dat is de uitdaging voor Weert en 
haar inwoners, nu en in de komende jaren. Samen zijn, samen sporten, samen 
muziek maken, voor elkaar zorgen en er voor elkaar zijn. Het is nu belangrijker 
dan ooit om onze tradities en verenigingen te versterken.
De kern van het gedachtegoed van CDA Weert is dat we niet alleen voor onszelf 
leven, maar dat we ook een zorg hebben voor de generaties na ons. Daarom 
willen we Weert beter achterlaten dan hoe we het gekregen hebben.

Om dit verkiezingsprogramma samen te stellen, zijn we in gesprek gegaan 
met inwoners van Weert om zo te komen tot een programma dat op draagvlak 
kan rekenen. CDA Weert vindt het belangrijk om aan de inwoners van Weert 
duidelijk te maken welke keuzes we maken en waarom we dat doen. Dat 
betekent dat wij oplossingsrichtingen presenteren en in gesprek blijven over de 
ontwikkelingen die op ons pad komen.

Als u zich kunt  herkennen in ons programma stem dan bij de 
gemeenteraadsverkiezing op CDA Weert. CDA Weert zet zich  de komende jaren 
vol ambitie en  energie in voor onze mooie gemeente. 

Samen maken we onze Weerter samenleving. 
Dichtbij Weert, dichtbij haar inwoners. Peter Mols

Lijsttrekker CDA Weert

Guido Gigase  
Voorzitter CDA Weert



Dit verkiezingsprogramma van CDA Weert is gebouwd op twee pijlers. De eerste is onze opvatting 
over de opdracht die de politiek in de samenleving heeft. Het kernpunt daarvan is dat we niet alleen 
leven voor onszelf, maar ook voor de mensen die na ons komen. In de keuzes die we maken moeten 
we daarmee rekening houden. De tweede pijler is onze betrokkenheid bij Weert, of beter gezegd bij 
de Weertenaren. Wij kennen Weert en willen voor Weert het goede doen. 
Weert is voor de inwoners een mooie gemeente met een eigen karakter, vertrouwd. Alles is 
overzichtelijk. We leven op een goede manier met elkaar samen. 
Tijden veranderen, ook in Weert. Sommige veranderingen zijn gewenst, maar andere hebben 
nadelige gevolgen. Verworvenheden staan onder druk en nieuwe uitdagingen vragen om een 
realistische keuze. Voor de politiek is er dan de afweging hoe we daar mee omgaan en welke 
besluiten we nemen. Dit programma geeft in hoofdlijnen weer hoe wij daarover denken. Volgens 
onze normen en waarden blijven we dichtbij elkaar samen leven en is iedereen gelijkwaardig. 

We hebben ons verkiezingsprogramma beknopt gehouden. Lang niet alle onderwerpen die de 
komende jaren behandeld zullen worden komen aan bod. Het programma maakt wel onze lijn 
van denken duidelijk. Er is nog een reden voor de beknoptheid. Wij willen niet werken vanuit 
vaste meningen. Wij willen met de andere partijen en met inwoners tot beslissingen komen. Onze 
overtuiging is dat door samenwerking de beste besluiten tot stand komen. Wij zijn er voor de 
inwoners van Weert. 

INLEIDING
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Al onze kernen hebben een basisschool en een grote verzameling van verenigingen met 
mensen die deze verenigingen laten draaien. De verenigingen vinden een plek in de 
accommodaties die in ieder deel van de gemeente beschikbaar zijn. De verenigingen en 
accommodaties zorgen voor ontmoeting, sport en cultuur. Ze hebben een belangrijke rol 
in een vitale samenleving en het in stand houden van de Weerter tradities. Iedereen kan 
in Weert meedoen. 

Weert is economisch sterk met een groot aantal ondernemers in veel sectoren, die 
werk bieden voor alle groepen inwoners. Voor Weertenaren die een of andere vorm 
van hulp nodig hebben zijn er goede regelingen en voorzieningen. We zijn in Weert 
solidair met elkaar.

