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Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma 2018. 
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Boxmeer en kunnen 
we onze stem weer laten horen. 
  

De titel van ons programma “Denken, Durven en Doen” is niet voor niets gekozen. Samen 
met u na denken over wat goed is voor Boxmeer, beslissingen durven nemen en 
vervolgens daadwerkelijk doen; dat is waar het om draait. 
  

CDA Boxmeer heeft een team dat zich beschikbaar heeft gesteld om zich, voor de komende 
vier jaar, weer vol in te zetten om onze gemeente nog meer toekomstbestendig te 
maken en te houden. 
Waarden en normen staan hoog bij ons op de agenda en daarnaast willen we graag 
leefbaarheid en veiligheid in alle kernen als prioriteit zien. 
Belangrijk is ook te zorgen dat jongeren zich in onze gemeente kunnen en willen vestigen. 
  

Het CDA vindt dat een gemeente niet ver weg mag staan van haar bewoners. Juist in deze 
tijden willen wij samenwerken met de belanghebbenden in alle geledingen in de 
samenleving.  
Daarnaast weet het CDA, als landelijke partij, snel verbindingen te leggen met provinciale, 
landelijke en Europese collega’s. 

Het CDA gelooft dat gemeente Boxmeer op haar best is als we dicht bij onszelf blijven. Geen 
grote en loze beloftes, maar doen wat we beloven en daar de schouders onder zetten. 

De elf kernen van onze gemeente zijn niet gelijk, maar in onze ogen absoluut gelijkwaardig 
en belangrijk. Daarom willen we er mede voor zorg dragen dat iedere kern zijn eigen 
gezicht behoudt.  

Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor dorps- en wijkraden, verenigingen en 
vrijwilligers. Het CDA is zich zeer bewust van hun belang en onmisbare inzet. 

Het CDA zal haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en uitdragen en 
continu werken aan een krachtige gemeente met een gemeentebestuur dat dichtbij is en 
samen met u vooruit kijkt. 

We vertrouwen er op dat u ons op 21 maart 2018 wilt steunen! 

 
 
 
Wilt u reageren of heeft u vragen over dit programma of over CDA Boxmeer?  
Kijk op onze website: www.cdaboxmeer.nl  
Volg ons op Facebook https://www.facebook.com/CDABoxmeer of  
Twitter https://twitter.com/cdaboxmeer 
 
 
             Voorzitter CDA Boxmeer 
                      Joke van Erck 
 
 
 
 
 
 

Inleiding 

http://www.cdaboxmeer.nl/
https://www.facebook.com/CDABoxmeer
https://twitter.com/cdaboxmeer
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Waarden en traditie zijn belangrijk voor de samenleving. Veel mensen ervaren hun eigen 
leven als goed, maar maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op 
straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen 
belang voorop stellen: dat zijn waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en 
nationaal – al generaties lang worden doorgegeven. Tradities welke ook gevoed zijn door 
een lange geschiedenis van Nederland in de wereld. Een geschiedenis waarin velen uit 
Nederland over de wereld zijn verspreid maar ook waarin velen vanuit allerlei delen van de 
wereld hun thuis hebben gevonden in Nederland. Waarden en traditie helpen ons om ons 
thuis te voelen in een onrustige wereld. Christendemocraten koesteren de waarden die 
vastigheid geven en de tradities die onze samenleving bijeen helpen houden. 
 

 De gemeente ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding 
en ontmoeting tussen mensen onderling. 

 

 
Gemeente Boxmeer kent een rijke, eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale 
gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen voor mensen gedeelde 
herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd en 
uitdrukkingswijzen van identiteit. De overheid heeft noch bij de vorming noch bij de 
bescherming van cultureel erfgoed een centrale rol, maar kan bij het bewaren van wat voor 
de lokale gemeenschap van waarde is een ondersteunende rol spelen.  
 
Kunst- en cultuurbeleid 

 Voor CDA Boxmeer is cultuureducatie in brede zin belangrijk. Via het onderwijs kan 
worden kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis, en worden 
vaardigheden aangeleerd in de omgang ermee.  

 De gemeente stimuleert kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt bij voorkeur in 
samenwerking met lokale initiatieven of het bedrijfsleven. 

Cultureel erfgoed 
Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. 
CDA Boxmeer hecht in het bijzonder waarde aan ons erfgoed zoals de Maasheggen, feesten 
van gemeenschappelijkheid; carnaval (Metworstrennen, carnavalsoptochten), De Vaart en 
de Gildes; maar ook aan ons gevarieerd pakket aan activiteiten; Daags na de Tour in 
Boxmeer, Outlands Open Air in Vierlingsbeek, Op de Tôffel in Vierlingsbeek, tentfeesten in 
Overloon en de Lindefeesten in Sambeek. Daarnaast ook aan de bouwstijl waarin we 
bouwen en verbouwen vooral in het centrum van Boxmeer. Ook het Oorlogsmuseum in 
Overloon behoort tot belangrijk cultureel erfgoed, even als het NK maasheggen vlechten in 
onze gemeente Boxmeer. Het behoud van cultureel erfgoed is voor ons van groot belang om 
ze niet alleen feitelijk maar ook in archieven, documenten en boeken voor komende 
generaties te bewaren en toegankelijk te maken.  
 

 CDA Boxmeer pleit er voor dat alle jeugd in onze gemeente kennis maakt met het 
Oorlogsmuseum in Overloon. 

 
Erfgoed in Omgevingsplan 
Elke gemeente moet in de komende raadsperiode als gevolg van de nieuw in te voeren 
Omgevingswet een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed 
opnemen. 
 

 Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en regelgeving op lokaal niveau 
kritisch onder de loep te nemen. Bij het verminderen van regels is van belang dat het 

Lokale eigenheid 

2. Waarden en traditie 
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lokaal bestuur vertrouwen aan inwoners durft te geven, bereid is tot ‘loslaten’ en 
aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven. 
  

 
 

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich thuis en 
geborgen voelen. Dit geldt te meer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige 
gemeente vraagt om stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. Wij richten ons in 
het bijzonder op het tegengaan van criminaliteit die een grote impact heeft op het slachtoffer, 
diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij zoals woninginbraken. 
Maar ook op thema’s als verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en 
overlast van rondhangende jongeren en vandalisme.  
Vanwege het lokale belang blijft de rol van de burgemeester bij het bepalen van de 
speerpunten van de politie op het gebied van openbare orde en veiligheid onverminderd 
belangrijk. Daarbij moeten de inwoners een stem hebben. 
 

 Mensen zelf vormen de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en 
betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom 
belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken 
op (kleine) misstanden. 

 De gemeente attendeert bewoners op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet 
van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van 
buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast over verdachte situaties, 
zodat de politie in actie kan komen daar waar nodig. De gemeente is het eerste 
aanspreekpunt voor bewoners die vragen hebben over het opzetten van een 
buurtpreventieteam. 

 Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten 
moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt.  

 CDA Boxmeer zal ook toezien op naleving van de speerpunten uit de actie voor 
veilige verkeerspunten in de gemeente Boxmeer.  

 Hard aanpakken van ondermijning en criminele activiteiten. 
 