DICHTBIJ
ONS WEERT
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en dorpen, omgeven door een prachtig buitengebied.
Weert is een goede gemeente om in te leven. We wonen hier veilig in de groene wijken



DICHTBIJ
ONZE UITGANGSPUNTEN

Weert heeft zich de afgelopen decennia ontwikkeld tot de gemeente die het nu is. Het CDA wil 
Weert de komende jaren nieuwe impulsen geven. Niets wat door de jaren heen wordt opgebouwd 
kan vanzelf haar kwaliteit behouden. We moeten onze voorzieningen blijven onderhouden, 
vernieuwen en versterken. Of het nu gaat om de inrichting van onze wijken en dorpen (straten, 
stoepen, groen), de wijkaccommodaties of de sociale structuren ( vrijwilligersorganisaties, 
jeugdwerk). Het is dan ook van belang dat de gemeente bij het opstellen van haar beleid en het 
uitvoeren ervan kijkt naar het effect op de langere termijn. Het is verleidelijk om op korte termijn 
kleine successen te willen halen, maar we zien het als opgave ook in de toekomst het leven in Weert 
zo goed te houden als we het nu hebben. 

De keuzes die de gemeenteraad moet maken zijn lang niet altijd gemakkelijk, en zijn ook lang 
niet altijd zoals iedereen het graag heeft. Het is van belang dat de besluiten die de gemeenteraad 
neemt zo groot als mogelijk draagvlak in de samenleving hebben. Daarvoor is het van belang 
dat de gemeente veel tijd en energie steekt in het meenemen van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties en hun kijk op plannen betrekt in planvorming en uitvoering.
In Weert zijn we solidair en gaan we netjes met elkaar om. De Weerter waarden en tradities 
moeten behouden worden. Niet alleen de wijze waarop we met elkaar omgaan, maar ook de 
(maatschappelijke organisaties die) tradities in ere houden. We zijn trots op ons Weert en haar 
historie. Die mogen we nadrukkelijker laten zien.
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DICHTBIJ
ONZE UITGANGSPUNTEN

De kern van het gedachtegoed van CDA Weert is dat we niet alleen voor onszelf leven, maar dat we 
ook een zorg hebben voor de generaties na ons. Daarom willen we Weert beter achterlaten dan hoe 
we het gekregen hebben. Voor ons programma verbinden we dit met het begrip brede welvaart van 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zullen we als leidraad gaan gebruiken.
Brede welvaart omvat alles wat mensen van waarde vinden. Naast materiële welvaart gaat het 
ook om zaken als gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke 
ontplooiing en (on)veiligheid. Bovendien betreft het niet alleen de kwaliteit van leven in het ‘hier en 
nu’, maar ook de effecten van onze manier van leven op het welzijn van mensen ‘elders’ (buiten de 
regio) en ‘later’ (toekomstige generaties). 
Midden-Limburg, waarvan Weert deel uitmaakt, behoort volgens de meting van de brede welvaart 
die het CBS maakt tot de middengroep van de Nederlandse regio’s. 

Het gemeentebestuur mag en moet in het algemeen belang besluiten nemen die de inwoners 
raken. Maar de inwoners hebben ook rechten. Een basisrecht is dat zij zo goed mogelijk worden 
geholpen als zij een beroep doen op de gemeente.  De dienstverlening door de ambtelijke 
organisatie moet optimaal zijn, met begrip en maatwerk voor individuele inwoners, uiteraard binnen 
de geldende regels. Een verdere verbetering van de dienstverlening is voor ons een belangrijk 
uitgangspunt. 
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DICHTBIJ
DE ROL VAN DE GEMEENTERAAD

Om recht te doen aan de uitgangspunten van het democratisch bestuur staat CDA Weert een zo 
sterk mogelijke positie van de gemeenteraad voor. De gemeenteraad bestaat uit de mensen die 
de inwoners van onze gemeente hebben gekozen. Zij vormen, ook volgens de Gemeentewet, het 
hoogste bestuursorgaan. Het is in het belang van de inwoners dat de raad in de verhouding tussen 
raad en college van B&W die positie kan waarmaken.

In het verlengde daarvan zal de CDA-fractie in het optreden in de gemeenteraad steeds de rol van 
volksvertegenwoordiger als uitgangspunt nemen. 

CDA Weert is voorstander van een globaal programma voor de periode 2022-2026. Zo’n programma 
versterkt de positie van de gemeenteraad. Het geeft ook, in vergelijking met een gedetailleerd 
programma, meer ruimte voor discussie, het betrekken van nieuwe informatie in de besluitvorming, 
het zoeken naar creatieve oplossingen en het meenemen van de kijk van inwoners, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties op plannen.

De voorstellen en de informatie die de raad van het college krijgt, moeten passen bij de positie van 
de raad. 

De voorbereiding van plannen moet gebeuren in samenspraak met inwoners en organisaties. 
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DICHTBIJ
DIT VERKIEZINGSPROGRAMMA

Dit programma geeft weer hoe wij over de grote lijnen van de ontwikkeling 
van Weert in de komende jaren denken. Wij hebben daarbij goed gelet op de 
haalbaarheid. Wij wensen wel, maar dromen niet. Ook beseffen wij dat corona de 
komende jaren op allerlei gebieden kan leiden tot veranderingen waarmee wij in 
dit programma geen rekening kunnen houden.

Onze kijk op Weert en de ontwikkeling van de gemeente en de plannen die wij 
daarvoor hebben zijn in de volgende hoofdstukken beschreven. 
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Budget voor activiteiten. De gemeente stelt jaarlijks een bedrag 
beschikbaar voor groepen inwoners en organisaties die activiteiten 
organiseren voor hun buurt, dorp of wijk. Wij denken in de eerste plaats aan 
activiteiten die zijn gericht op ontmoeting, versterking van de onderlinge 
contacten en tegengaan van eenzaamheid. Maar ook andere dingen zijn 
mogelijk. De noemer is versterking van het eigen initiatief van inwoners om 
hun buurt, wijk of dorp leefbaarder te maken. 

Nieuwe samenwerking met de wijken en dorpen. Er komen 
nieuwe afspraken over de rol van de wijk- en dorpsraden bij de voorbereiding 
van gemeentelijke plannen. Daarbij zal ook rekening worden gehouden met de 
mogelijke inbreng van andere organisaties en groepen. Het doel is een sterke 
samenwerking met de inwoners van de wijken en dorpen. Gezien de verschillen 
tussen de wijken en dorpen is een uniforme regeling ongewenst. Er moet ruimte 
zijn voor maatwerk, aangepast aan de situatie in een wijk of dorp.

In elke wijk en elk dorp is een ruimte voor ontmoeting 
en activiteiten. Accommodaties zijn het thuis van verenigingen en 
maatschappelijke organisaties. Het is een essentieel ontmoetingspunt binnen 
de wijken en dorpen in Weert. Deze accommodaties houden de samenleving bij 
elkaar. We zorgen dat er in ieder dorp en elke wijk waar daar behoefte aan is een 
trefpunt blijft bestaan. Dit hoeft geen gemeentelijke accommodatie te zijn.

Geen OZB voor gebouwen met een maatschappelijke functie. 
Organisaties die een gebouw met maatschappelijke functie in eigendom 
hebben hoeven geen OZB te betalen. Dit doen we door het bedrag van de 
OZB terug te betalen als subsidie, omdat een vrijstelling van OZB-betaling niet 
mogelijk is.

De kwaliteit van de openbare ruimte brengen we omhoog. Een 
goed onderhoud van de openbare ruimte (wegen, stoepen, groen, verlichting) 
in de wijken en dorpen is een voorwaarde voor prettig wonen. Wij gaan meer 
doen aan onderhoud om de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te 
houden en waar nodig te verbeteren. We gaan aan de slag met het tegengaan 
van zwerfafval. Initiatieven om dit door inwoners zelf over te nemen worden 
aangemoedigd en met materiaal en / of middelen ondersteund.

Verkeersknelpunten worden aangepakt. Verkeerssituaties waarvan 
duidelijk is dat ze een knelpunt vormen voor de verkeersveiligheid of in de 
verbinding tussen buurten, wijken en dorpen worden aangepakt. We bekijken 
deze situaties in eerste instantie vanuit de veiligheid voor fietser en voetganger. 

Aansluiting van dorpen op het openbaar vervoer optimaliseren. 
De inwoners van de dorpen van onze gemeente zijn voor een deel afhankelijk 
van de voorzieningen en het openbaar vervoerknooppunt in de stad Weert. 
Daar waar de gemeente invloed heeft zorgen we voor een optimalisering van de 
aansluiting op het openbaar vervoer. Ook zorgen we dat de aansluiting van trein 
op bussen wordt verbeterd

Meer aandacht voor aanpak en voorkoming van ondermijnende 
criminaliteit. Weert is een veilige stad. Dat is mede te danken aan de goede 
samenwerking tussen alle partijen die met veiligheid te maken hebben. Die 
samenwerking moet worden voortgezet. Op het gebied van onzichtbare 
(ondermijnende) criminaliteit is aandacht nodig, omdat deze een grote 
bedreiging vormt voor de veiligheid en uiteindelijk ons hele maatschappelijk 
systeem. Een onderdeel van deze aanpak is meer handhaving op illegale 
activiteiten in het buitengebied.