 
 

 De lokale democratie biedt mensen volop de kans om burgerschap te tonen. Wij 
staan voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en 
daarbij voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor 
het initiatief (doe-democratie). Dit vraagt om een andere houding van lokale politici: 
meer loslaten, meer vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen. 
Zo willen wij de betrokkenheid bij het gemeenschappelijk wel en wee in dorp, wijk of 
buurt laten groeien.  

Integratie  
In Boxmeer wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale 
achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal 
vraagstuk’, bijvoorbeeld op huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van 
asielzoekers met een verblijfsvergunning (vergunninghouders).  
 

 Een goede beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste 
voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers. De gemeente 
communiceert in het Nederlands. 

 CDA Boxmeer wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met 
onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner 
wordt.  

Veiligheid in de buurt 

 Burgerschap  
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 Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek 
vinden in de plaatselijke samenleving. Daarbij is ook aandacht voor de rijke culturen 
die nieuwe Nederlanders kunnen toevoegen.  

 Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning, 
maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte te geven. Het CDA wil dat de 
gemeente bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening houdt met de 
toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen die 
hierop zijn aangewezen. 

Democratische legitimiteit en bestuurlijke nabijheid 
Ook Gemeente Boxmeer heeft in de afgelopen jaren veel nieuwe taken gekregen die in het 
verleden door het rijk werden uitgevoerd. Zo is dat gebeurd bij het sociaal domein en zal dit 
ook gebeuren bij de komende Omgevingswet. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat ze 
deze nieuwe taken goed kunnen uitvoeren, dat de democratische controle gewaarborgd is 
en samengewerkt wordt met andere bestuurlijke partners zoals het waterschap en de 
provincie. De rol van lokale en regionale media, als controleur van de macht is daarbij 
onmisbaar.  
 

 Wij vinden het belangrijk dat buurten en dorpen invloed hebben op het beleid. Wij 
geven indien gewenst dorpsraad, wijkraad een eigen budget voor initiatieven vanuit 
de wijk. Van de dorpsraden en wijkraden verwachten wij dat zij een goede 
afspiegeling zijn van het dorp of wijk.  

 Het CDA omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij 
vinden het daarbij belangrijk dat initiatieven die publieke voorzieningen aanbieden 
en/of een beroep doen op gemeenschapsgeld, representatief zijn en passen in het 
algemeen belang. Dit past bij de CDA-visie waarin de samenleving het eerst aan zet 
is en de overheid daaraan vanuit haar eigen taak en opdracht dienstbaar is. 

Gemeentelijke samenwerking 
De gemeente Boxmeer krijgt steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die 
niet alleen aan, omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze 
gemeentegrenzen overschrijden (arbeidsmarktvragen). Soms kiezen gemeenten voor 
samenwerking met andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan. Samenwerking is dan 
ook een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen leveren. Maar uitgangspunt moet 
steeds zijn dat de samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. 
We streven naar een betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad 
bereikbaar is en een afspiegeling blijft van de lokale bevolking. 
 
Herindeling 
Het CDA hecht aan goed bestuur en gemeenten moeten voldoende slagkracht hebben. Maar 
herindeling van gemeenten is zeker niet de enige oplossing voor problemen die sommige 
gemeenten ervaren bij het uitvoeren van hun toegenomen taken. Vaak kan samenwerking 
tussen gemeenten een oplossing bieden voor het versterken van de bestuurskracht van 
gemeenten. Wij vinden dat herindeling in principe niet van bovenaf opgelegd zou moeten 
worden, maar van onderop moet komen. Inwoners moeten actief betrokken worden bij zowel 
de keuze voor een gemeentelijke herindeling als bij de invulling daarvan. Voor het CDA is 
het belangrijk dat herindelingen alleen gemeenten samenvoegen die een logische 
economische en culturele band met elkaar hebben.  
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Wij willen de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken en kernen; aan een 
samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen; omdat ze weten dat er altijd 
iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving van 
betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde 
verantwoordelijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. De 
plaatselijke overheid is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties. Een 
sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels van 
bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf. 
 
 

 
 

Het CDA gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van 
gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. De 
gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van 
mensen.  
 
Het CDA staat voor een overheid die zo dicht mogelijk op de samenleving zit en de 
samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de 
inwoners is en niet andersom moet weer volop gelden. 

 

 Voortzetten 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.  

 Wij willen een gericht aanspreekpunt voor specifieke doelgroepen (ondernemers-, 
verenigingen- en zorgloket) waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening 
terecht kunnen. 

 Een overzichtelijke werkwijze om zorgvuldig met klachten van inwoners om te gaan, 
zoals een klachtencommissie.  

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

 
 

De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners 
al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als 
verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de 
verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als 
inwoners soms niet willen participeren.  
 
Verwachtingsmanagement en duidelijkheid 
Verwachtingsmanagement is essentieel voor het slagen van burgerparticipatie. Wees daarbij 
transparant, duidelijk en eerlijk over de (on)mogelijkheden. Voor elk onderwerp of project 
moet vooraf duidelijk zijn hoe inwoners betrokken worden.  
 

 Maak een gemeentelijk participatieplan. In dat plan moet duidelijk naar voren komen 
op welke terreinen participatie kan plaatsvinden, op welke manier er met dorps- en 
wijkraden wordt gecommuniceerd, een aanspreekpunt dit ophaalt en uitzet en weer 
terugkoppelt. 

3. Sterke samenleving 

Samenlevingsgericht werken 

Doe mee  
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Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een 
onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. We 
zien steeds vaker dat vrijwilligers (organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe 
vormen bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling 
verdient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om 
vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken.  
 
Meer ruimte, minder knellende regels 
Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis 
van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van 
vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. De 
gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan 
floreren, binnen de ruimte van wet- en regelgeving. 
 

 De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen 
willen wij gratis maken met zo min mogelijk knellende regels.  

 Wij willen kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde 
vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de 
noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regel – en papierdruk 
voor organisatoren.  

 Gemeente Boxmeer heeft een vrijwilligersverzekering. CDA Boxmeer wil dat hier 
meer bekendheid aan gegeven wordt onder vrijwilligers. Bekendheid daaraan geven 
kan meer ruimte geven voor vrijwilligers. 

Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen 
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. 
Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed 
functioneren. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen. Dat kan een goede 
manier zijn om de energiekosten te drukken. 
 

 Wij vinden dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moeten worden van de OZB. 

 Stel een energieregisseur aan die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van 
rendabele duurzaamheidsinvesteringen.  

 Creëer een revolverend duurzaamheidsfonds (bijvoorbeeld ten behoeve van 
energiebesparing) waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen en waarbij 
rente en aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld zodat deze 
aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging.  

 
 
 

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar 
sport heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. 
Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in 
het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.  
 

 Zet in op toegankelijke sportfaciliteiten zoals open clubs en sportcoaches die zich 
richten op de behoeften van de buurt. Waarbij eigen leden, bezoekers uitgenodigd 
worden om te sporten en om bij de vereniging betrokken te raken en te blijven. Bij 
maatschappelijke verbondenheid worden mensen bij elkaar gebracht en krijgen zij de 
gelegenheid om iets voor elkaar te doen. Zo dragen we actief waarden en normen 
over.  

 Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor 
mensen met een beperking.  