BAAS IN EIGEN BUURT
Hoe we in Weert met elkaar samenleven wordt voor een groot deel bepaald door de 
inwoners en de maatschappelijke organisaties. Het karakter van elke wijk en elk 
dorp wordt gemaakt door de mensen die er wonen. Dat mag best -nee, moet- per 
buurt verschillend zijn. De kracht van onze gemeente zit in de Weerter samenleving. 
Het is de taak van het gemeentebestuur om die kracht ruimte te geven, te stimuleren 
en te versterken. Daar gaan wij het volgende aan doen. 



We bouwen voldoende woningen, verspreid over alle wijken 
en dorpen. Om in de behoefte aan woningen te voorzien is er maar één 
oplossing: het bouwen van nieuwe woningen. Die woningen moeten verspreid 
over alle wijken en dorpen van Weert terecht komen. De koers die wat dit betreft 
de afgelopen jaren is ingezet zetten we door. Wanneer nodig kiezen we hierin 
voor een actieve rol van de gemeente, waar dat past in samenwerking met 
de wijk- of dorpsraad. Om het woningtekort zo snel mogelijk te verminderen 
worden de planvoorbereiding en procedures zoveel als mogelijk versneld. 

Het aanbod wordt afgestemd op de woningbehoefte op 
korte en langere termijn. We kijken naar de behoefte die er nu en 
op langere termijn is. Enerzijds willen we bouwen voor de behoefte van nu. 
Daarbij moet er bijzondere aandacht zijn voor starters. Maar wij willen ook 
meer woningen die speciaal geschikt zijn voor ouderen die met een vorm 
van hulp nog zelfstandig willen en kunnen wonen. Voor de langere termijn is 
het een doel om de doorstroming te stimuleren. Bijvoorbeeld de bouw van 
(levensloopbestendige) woningen voor senioren zorgt voor het vrijkomen van 
woningen voor jonge gezinnen. 

We bouwen meer sociale huurwoningen. Er is een grote behoefte 
aan sociale huurwoningen in de vorm van eengezinswoningen (woning met 
tuin). Met name jongeren en mensen met een lager inkomen hebben op dit 
moment moeite met het vinden van een huurwoning. Bij nieuwbouwplannen 
is ons uitgangspunt dat hiervan 30% een sociale huurwoning is. Dit geldt ook 
voor het KMS-terrein en Laarveld 4. Het uitgaan van 30% sociale huurwoningen 
heeft niet enkel de reden om het tekort te dichten, het is ook vanuit sociaal 
opzicht goed als (nieuwe) woonwijken gemengd zijn. 

We bouwen meer huurwoningen in het middensegment.
De vraag en het aanbod in de middenhuursector zijn op dit moment niet in 
balans. Goede voorbeelden van het bouwen van middenhuurwoningen zijn 
verbouwingen van (kantoor)panden langs de singels. Naast het opnemen 
van woningen in de middenhuur in de nieuwbouwprogramma’s stimuleren 
we ook het realiseren van aanbod van middenhuur bij transities van 
bestaande gebouwen.

Initiatieven voor nieuwe woonvormen krijgen meer kans. 
Het koppelen van een woon- en zorgbehoefte komt steeds vaker voor. Nieuwe 
woonvormen zijn onder meer plannen met woningen waarvan de bewoners 
afspreken elkaar te helpen of gezamenlijk zorg af te nemen, zoals het wonen 
in hofjes. Initiatieven hiertoe moeten meer kans krijgen. Om dit te bereiken 
kunnen afspraken worden gemaakt bij de uitgifte van grond voor woningbouw 
en bij de medewerking aan bouwplannen.

Wij wensen voorrang voor Weertenaren. Op dit moment is het niet 
mogelijk Weertenaren voorrang te geven bij nieuwbouwwoningen. Wanneer 
hier wettelijke mogelijkheden voor komen zullen we die in Weert inzetten. 

Nieuwe grootschalige woningbouw moet plaatsvinden binnen 
bestaand stedelijk gebied. Een grote uitbreiding buiten het stedelijk 
gebied is een aantasting van het buitengebied. Daar zijn we geen voorstander 
van. We zetten daarom in op inbreiding binnen het bestaand stedelijk gebied. 
De gemeente brengt in beeld welke inbreidingsmogelijkheden er zijn en welke 
potentie deze gebieden hebben.

Een voortvarende uitvoering van het wijkvernieuwingsproject 
Keent-Moesel. Het is belangrijk dat het traject dat de afgelopen periode 
is ingezet met voldoende tempo wordt uitgevoerd. Financiële middelen die 
daarvoor nodig zijn worden vrijgemaakt.