Verenigingen en vrijwilligers 

Bewegen voor leefbaarheid en welzijn 
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Groene buitenruimte voor ontmoeten en bewegen  
De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene 
woonomgeving voelen zich gezonder. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen bij aan 
preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en sociale ontmoeting in de 
buurt. We hebben te maken met het welbevinden van de hele mens. We streven dan ook 
naar inrichting van openbare ruimte die recht doet aan de hele mens. 
 
 

 
 

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke 
mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een 
ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk.  

 

 Betere afstemming bus- en treindiensten met werk- en schooltijden. 

 CDA Boxmeer wil het doortrekken van de A77 hoog op de agenda krijgen. 

 Een goede ontsluiting krijgen van en naar de Maasbroekse Blokken richting het 

westen. 

 Instellen van nachttrein richting Nijmegen.  

 Buurtbus inzetten waar de normale lijn diensten te wensen overlaten. 

Verkeersveiligheid 
Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij 
willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. CDA Boxmeer is daarom voorvechter van veilige 
verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet 
op een veilige manier op weg kunnen.  
 

 
 
 

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De 
woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. 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. Ook de kwaliteit van de buurten is van groot 
belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en eraan bijdragen dat 
mensen in een veilige, goed bereikbare en aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke 
kwaliteit is van grote waarde. Slechte huisvesting leidt tot overlast en slechte integratie van 
de werknemers in hun buurt. De herziene Woningwet biedt de mogelijkheid om 
huisjesmelkers aan te pakken. 
 

 De gemeente is in de kern geen projectontwikkelaar, maar toch kan de gemeente de 
behoefte hebben om actief bij te dragen aan een goede oplossing van een vaak 
vastgelopen woningmarkt. Daarvoor bieden inspanningen als tijdelijk en modulair 
bouwen goede uitkomsten (tiny houses). 

 De gemeente en de woningcorporatie(s) gaan experimenteren met vernieuwde 
woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg worden gecombineerd ter versterking 
van de participatiesamenleving. 

Subsidies met maatschappelijk effect 
Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA in duurzame woningen. Dat 
doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar door maatregelen die een groter 
maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gesprek aangaan met 
woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten opzichte van sloop en 
nieuwbouw, het investeren in duurzame maatschappelijke voorzieningen (buurtcentra, 

Bereikbaarheid 

Voldoende en betaalbare woningen  
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sportclubs, scholen) en collectieve voorzieningen die ten goede komen aan een duurzamere 
samenleving (warmtenet). Goed voorbeeld zijn de woningen met nul op de meter. 
 
 

 
 

 Door te investeren in goede digitale én fysieke bereikbaarheid (wegen, OV) hoeven 
bedrijven / medewerkers en jongeren niet weg te trekken. Lokale investeringen van 
inwoners en bedrijven in breedband, schone energie of de economie kunnen nieuwe 
kansen bieden. 

 Ook kunnen voorzieningen voor meerdere gebruikers worden ingericht, zodat 
scholen, zorginstellingen en verenigingen gebruik kunnen maken van hetzelfde 
gebouw.  

 Wij willen meer aandacht voor de leefbaarheid van het buitengebied en willen nieuwe 
kansen ondersteunen, bijvoorbeeld door een transitiefonds voor vrijkomende 
gebouwen of door fiscale faciliteiten voor coöperatieve initiatieven. 

 
 

 
 
 

Nieuwe toekomst voor krimpregio’s 
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Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Die families 
vormen het startpunt van ons leven waar we, als het goed is, in geborgenheid mogen 
opgroeien. Door allerlei omstandigheden zien we ook steeds meer samengestelde gezinnen. 
CDA Boxmeer vindt het mooi dat ook op die manier volwassen mensen verantwoordelijkheid 
nemen voor elkaars kinderen. In veel gezinnen nemen ook andere familieledennemen een 
belangrijke rol in: opa’s en oma’s die oppassen, of een tante die in lastige tijden bijspringt. 
De zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze 
mantelzorgers. Wij hebben daar grote waardering voor en voelen het als een plicht om hun 
zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. 
 
 

 
 

In al die gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen, leren we 
samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. In tijden van tegenslag is 
familie vaak de plek waar we bescherming en ondersteuning vinden. We vieren er de 
mooiste momenten van het leven en delen er ons leed. Families en gezinnen zijn van 
onschatbare waarde en verdienen erkenning en waardering voor de rol die ze spelen. Met 
het grootste deel van al onze jongeren gaat het erg goed: ze zijn gezond, doen naar 
vermogen mee op school, hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. 
 
 

 
 

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en 
uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van 
belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te 
leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van 
overgewicht. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en 
aantrekkelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en speelplaatsen 
kunnen daar een goede rol bij spelen.  
 

 
 
 

Het is onze taak om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in 
de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jongeren de 
kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken 
inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt is, 
moet er ook op lokaal niveau veel aandacht zijn voor onderwijs.  
 

 Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn, een goed binnenklimaat hebben en zo 
snel mogelijk energieneutraal zijn. Stel een meerjaren onderhoudsplan op voor alle 
scholen, waarin duurzame renovatie en het binnenklimaat een belangrijke plek 
innemen. 

 
 
 
 
 
 
 

4. Familie en gezin 

Gezinnen 

Kindvriendelijke buurten 

Onderwijs 
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Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden 
tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale 
ondernemers en verenigingen hebben vaak waardevolle ideeën over de zorg voor elkaar.  
 
Verenigingen  
Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren 
jongeren dat sport leuk is, samen te werken, om te gaan met teleurstellingen, 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.  
 

 Om de toegang tot sport en cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, willen wij voort 
zetting van de huidige regeling in het kader van de WMO. 

 Verduurzamen van de verenigingsgebouwen. 

 Samenwerking tussen verenigingen al dan niet binnen de kernen stimuleren en waar 
nodig faciliteren. 

 Buiten en na schoolse opvang door verenigingen stimuleren. 
 

 
 

Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben is het belangrijk 
dat dit in iedere gemeente goed gebeurt. Het Centrum Jeugd en Gezin functioneert 
inmiddels in Boxmeer en zij vangt veel vragen op over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp 
die niet door dure specialistische hulp hoeft te worden behandeld. Essentieel is dat de 
drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt. We moeten er voor zorgen 
dat er niet te snel een stempel op iemand komt en ook kijken wat we zelf als inwoners zelf 
kunnen. 
 

 Centrum Jeugd en Gezin ook beschikbaar voor de kleine vragen. 

 Aandacht voor alcohol gebruik en misbruik. 

 Meer inzet wijkverpleegkundigen en goed faciliteren. 

 Basisteam Jeugd ook op locatie in de kernen beschikbaar. 

 Actie onbenutte rechten als gemeente faciliteren. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Samen met maatschappelijke organisaties 

Lokale toegang zorg 
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Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen 
ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een 
samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van 
vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk dat werkt volgens het 
principe 1 gezin, 1 plan, 1 hulpverlener. Mensen die het nodig hebben worden ondersteund 
op een wijze die bij hen past. Wij willen ervoor waken dat we in de gemeente allerlei nieuwe 
regels gaan vastleggen die maatschappelijke problemen niet écht gaan oplossen.  
 
 

 
 

Het welbevinden van mensen staat voor het CDA centraal. Mensen zijn daarvoor op de 
eerste plaats zelf verantwoordelijk. Voorkomen is echt beter dan genezen. Vaststaat dat de 
kosten van investeringen in welzijn, cultuur en sport minder hoog zijn dan zorgkosten. De 
opgave voor de gemeente is om, samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs, te 
zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.  
 