Het KMS-terrein wordt herontwikkeld. Het is voor de wijk Rond 
de Kazerne en voor Weert een goede zaak als het KMS-terrein een nieuw 
gebruik als (grotendeels) woongebied krijgt. We verlenen medewerking aan de 
plannen van de eigenaar van het terrein, met als uitgangspunt dat de plannen 
passen in het gemeentelijk beleid.

ONS THUIS
De woningbouw is voor de komende jaren een van de belangrijkste thema’s in 
Weert. Een woning is niet alleen een huis, maar vooral een thuis. Het is de stenen 
muur die je beschermt tegen het weer, het raam waardoor zonlicht je woonkamer 
binnenkomt, maar vooral de plek waar je ’s ochtends je dag begint, je gezellig met 
gezin of anderen samenkomt en tegenwoordig ook voor velen een werkplek. Net zo 
belangrijk als het überhaupt bouwen van voldoende woningen is het bouwen van 
woningen in de juiste categorieën. Daar gaan wij het volgende aan doen. 



We zetten de sociale regelingen voort. Weert heeft goede 
voorzieningen voor inwoners die (tijdelijk) op financiële steun van de gemeente 
aangewezen zijn, via de regelingen van onder andere het minimabeleid en het 
armoedebeleid. Daar blijven we op dezelfde manier mee doorgaan. 

We ondersteunen inwoners bij het deelnemen aan 
verengingen. Wanneer de kosten voor inwoners het struikelblok zijn voor 
deelname aan activiteiten van verenigingen, dan maken we het mogelijk dat zij 
toch kunnen meedoen.

Iedereen die kan werken helpen we aan werk. We zetten hiervoor 
de inzet van de gemeente uit de afgelopen periode voort. Daarbij hebben we 
bijzondere aandacht voor de groep inwoners die werkzaam is bij De Risse Groep.

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt niet alleen als het gaat om 
ziekte. Daarom zetten we in op preventie in het hele sociaal domein: inkomen, 
welzijn en zorg. Dat is de gedachte van positieve gezondheid. Het gaat daarbij 
niet alleen om de aan- of afwezigheid van een ziekte, maar we kijken naar alle 
aspecten die passen binnen positieve gezondheid. Daarbij staat centraal dat 
iedereen zoveel mogelijk zelf regie moet kunnen voeren over zijn leven. We 
ondersteunen maatschappelijke organisaties actief in hun zoektocht naar 
preventieve maatregelen.

Talenten van ouderen zetten we in tegen eenzaamheid. 
Eenzaamheid is een groeiend probleem, dat heel direct invloed heeft op het 
welzijn van senioren. Talenten van ouderen zijn de sleutel naar ontmoeting. Het 
project ‘Aanpak eenzaamheid gemeente Weert 2021-2024’ is de basis voor de 
bijdrage van de gemeente aan de bestrijding van eenzaamheid. 

We breiden het programma Dementievriendelijk Weert uit. 
Dementie is een ziekte die de mensen die erdoor getroffen worden en mensen 
in hun omgeving raakt. Deze maatschappelijke opgave pakken we aan op basis 
van het uitvoeringsprogramma ‘Dementievriendelijk Weert 2021-2023’. In 2023 
kijken we op welke zaken dit programma moet worden uitgebreid. 

We houden de Wmo-voorzieningen in stand. De voorzieningen 
in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voldoen 
in Weert aan de behoefte. Door stijgende kosten komen de voorzieningen 
in de toekomst onder druk te staan. Ondanks dat houden we de huidige 
voorzieningen in stand. Om ons daar goed op voor te bereiden willen we beter 
inzicht in de uitgaven. We investeren preventie om de instroom in de Wmo-
voorzieningen te kunnen verkleinen. 

Preventie blijft leidend in de jeugdgezondheidszorg. We zetten 
de huidige vorm van jeugdgezondheidszorg door, waarbij sterk wordt ingezet op 
preventie. Er moet ruimte zijn om bij veranderende omstandigheden het beleid 
te wijzigen, zodat de aanpak aan blijft sluiten bij de jeugdgezondheidszorg die in 
Weert nodig is.

Onderwijs. Kinderen en jongeren moeten zoveel mogelijk gelijke kansen 
op ontwikkeling krijgen. Het is ook belangrijk dat kinderen en jongeren met 
verschillende achtergronden en interesses met elkaar in contact blijven. Het 
onderwijs heeft een belangrijke functie in. Behoud van de basisscholen in de 
kernen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Met deze gedachten willen 
wij inhoud geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het 
basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

ZORG VOOR ELKAAR
Voor het CDA Weert geldt: iedereen mag meedoen. Alle mensen zijn gelijkwaardig 
en moeten gelijke kansen krijgen. Wij staan voor bescherming van en zorg voor 
de inwoners die (tijdelijk) niet zelfstandig verder kunnen of onvoldoende in 
staat zijn om mee te doen. In Weert is dat goed geregeld. Toch mogen we niet 
achteroverleunen. De coronacrisis kan negatieve gevolgen hebben voor groepen 
in onze gemeente. Ook de tweedeling in de samenleving blijft aandacht vragen. 
Het omgaan met anderen geeft mensen energie. Het gemeentebestuur moet ervoor 
zorgen dat die ontmoeting kan plaatsvinden.
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Versterking van de mooie natuur en het landschap van Weert is een andere 
uitwerking daarvan, mede voor de vergroting van de biodiversiteit. Daarbij 
houden wij ook rekening met de waarde van de natuur en het landschap voor de 
recreatie. Wij letten op de haalbaarheid, de meerwaarde en de betaalbaarheid van 
maatregelen. 

DURF DUURZAAM!
Onze keuze voor het begrip brede welvaart als grondslag voor het programma
betekent dat duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt is. 
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Weert volgt de doelen en tijdlijn van het landelijk 
klimaatbeleid. Wij werken daarvoor samen met de andere gemeenten in 
Noord- en Midden-Limburg (Regionale energiestrategie, RES). Dat biedt extra 
mogelijkheden voor goede oplossingen; we hoeven niet alles zelf te doen. We 
kunnen bijvoorbeeld voor de keuze van de plaatsen voor de opwekking van 
duurzame energie (windturbines, zonnevelden) rekening houden met waar in 
de regio geschikte ruimte is.

Zon op dak en energiebesparing. Wij leggen in Weert de nadruk op 
de uitbreiding van “zon-op-dak” (zonnepanelen op daken) en maatregelen voor 
energiebesparing, met name woningisolatie. Zonneweides op (voormalige) 
agrarische bouwblokken zijn toegestaan, onder voorwaarde van een goede 
landschappelijke inpassing. Zonneweides in open agrarisch gebied hebben niet 
de voorkeur.

Innovatie. De komende jaren zullen er technische innovaties komen die 
kunnen bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelen. Wij willen ruimte 
geven aan de toepassing van dergelijke innovaties. 

Maatregelen tegen gevolgen klimaatverandering. Hitte, 
wateroverlast, grote droogte. De klimaatverandering heeft effecten waarmee we 
bij de inrichting van onze gemeente geen rekening hebben kunnen houden. We 
nemen maatregelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Daarbij moet 
er wel een goede verhouding zijn tussen de resultaten en de kosten. 

Betaalbaarheid. Bij de maatregelen die we voorstaan is steeds de afweging 
met de kosten ervan voor de inwoners een factor. Wij willen de kosten zo laag 
mogelijk houden.

ENERGIE EN KLIMAAT



Regie en draagvlak natuurontwikkeling. Wij zijn positief over 
de uitbreiding van de natuur in onze gemeente. De gemeente moet bij de 
plannen voor natuurontwikkeling een leidende rol hebben (regie). Draagvlak 
bij de bewoners en agrariërs in een gebied is een voorwaarde. Verder is het een 
uitgangspunt dat de mens niet ondergeschikt wordt gemaakt aan de natuur.

De natuurgebieden zijn toegankelijk. De natuurgebieden moeten in 
principe toegankelijkheid zijn voor wandelaars en fietsers. Een voorwaarde voor 
medewerking aan de ontwikkeling van nieuwe natuur is dat de gebieden voor 
iedereen toegankelijk blijven.

Unesco-status voor KempenBroek. Wij steunen het plan voor de 
aanvraag van de Unesco-status Mens en Biosfeergebied voor grenspark 
Kempenbroek. Voorwaarde is wel dat de beleidsvrijheid van de gemeente voor 
natuurontwikkeling, landbouw en andere zaken voor het buitengebied niet 
wordt beperkt.

Zuinig ruimtegebruik. De ontwikkeling van Weert vraagt nog altijd meer 
ruimte, met name voor woningen en bedrijven. Wij willen het gebruik van de 
open ruimte in Weert daarvoor zoveel mogelijk beperken. Prioriteit heeft voor 
ons de herontwikkeling van terreinen in het stedelijk gebied.