 Gemeente en instanties werken gezamenlijk aan een rookvrije omgeving, zoals de 
schoolpleinen.  

 Aanbieden van gezonde producten in de kantine van sportvereniging of school, en 
het uitzetten van projecten als JOGG (jongeren op gezond gewicht). 

 

 
 

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden 
we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wel kunnen. 
Dat vergt geen algemene regels maar maatwerk ook bij thuiszorg. 
 
Passende voorzieningen 
In de buurt faciliteert de gemeente ontmoeting in buurtcentra en dorpshuizen, als dé plek 
voor culturele en sociale activiteiten. 
 
Daarbij hoort ook passende woonruimte; het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo 
lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met 
woningcorporaties maken de gemeenten gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en 
de kwaliteit van het woningaanbod.  
 

 Maar ook door een wooncoach in dienst te hebben die ouderen kan adviseren op 
welke manier men langer thuis kan blijven wonen. 

Levensloop denken  
Bij het levensloop denken horen impliciet mogelijkheden voor ouderen om zich tot op hoge 
leeftijd te kunnen ontplooien door bijscholing op allerlei manieren. 
Opleidingen, cursussen, informatie etc. moeten de ouderen in staat stellen bij te blijven in de 
ontwikkelingen van de samenleving en net als iedereen het juiste gereedschap te behouden 
om een bijdrage aan die samenleving te leveren. 
 
Hierbij speelt oudereneducatie een grote rol; dit is over het algemeen een lokale zaak. 
Senioreneducatie moet ook een zo laag mogelijke drempel hebben om zoveel mogelijk 
ouderen te kunnen betrekken en te bereiken in deze educatie. 

5. Zorg voor elkaar  

Preventie 

Persoonlijke kracht 
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Activiteiten moeten aangeboden worden bij voorkeur gekoppeld aan de woon- leef- of 
werkomgeving. 
 
De gemeente heeft hier een grote faciliterende rol in samenwerking met andere doelgroepen 
met behoud van de eigen identiteit is hierbij een pré. 
Kennis inbreng, participatie en actieve inzetbaarheid voor de samenleving hebben hierbij dus 
een voorwaardenscheppende rol. 
De gemeentelijke overheid moet zich uitgedaagd voelen hierin een juiste rol te spelen bij het 
“ouderenproof “ maken van de gemeente Boxmeer. Er kan bijvoorbeeld gekeken worden 
naar hoe ouderen de openbare ruimte ervaren; staan er bijvoorbeeld genoeg bankjes? En 
het zou interessant zijn om te kijken of de gemeente kan stimuleren dat aannemers en 
installatiebedrijven zich specialiseren in ouderen en woningaanpassingen in het kader van 
langer thuis wonen. 
 
 

 
 

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen 
die zorg nodig hebben willen dit zo goed en lang mogelijk in hun eigen omgeving 
organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de 
professionele zorg en ondersteuning beter aansluiten bij de keuzes van mensen. Zodat zij zo 
lang als mogelijk is regie over hun eigen leven kunnen houden. Innovatie en nieuwe 
medische inzichten kunnen daarbij helpen en het persoonsgebonden budget kan een 
belangrijk instrument zijn om die zorg naar eigen wens in te richten. 

 

 Speerpunt voor het CDA is omgang met dementie. Richt de gemeente 
dementievriendelijk in, zodat dementerenden zo lang mogelijk kunnen meedoen in de 
samenleving. Over een aantal jaar is dementie volksziekte nummer één en daar krijgt 
iedereen in de gemeente mee te maken (www.samendementievriendelijk.nl). 

 Woonvoorzieningen incl. verzorging voor ouderen met de mogelijkheid om de partner 
in de buurt te hebben (zoals nu bij de Symfonie in Boxmeer). 
 

Mantelzorg 
Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch 
zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) 
familielid of kennis. Wij vinden dat de gemeente niet kan korten op zorg als er redelijkerwijs 
geen mantelzorg is om dat op te vangen. Ook de wijkverpleegkundige moet bij het 
oordeel over de vraag hoeveel zorg iemand nodig heeft, goed kijken naar de draagkracht 
van de mantelzorger en dit afstemmen met de gemeente. 
 
Daarnaast moet de dagopvang en de respijtzorg in de gemeente op orde zijn zodat 
mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de 
mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training. Ook als 
het gaat om huisvesting. Specifieke aandacht is er voor de jonge mantelzorger. Het bieden 
van laagdrempelige trefpunten en goede voorlichting zijn daarbij basisvoorwaarde. 
 
 

 
 

Professionele ondersteuning blijft noodzakelijk. Omdat er zeer veel verschillende 
organisaties werkzaam zijn op het terrein van welzijn en zorg is integraal werken belangrijk. 
Een zorgprobleem kan immers verschillende oorzaken hebben: door gebrek aan werk, 
financiële problemen of eenzaamheid. Mensen moeten niet gehinderd worden door de 
uiteenlopende zorgsystemen waar verschillende partijen verantwoordelijk zijn. 
 

Omzien naar elkaar 

Samenwerking met professionals 

http://www.samendementievriendelijk.nl/
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 CDA pleit voor sociale wijkteams waardoor de omslag naar gezondheid en de 
participatiesamenleving meer inhoud krijgt. Deze wijkteams moeten samen met de 
wijkverpleegkundige een spilfunctie krijgen in de wijken. 

 
 
Verwarde personen 
De problematiek rondom verwarde personen wordt steeds groter. De gemeente wordt 
hiervoor verantwoordelijk. Er moet in elke regio daarom 24-uursopvang beschikbaar zijn. 
Gemeenten moeten hier zorg voor dragen. 
 
 

 
 

De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra taken erbij gekregen op het terrein van de 
(jeugd)zorg en werk, met forse bezuinigingen. De opgave voor gemeenten is om zorg te 
leveren voor het geld dat ze daarvoor krijgt. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de 
zorg gaat naar de zorg. 
 
Om mensen met een laag inkomen tegemoet te komen heeft de gemeente een collectieve 
zorgverzekering afgesloten met een zorgverzekeraar. Minima kunnen dan tegen een 
gereduceerd tarief een zorgverzekering afsluiten via de gemeente. 
 
Innovatie 
Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. Om de geneeskundige en 
technologische vooruitgang goed te kunnen benutten, moet er geïnvesteerd worden in 
innovatie. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is 
daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. 
Daarmee kan er straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd.  
 
Eigen bijdragen 
Uitgangspunt voor het CDA Boxmeer is dat de voorzieningen toegankelijk blijven voor 
iedereen. Het vragen van een eigen bijdrage kan dienen als ‘remgeld’ om de zorgkosten in 
de hand te houden, daarentegen dreigt zorgmijding als de eigen bijdragen van mensen te 
hoog worden. Waar mogelijk dient de gemeente Boxmeer een vangnet te creëren voor 
mensen met een smalle beurs, en voert ze waar mogelijk gericht beleid om de eigen 
bijdragen naar draagkracht te heffen.  
Wij zouden willen pleiten voor een maximumbedrag dat een gezin aan eigen bijdrage moet 
betalen en daarnaast een inkomensstaffel, zodat mensen die net boven de minimumgrens 
zitten niet onevenredig hoge eigen bijdragen hoeven te betalen. 
 