NATUUR EN LANDSCHAP
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WEERT
ONDERNEEMT

Een sterke economie is noodzakelijk om onze welvaart in stand te houden. We hebben 
die voor een groot deel te danken aan de ondernemers in onze samenleving. Daarom 
moeten de ondernemers in Weert ruimte krijgen om te kunnen ondernemen. Dat 
neemt niet weg dat de inzichten over brede welvaart en duurzaamheid ook zullen 
moeten doorwerken in de wijze van ondernemen. Veel ondernemers zijn daar al zelf 
van overtuigd en zien zelfs nieuwe kansen. 
De veranderingen op het gebied van de detailhandel, vooral door de groei van de 
online winkels, zullen de komende jaren nog doorwerken. Dit heeft vooral voor de 
binnenstad gevolgen. 
De landbouw is een sector die speciale aandacht nodig heeft wegens de economische 
waarde en de betekenis voor het buitengebied. Het aandeel van de landbouw in de 
voedselvoorziening – minder afhankelijkheid van het buitenland – en de waarde voor 
onze economie en welvaart zijn groot. Ook is de productie over het geheel genomen 
milieu- en diervriendelijker dan in veel andere landen. De Europese en landelijke 
regelgeving maken dat de landbouw blijvend innoveert om de milieubelasting nog 
verder te verminderen. 
De coronacrisis kan voor een deel van de ondernemingen gevolgen hebben die we 
niet kunnen voorspellen.



De gemeente helpt. Ondernemers worden snel geholpen als zij met 
vragen bij de gemeente komen. In overleg wordt geprobeerd problemen op te 
lossen. Procedures voor vergunningen worden zo snel mogelijk afgehandeld. 
Als iets niet mogelijk is wordt dit goed uitgelegd en wordt samen met de 
ondernemer gezocht naar een alternatief. De gemeente stimuleert in regionaal 
verband de samenwerking tussen ondernemers en de samenwerking overheid-
ondernemers-onderwijs. Ook wordt subsidie beschikbaar gesteld voor 
innovatieve projecten en experimenten die kunnen leiden tot de versterking van 
het regionale bedrijfsleven. 

De gemeente werft gericht. Bij de werving van nieuwe bedrijven 
richt de gemeente zich op bedrijven die passen bij het profiel van Weert. 
De leidende criteria hiervoor zijn: (a) midden- en kleinbedrijf, (b) wat betreft 
personeelsbehoefte aansluitend bij de regionale arbeidsmarkt en (c)
duurzaamheid. In Weert is er letterlijk en figuurlijk geen ruimte meer voor grote 
logistieke bedrijven.

De binnenstad moet aantrekkelijk blijven. Voor zover mogelijk helpt 
de gemeente om zoveel mogelijk detailhandel in de binnenstad te houden. 
Het zal echter ook nodig zijn om voor leegstaande en leegkomende panden 
een nieuw gebruik te vinden. De gemeente werkt hiervoor samen met alle 
betrokken partijen. De ombouw van panden tot appartementen is een goede 
oplossing die zorgt voor extra woonruimte en bijdraagt aan de aantrekkelijkheid 
van de binnenstad.

Landbouw is drager van een vitaal en groen buitengebied. 
Goede voedselvoorziening, een goed verdienmodel, een gezonde leefomgeving 
en vitale ecosystemen kunnen naast elkaar bestaan en met elkaar verweven zijn. 
Dat streven we na in Weert. (Uit: Landbouwvisie gemeente Weert.) De landelijke 
ontwikkelingen wat betreft vermindering van de uitstoot van stikstof, uitkoop 
van bedrijven en dergelijke zijn voor de gemeente leidend. De gemeente zal 
geen strengere normen opleggen dan de landelijke. Als natuurontwikkeling 
in conflict komt met de landbouwfunctie, bijvoorbeeld omdat daarvoor 
goede landbouwgrond nodig is, moet een goede afweging worden gemaakt. 
Goed overleg met de landbouwsector en individuele agrariërs is daarbij een 
voorwaarde. Voor stoppende bedrijven zijn nieuwe functies nodig. Daarbij moet 
een weg worden gevonden tussen enerzijds het economisch belang en het 
tegengaan van verloedering en anderzijds het voorkomen van verrommeling 
van het buitengebied.