Cliëntparticipatie 
De burger participatieraad in de gemeente Boxmeer is van groot belang omdat 
ervaringsdeskundigen het beste kunnen uitleggen hoe ze de zorg ervaren en wat er nog aan 
schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren over nieuwe voorstellen 
maar ook over de uitvoering van het bestaande beleid. Om integrale advisering mogelijk te 
maken vinden wij het belangrijk dat de burgerparticipatieraad in Boxmeer bestaat uit leden 
die het gehele sociale domein vertegenwoordigen. 
 
Regeldruk in de zorg en bij de gemeente 
Door de veelvoud van (gemeentelijke) formulieren en procedures zien mensen vaak door de 
bomen het ‘sociale bos’ niet meer. Onlangs hebben we ervoor gezorgd dat de gemeentelijke 
informatie op de website vereenvoudigd wordt. Folders en berichten in huis-aan-huisbladen 
dienen zeker voor onze oudere generatie te blijven bestaan. We willen graag pleiten dat 
zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook de gemeente zelf, zorgen voor beperkte en 
eenvoudige procedures en subsidies om burgers en verenigingen te ondersteunen. 
 

Financiën 
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Werk en participatie 
De gemeente Boxmeer staat door de Participatiewet voor een grote opgave samen met 
werkgevers, UWV(Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen), onderwijs, WSW-bedrijf 
en particuliere organisaties als uitzendbureaus. Omdat CDA Boxmeer wil voorkomen dat 
jongeren van nu, straks tussen de wal en het schip belanden is extra aandacht nodig voor 
beschut werk en voor de aansluiting van jongeren naar de arbeidsmarkt die van het 
PRO/VSO-onderwijs komen. Wij willen graag inzetten op verschillende vormen voor het 
leiden naar en voorbereiden op werk, waarbij van de gemeente verwacht mag worden dat ze 
hierin een voorbeeldfunctie vervuld.  
 

 Een goed voorbeeld hiervan is het FOOCUS project waar werkstages of 
werkervaringsplekken gecreëerd worden in de eigen woon- en leefomgeving voor 
jongeren met een verstandelijke beperking.  

 Daarnaast kan er meer ingezet worden op bemiddeling voor bijstandsgerechtigden 
vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het vrijwilligerssteunpunt 
Sociom. 
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Het CDA 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. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor 
eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In 
een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun 
werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken. Wij willen 
kortom goed zorgen voor wat van waarde is, de lokale economie stimuleren en een de 
werkgelegenheid laten groeien. 
 
Gemeenten kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. Veel 
inwoners zijn werkzaam in het midden- en kleinbedrijf (MKB), dat goeddeels afhankelijk is 
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. 
 
 

 
 

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van onze 
kernen. Mensen werken als werknemer of starten een eigen bedrijf. Duurzame 
werkgelegenheid kan worden bevorderd door het koesteren van de historische bedrijfstak, 
en dus de kennis, en door het gericht aantrekken van bedrijven en instellingen (onderwijs, 
zorg) die hier waarde en kennis aan toevoegen. 
Het CDA kiest vanuit zijn uitgangspunt van rentmeesterschap nadrukkelijk voor het 
stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf bijdraagt aan het 
geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren. Voor het CDA zijn 
familiebedrijven en MKB-bedrijven de motoren waar de samenleving op draait.  
 
Ondernemerschap 
CDA Boxmeer waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk in de verschillende 
bedrijfsfasen stimuleren, vooral rondom de huisvesting. Daarnaast is kennisdelen 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.  
 

 Ondersteun de economische hot spot als gemeente door middel van een soort 
gemeentelijk ondernemersloket en/of werkgeversservicepunt.  

 Bundeling stagebureau: scholen en bedrijfsleven. 

Werkgelegenheid  
Ook Boxmeer kan de werkgelegenheid bevorderen. Werkgeversservicepunten zijn de 
aanjagers van duurzame werkgelegenheid door samen met bedrijven creatief te zoeken naar 
vormen van werkgelegenheid en praktische opleiding, en anderzijds de juiste mensen daarbij 
te zoeken. De gemeente kan bedrijven stimuleren om efficiëntie van bedrijfsvoering te 
zoeken binnen het bedrijf door zo veel mogelijk mensen aan werk te helpen of op te leiden. 
Gemeenten geven ruimte en voorrang aan bedrijven met veel werkgelegenheid. 
 

 CDA Boxmeer brengt regelmatig werkbezoeken aan bedrijven en instellingen om 
inzicht en binding te houden met het veld. 

 Werklozen die zelfstandig ondernemer willen zijn worden gestimuleerd. Particuliere 
programma’s kunnen daarbij helpen. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen 

6. Eerlijke economie 

Bedrijvigheid 
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opgebracht worden uit het re-integratiebudget, of - achteraf - uit bespaarde 
uitkeringen. Belangrijk is dat bestaande ondernemers hun kennis en ervaring 
beschikbaar stellen om startende ondernemers te kunnen bijstaan. Gemeenten 
kunnen dit bevorderen. 

 Korting op de grondprijs als er veel werkgelegenheid bij komt, zoals al op voorstel 
van CDA Boxmeer is ingevoerd. 

Korte metten met fraude 
Jaarlijks vinden er in Nederland tienduizenden gevallen van uitkeringsfraude plaats. Dat is 
onverteerbaar voor alle mensen die zich wel aan de regels houden en zij die met de premies 
de uitkeringen bij elkaar sparen. Fraude is diefstal van de gemeenschap.  
 
 

 
 

Een volledig dekkend mobiel netwerk en digitale infrastructuur en snel internet vormen een 
basisvoorziening voor een innovatieve economie. Tevens is deze digitale en mobiele 
bereikbaarheid een basisvoorziening voor de leefbaarheid en veiligheid. Vooral in het 
buitengebied, is de digitale infrastructuur en mobiele bereikbaarheid niet voldoende 
aanwezig. 
 
Vitale dorpen 
De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal 
niveau. In het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de 
vitaliteit en aantrekkelijkheid van regio en onze gemeente. 
 
Het CDA zet in op een centraal centrumgebied in Boxmeer met een mix van wonen, werken, 
winkelen, uitgaan en recreëren, waarbij niet te veel wordt vastgelegd in regelgeving en 
meegegaan wordt met de behoeften van de consument. Een centrum waarin ondernemers 
volop mogen experimenteren om de consument belevingen en ervaringen aan te kunnen 
bieden. Een centrum waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets kunnen beleven.  
 

 Schat het centrumgebied realistisch in, baken het af, en bestem binnen dit gebied 
slim en ruimhartig ruimte voor winkels, horeca en dienstverleners. Houd lege ruimtes 
voor experimenten van (experimentele) ondernemers. Geef ruimte aan markten, 
stalletjes, exposities, voorstellingen en evenementen.  

 Onderzoek of mogelijk is leegstaande panden beschikbaar te stellen waarin nieuwe 
vormen van detailhandel kunnen worden uitgeprobeerd, zoals markthallen, pop-up 
stores en tijdelijke restaurants. 

Recreatie 
Steeds meer gemeenten realiseren zich dat zij aantrekkelijk kunnen zijn voor toeristen en 
recreanten uit binnen- en buitenland. Toeristen en recreanten zoeken naar ervaringen en 
beleving van een gebied of een dorp. Ook voor de eigen inwoners wordt het steeds 
belangrijker dat belevingen geboden worden. Voor winkeliers en horecabedrijven worden de 
overlevingskansen groter als meer toeristen en recreanten de gemeente Boxmeer bezoeken.  
 