WEERT
ONDERNEEMT



Veel Weertenaren zijn actief in een groot aantal verenigingen. Ook het jeugdwerk 
en het welzijnswerk zijn in onze gemeente sterk. Naast de verenigingen voor 
amateurkunst – op hoog niveau – en volkscultuur hebben we de professionele 
culturele instellingen: bibliotheek, Rick, theater, Bosuil en museum. De bijdrage van 
al deze organisaties aan de sociale contacten, de vorming en de gezondheid van de 
Weertenaren is van enorm belang voor de kwaliteit van het leven in onze gemeente. 
Het werk van de vele vrijwilligers is onbetaalbaar. 
De veranderingen in de samenleving werken door in de verenigingen. Het wordt 
moeilijker om voldoende kader te houden en de belangstelling van mensen verandert. 
Corona zorgt voor extra druk. Wij willen de verenigingen helpen bij de noodzakelijke 
veranderingen, zodat zij hun functie kunnen blijven voortzetten. 
Weert is Weert. Onze gemeente heeft een eigen karakter. Sterker nog, de wijken en 
dorpen hebben nog hun eigenheden. Die identiteit is verbonden met de volkscultuur: 
onder meer carnaval, Sint Maarten, de schutterijen, het dialect en grote muzikale 
producties. Dit alles is voor veel mensen waardevol. Dat geldt ook, of misschien zelfs 
juist, in een tijd van globalisering. Wij willen die identiteit in ere houden.

TYPISCH WEERT
Weert is rijk op het gebied van sport en cultuur. 



Verenigingen moeten hun veerkracht behouden. Verenigingen 
vormen het cement in buurten, wijken en dorpen in Weert. Soms kan het nodig 
zijn dat verenigingen gaan samenwerken of hun krachten bundelen om in 
de toekomst hun functie te kunnen blijven vervullen. De vorm waarin zij dat 
doen is aan de verenigingen zelf. Het gemeentebestuur kan hen hier alleen 
in ondersteunen. We zorgen voor een goede regeling voor die ondersteuning, 
zowel met subsidies als met andere vormen van hulp. We helpen verenigingen 
ook als zij willen vernieuwen om aan veranderende behoeften in de samenleving 
tegemoet te kunnen komen. 

Verenigingen verdienen een steuntje in de rug. Corona heeft 
gezorgd voor minder ontmoeten en samen sporten, trainen en repeteren. 
Veel verenigingen ondervinden hier nadeel van. Het is zaak om hen een extra 
steuntje in de rug te geven, zodat ze na corona weer verder kunnen.

De sportaccommodaties voldoen aan de eisen van deze tijd.
Er is een plan voor de modernisering van de verouderde sportvoorzieningen.
Wij gaan dit de komende jaren uitvoeren. 

Accommodaties hebben een maatschappelijk nut.
De gemeenschapsaccommodaties in de wijken en dorpen zijn een thuis 
voor een deel van het maatschappelijk leven. De kosten worden tegen die 
achtergrond beoordeeld. Ze zijn geen vastgoedobject waarvan de waarde wordt 
bepaald door het financieel rendement.

Volkscultuur verdient meer steun. Wij willen meer waardering van de 
gemeente voor de amateurkunst en de volkscultuur. Gelet op de waarde ervan 
en de inspanningen die verenigingen leveren is die beperkt in vergelijking met 
de steun die de professionele kunst krijgt. Een ruimere facilitering is op zijn 
plaats.

De geschiedenis van Weert wordt meer zichtbaar gemaakt. 
In het nieuwe museum zijn er meer mogelijkheden dan voorheen om de 
geschiedenis van Weert zichtbaar te maken. Wij willen de mogelijkheden 
hiervoor optimaal benutten. 

TYPISCH WEERT

Dichtbij samen leven
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De basis hiervoor is dat meerjarige uitgaven worden gedekt door meerjarige 
inkomsten, en niet door geld uit reserves en eenmalige baten. Voor grote projecten 
kunnen de reserves worden aangesproken. Zo nodig sparen we voor toekomstige 
grote projecten en mogelijke tegenvallers. 
We willen zuinig zijn. Het geld hoeft niet op. 
Het uitgangspunt is dat de onroerendzaakbelasting (OZB) niet meer stijgt dan het 
gemiddelde inflatiecijfer van de afgelopen jaren.
Het riool- en het reinigingsrecht zijn kostendekkend. Dat wil zeggen dat de opbrengst 
even hoog is als de kosten van de riolering en de afvalverwerking. Die kosten moeten 
zo laag mogelijk worden gehouden. 

WEERT

Bij alles wat we willen houden wij in het oog dat de gemeente op korte
en lange termijn financieel gezond moet blijven.

IS FINANCIEEL GEZOND
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