Regionale economische samenwerking 
Omdat mensen zich over gemeentegrenzen en zelfs landsgrenzen heen bewegen moet ook 
Boxmeer meer de handen ineen slaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders 
aan. Mensen bewegen zich, in de gehele regio voor hun werk, hun school en hun 
boodschappen. Vanwege deze aspecten, maar vooral ook om het scheppen van een 
optimaal economisch klimaat werken gemeenten samen in bovengemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Dit helpt voorkomen dat gemeenten tegen elkaar worden 
uitgespeeld. Belangrijk is wel dat gemeenten zich onderling niet verliezen in 
structuurdiscussies over gemeenschappelijke regelingen, maar vanuit een cultuur van 

Dorpen en buitengebied 
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vertrouwen op zoek gaan naar werkbare vormen die ruimte laten aan verschil en variëteit. 
Wat voor de ene gemeente goed werkt, werkt elders anders.  
 

 In samenwerkingsverbanden zorgen voor duidelijke regels en afspraken, 
controleerbaar en een toegevoegde waarden voor alle partijen. 

 
 

 
 

Economische vitaliteit van handel en productie kan worden bereikt door partijen bij elkaar te 
brengen, samen op te trekken en ruimte te geven aan initiatieven van mensen. Daarnaast is 
het essentieel dat de regelgeving meebeweegt met de economische vitaliteit.  
 
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 je 
gemeente of regio.  
 
Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een omgevingsvisie is 
vanzelfsprekend.  
 

 In het kader van het toekomstbestendig maken van de economie is flexibiliteit 
belangrijk. De ondernemer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen. Dat kan 
door het schrappen, aanpassen of flexibiliseren van regels in bijvoorbeeld het 
bestemmingsplan.  

Land- en (glas)tuinbouw 
Voedselproductie om jezelf te kunnen voeden is voor elk land essentieel. In Nederland 
kennen we, mede vanwege het gunstige klimaat, een lange traditie van land- en tuinbouw. 
De producten uit ons land worden wereldwijd geëxporteerd en zijn befaamd om hun kwaliteit. 
Onze land- en tuinbouw zijn echter ook een innovatieve sector. Wij steunen initiatieven om 
de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en concurrerender 
wordt. 
Dertig procent van de werkenden in onze regio is direct of indirect met werk gebonden aan 
de land- en tuinbouw. 
 

 De opgave is groot voor onze landbouw in het kader van de versnelling die de 
provincie Noord Brabant voor staat, het CDA Boxmeer ziet kansen mits er voldoende 
en goed flankerend beleid is.  

 
Omgevingskwaliteit koesteren 
Het CDA zet in op versterking van de landbouwstructuur en de kwaliteit van de groene 
ruimte. Bij natuurdoelen moet zo veel mogelijk samen met agrarische ondernemers worden 
realisatie en onderhoud. Medewerking voor ruil of verkoop van betrokken eigenaren is nodig.  
 

 Voor de levensvatbaarheid van de landbouw is het belangrijk ruimte te bieden aan 
nevenactiviteiten van boeren, zodat zij het landschap kunnen blijven beheren en 
voedsel kunnen produceren.  

 Op verzoek eigenaar gaan we samen actief aan de slag met vrijkomende bebouwing, 
zoals leegkomende stallen, om ruimte te bieden aan een nieuwe bestemming.  

 Zonne-energie is hard nodig om de transitie te maken naar duurzame energie. Het 
CDA vindt het echter moeilijk uit te leggen als er zonneweides kunnen komen op 
landbouwgrond, terwijl daken van naastgelegen stallen nog leeg zijn. 

 
 
 

Ruimte geven  
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In een eerlijke economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en 
energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken 
door goed en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel 
staat.  
 
Van onderop 
Een duurzame toekomst vraagt om een forse investering in de economie en infrastructuur 
van ons land. Daarnaast willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, 
instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden. 

 We geven als gemeente het goede voorbeeld. We hebben duurzaamheid in ons 
aanbestedingsbeleid, kopen groene energie in en plaatsen zonnepanelen. 

 CDA Boxmeer zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen voor het 
jaar 2035 duurzaam geïsoleerd worden, Isolatie van gebouwen is namelijk een van 
de meest effectieve manieren om de uitstoot van CO2 terug te dringen. 

 Wij willen binnen vijf jaar alle gemeentelijke gebouwen scholen en sporthallen, 
verduurzamen. 

 Verbeteren voorlichting is een goed punt dat de gemeente kan oppakken. Informeer 
bijvoorbeeld mensen die een omgevingsvergunning aanvragen over mogelijkheden. 

 CDA Boxmeer wil voortzetting van het huidige beleid van inzameling en 
afvalscheiding.  

 Het CDA Boxmeer wil dat onze gemeente een energiecoöperatie gaat op zetten; al 
dan niet regionaal. 

 Brabantse zorgvuldigheidsscore veehouderij (BZV) leges vrij maken om 
duurzaamheid te stimuleren.  

 

Energietransitie  
Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare 
energie. Nederland loopt ver achter op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort 
tot de hekkensluiters in de EU. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen 
zorgen nu nog voor ongeveer 95 procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van het 
energieverbruik wordt opgewekt met hernieuwbare, duurzame energie. Een probleem dat op 
lokaal niveau opgelost moet worden.  
 
‘De wereld mooier achterlaten dan dat we haar aantreffen’, ofwel goed ‘rentmeesterschap’ 
vormt de kern van de CDA-visie op energietransitie. Het CDA is van oudsher de partij van 
het maatschappelijk initiatief en het zo laag mogelijk in de samenleving neerleggen van 
verantwoordelijkheden. Ook op het gebied van energietransitie is lokaal maatwerk de sleutel.  
 
De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf - via 
gedrag, houding en acceptatie - de energietransitie te bewerkstelligen, in plaats van bovenaf 
aan de samenleving op te leggen. Door de verantwoordelijkheid en uitvoering zo laag 
mogelijk in de samenleving terug te leggen, kan er draagvlak worden gevonden. Dit willen wij 
nadrukkelijk samen oppakken met de provincies en waterschappen om in de regio de 
verbindingen met de inwoners en het bedrijfsleven te leggen. 
 

 Wij willen een Energiekansenkaart opstellen om inzicht te krijgen in de kansen die er 
zijn op het gebied van hernieuwbare en duurzame energiebronnen.  

 Bij nieuwbouwprojecten willen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het 
mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op-
de-meterwoningen en geen bouwleges vragen bij duurzame investeringen. Bij 
bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale 
huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt. 

Duurzaamheid 
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 Gemeenten maken afspraken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het 
(gas)net wordt verduurzaamd of vervangen. (Vooral in nieuwbouwwijken.) 

 In het Omgevingsplan willen wij in samenwerking met betrokken partijen waaronder 
de netbeheerder en woningcorporaties voorwaarden kunnen stellen aan de keuze 
voor de toekomstige energie infrastructuur. 
 

 
 

Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. 
Nederland is steeds meer een kennisland. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te 
exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. 
Het vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling van het 
kennisland de centrale rol, en verdient het om optimale aandacht te krijgen.  
 
Ambachtelijkheid 3.0 
Lokale overheden kunnen stimuleren dat het onderwijs voor ambachten (vmbo-mbo-hbo) 
goed toegankelijk is, en samenwerkt met het bedrijfsleven. De gemeente is daarbij vooral 
aanjager en intermediair. Daarnaast kan de gemeente inzetten op mogelijkheden om nabij 
bedrijven (terreinen) ruimtes beschikbaar te stellen voor stageplaatsen en/of door ontwikkel- 
mogelijkheden voor bestaand ambachtelijk personeel.  
Een gildestructuur geeft economische voordelen voor bedrijven (meesters) én leerlingen 
(gezellen). Ook hier kan de gemeente een stimulerende en verbindende rol spelen. 
 

 Ruimte voor opleiding in en nabij bedrijven (-terreinen). MBO opleidingen. 

 Anderzijds betekent het ook meer ambassadeurschap van bedrijven voor 
vakonderwijs. 

 Gemeente moeten stimuleren dat er voldoende werkervaringsplaatsen komen via 
aanbestedingseisen (SROI) en via de eigen organisatie.  

 Regionaal stagebureau moet gestimuleerd blijven. 

 
Focus op Duitsland  
We werken intensief samen met buurland Duitsland. We blijven bouwen aan coalities om 
onze economische positie te versterken en onze waarden te beschermen. 
 

 Het CDA is een groot voorstander van het bevorderen van de mogelijkheden om over 
de grens te werken. Ook binnen Euregionaal verband moeten gemeenten zoveel 
mogelijk profiteren van de kennis, kunde en mogelijkheid van hun oosterburen.  
 

 
 

Voor onze toekomst is het van belang dat de internetverbindingen op orde zijn, iets wat 
vooral geldt voor het buitengebied. Ook en goed en op elkaar aansluiten bus- en 
treinverbindingen. We dienen het doortrekken van de A77 hoog op de agenda te krijgen want 
dit is van economisch belang voor Boxmeer en de regio. Maar ook de ontsluiting van en naar 
de Maasbroekse Blokken richting het westen moet op gepakt worden. 
 

 Instellen van nachttrein richting Nijmegen.  

 Buurtbus inzetten waar de normale lijn diensten te wensen overlaten. 

 Elektrificatie van de maaslijn ( trein van naar Nijmegen/Roermond) 

 

 

 

Vakonderwijs  

Mobiliteit 
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Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 
overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons 
allemaal. Het grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. 
Slechts een beperkt aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. In beide gevallen is er 
sprake van belastinggeld, opgebracht door de inwoners van de gemeente. We hebben de 
overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden 
zijn. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, 
spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. 
 
Sparen en weerstandsvermogen  
De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze 
dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen 
dus ook voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste 
investeringen. 
 
Transparantie 
Er is niks geheims aan de uitgaven van de gemeente. Declaraties van bestuurders worden 
op de gemeentelijke website bekendgemaakt. Op de site is ook een duidelijk overzicht te 
vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men 
uitvoert. 
 
Grondexploitatie  
De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar inwoners voorop 
stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet bedoeld zijn om de 
begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk financieel beleid voeren en 
reserveren voor te voorziene lasten van onderhoud van de openbare ruimte en 
herstructurering.  
 

 

Gezonde gemeentefinanciën 
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Het CDA is en wil locaal in Boxmeer op vele fronten betrokken zijn en bekijkt daarom 
regelmatig wat er speelt om samen voor een beter gemeente Boxmeer te kunnen gaan. 
Hieronder de aandachtspunten per kern welke vanuit de kernen naar voren zijn gekomen en 
CDA Boxmeer als speerpunten ziet:  
 
 
 
 

 
 Huurwoningen voor senioren ook in duurdere segment en niet alleen sociale 

huurwoningen. 

 Bij de vijver van Van de Voordt, kruising Dorpsstraat/Voordtstraat, Graafsedijk/Lange 
Heggen verkeersveiligheid verhogen.  

 Nieuwe woningbouw locaties. 
 

 
 Kwaliteit uitvoering WMO verbeteren. 

 Ontsluiting en verbinding Boxmeer-West van en naar de Maasbroeksche Blokken. 

 CPO Projecten om jongeren aan Boxmeer te binden. 

 Jongeren leren/stimuleren om samen te werken. 

 Betrokkenheid van jongeren bij de politiek. 
Wat leeft er, gehoord voelen, ideeën laten genereren en  specifieke wensen van 
jongeren. 

 Sturen op meer eenheid in nieuwbouwwijken. 
Huidige situatie: lappendeken van bouwstijlen door verschillende 
projectontwikkelaars, meer eenheid brengen en zorgen voor positieve uitstraling. 

 Recreëren aan de Maas. 
Onderzoek naar mogelijkheden, verhoging aantrekkelijkheid gebied, beter leefklimaat 
en balans milieu – recreatie. 

 Centrum ontwikkeling.  
Verfraaiing Rapenstraat/Veerstraat.  
Concentratie van winkels tussen de Basiliek en de Bock.  

 Vitalisering Weijerpark. 
Sociaal: breng mensen bij elkaar. 
Inrichting park: “hangplek” voor ouderen; speeltoestellen voor kinderen. 

 

 
 Sporthal de Zevensprong, na de renovatie van Gemeenschapshuis, tijd om de 

sporthal toekomstbestendig te maken. 

 Uitbreidingslocatie: onderzoeken van nieuwe locaties en aanpassing 
bestemmingsplan. 

 Hoogwaardige bouw in het buitengebied; door bedrijfsbeëindiging vaak verloedering. 
Dit tegengaan door bijvoorbeeld ruimte-voor-ruimte regelingen. 

 Het openbare groen wordt middels participatie bijgehouden en loopt goed. 
Het is belangrijk om dit soort lokale initiatieven te blijven ondersteunen. 

 Ligging pal aan de Maas. Toerisme staat echter niet op prioriteitenlijst. Hier liggen wel 
kansen. Een opknapbeurt en verfraaiing van de ligweide aan de Maas en een betere 
ontsluiting van het prachtige Maasheggengebied behoren hiertoe. 

 Onderhoud van landwegen en bospercelen. Controle van landwegen middels 
jaarlijkse inspectie is een aandachtspunt. 

Boxmeer 

Maashees 

Beugen 

7. Speerpunten per kern 
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 Onderhoud van de bossen  tegen het licht houden.  
Met het doen van groot onderhoud 1x per 10 jaar en klein onderhoud 1x per 5 jaar 
kan de kwaliteit en verloedering van sommige bospercelen worden tegen gegaan. 

 Basisonderwijs en kleine kernen blijven een flinke uitdaging. Speerpunt moet zijn om 
scholen zo lang mogelijk open te houden. Kwaliteit voor kwantiteit. 

 Er is redelijk verenigingsleven. Mede dankzij het vele harde werken door veel 
vrijwiliggers. Ondersteuning vanuit gemeente ontontkoombaar met eventuele 
subsidies en heldere vergunningstrajecten. 

 

 
 Bijdragen aan goede huisvesting en leeromgeving basisschool Het Telraam. 

 Blijvend stimuleren samenwerking verenigingen en school in het kader van 
leefbaarheid. 

 Verbeteren verkeersveiligheid doorgaande weg Molenstraat, Cuijkseweg, Heerstraat! 

 Voorzieningen voor jongeren en ouderen op peil houden en op elkaar afstemmen. 
(Mannekino, Kleppenburg) 

 Ruimte voor ontwikkeling lokale (familie)bedrijven. 

 Medewerking aan vervolg op CPO Oeffelt. 

 Ondersteuning Zorgcoöperatie de Haven. 

 Verbetering kwaliteit en onderhoud wandel- en fietsroutes. 

 Visie op recreatieve mogelijkheden veerstoep en ’t Veerhuis Oeffelt. 

 Koesteren van lokaal erfgoed zoals Gilde Salvator Mundi, de San Salvator kerk en 
het maasheggenvlechten. 

 

 
 Ondersteun CPO Project Senioren zoals voor Het Hulder of soetendaal en actief 

stimuleren doorstroom.  

 Toekomstig gemeenschapshuis, er wordt binnen Vierlingsbeek op dit moment 
verschillend gedacht over een toekomstig gemeenschapshuis; gezamelijke visie dient 
te worden ontwikkeld.  

 Onderwijs,SKOV (overkoepelende stichting basisscholen oude gemeente 
Vierlingsbeek) in samenwerking met ouderen en de verenigingen in het dorp. 

 Verenigingen; goed verenigingsleven is de drijvende kracht achter leefbaarheid. 
Stichting GroeVie is hier een heel goed voorbeeld van, maar het blijft een uitdaging 
om voldoende vrijwilligers te behouden. 

 Maasheggen; cultureel erfgoed / agrarisch ondernemen. 

 Kerk; mogelijke nieuwe bestemming onderzoeken. 

 Bibliotheek; ondersteuning in hun toekomstige ontwikkeling. 

 Activeren ouderen / vereenzaming tegengaan. Ondersteunen ouderenorganisatie. 
Mooie voorbeelden; Jeu de Boules, samenwerking ouderen en Alles Bijeen, 
wandelvoetbal. 

 Dorpsraad; betere en bredere verankering in het dorp. 
  

 
 Jongeren behouden voor Overloon middels CPO; de gemeente moet dit stimuleren 

en goede voorlichting geven en ook het goede verenigingsklimaat heirin meenemen. 

 Verkeersveiligheid, parkeren in het drukke centrum van Overloon. 
Onderzoek naar parkeerperikelen bij de supermarkt en de uitrit parkeergarage van de 
appartementen, maar ook naar de situatie in de museumlaan (Clevers in de 
zomermaanden) en de nieuwbouw van Pantein. 

 Belangrijk dat de lagere school behouden blijft. 

 Invulling locatie Pantein (Engelseweg). 

 Toerisme (recreatiemogelijkheden) blijft een speerpunt voor Overloon. 

Overloon 

Vierlingsbeek 

Oeffelt 
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 Met het AZC gaat het goed. Het aantal bewoners van het AZC is teruggebracht 
doordat het quotum is gehaald. Toch moeten we de aandacht hierop niet verliezen 
(veiligheid). 

 Aandacht voor de bemensing van de Dorpsraad. 
 

  
 Aandacht voor het aanzicht / de entree van het dorp, doorn in het oog. Het betreft 

m.n. de oude Rabobank, het pand op de hoek van de Maasstraat (krakerspand) en 
het klooster in de Torenstraat. 

 Groenonderhoud opschroeven. Verkeersborden groeien vol, heggen worden slechter 
bijgehouden. 

 Blij met de nieuwe wijk. Maar de ontsluiting, meer verkeer in combi met fietsers, is 
zorgwekkend. De Zandsteeg is erg onoverzichtelijk en er wordt hard gereden.  

 De Elsenhof is dringend aan een upgrade / renovatie toe. 

 Sinds kort een geweldig nieuw openbaar groen en duurzaam schoolplein. Kan 
onderhoud op een andere manier meegenomen worden in het beleid?  

 Verenigingen staan onder druk omdat er te weinig vrijwilligers zijn. 

 Veel mensen vragen zich af wat er met de kerk gaat gebeuren, wat zijn de 
toekomstplannen? 

 

 
 Sint Anthonis heeft aangegeven dat zij in 2035 energie-neutraal wil zijn. In Rijkevoort 

zijn ze hier groot voorstander van. 

 Goed voorstel voor de gemeente zou zijn om te investeren in het plaatsen van 
zonnepanelen en warmtepanelen op sportparken, kantines en kleedlokalen en/of op 
de grond. In combinatie met internet zodat burgers hier concreet kunnen zien wat 
wordt geproduceerd. 

 Beachvolleybal is enorm in opkomst en heeft de populariteit van het gewone volleybal 
voorbij gestreefd. Rijkevoort zou ook graag nabij de sporthal een beachveld 
aangelegd zien worden. 

 Daarnaast is het onvermijdelijk dat er in de nabije toekomst omni-verenigingen zullen 
ontstaan. Meerdere sporten of vrijetijdsclub die onder één bestuur of club vallen.  Dit 
zou van uit de gemeente moeten worden gefacliteerd. 

 Grondprijzen in kleine kernen niet verhogen, dit i.v.m. leefbaarheid, anders zijn wij 
voor bouwers geen interessante partij meer. 

 Aandacht blijven geven voor leefbaarheid in kleine kernen. 

 Afspraken die gemaakt worden met dorpsraden moeten worden 
nagekomen/nageleefd door de gemeente Boxmeer. 

 

 
 De verstandhouding tussen de gemeente en het dorp Holthees verbeteren. 

 Duidelijkheid verschaffen wat er in het extensiveringsgebied wel en niet mag 
en kan. 

 Heldere communicatie. 
 

 
 Gildenhoed en Molenweg, ondanks dat hier het bouwen nog niet is afgerond toch de 

definitieve inrichtingen van wegen en stoepen te hand nemen. 

 De Molenweg is en blijft sowieso een gevaarlijke weg, waaraan aanpassingen ter 
bevordering van de verkeersveiligheid niet zouden misstaan. 

 De Zandpoort wordt nu gezien als gemeentschapshuis, maar is particulier bezit,  
vanuit de gemeente moet hier aandacht voor blijven. Een gemeenschapshuis is van 
levensbelang in een kleine kern. 

Groeningen 

Holthees 

Rijkevoort 

Sambeek 
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 De kermis in Groeningen wordt door eigen inwoners georganiseerd: een groeiend 
succes! Mede door de bijdrage die de gemeente (financieel) levert, kan de kermis 
georganiseerd worden. Een voorbeeld van hoe het ook kan: de eigenheid van een 
kleine kern wordt zo behouden en de leefbaarheid gewaarborgd en gevoed. 

 Dorpsraad is een belangrijk onderdeel in de communicatie inwoners-gemeente. 
Gemeente en politieke partijen moeten hier het belang van in blijven zien in de 
toekomst, financieel en ondersteunend (coördinator wijk- en dorpsraden). 

 Uiteraard glasvezel, ook in het buitengebied. Dit is een lopend project. 

 Groeningen zet in op energiebewust zijn en –besparing, met ondersteuning van 
Buurkracht. Een laagdrempelige en fijne samenwerking tussen DR en Buurkracht. 

 

 
 In Vortum zijn de inwoners tevreden. 

 Glasvezel is voor hen ook belangrijk. 

 CPO uitrollen in Vortum Mullem. 
  

 
 Glasvezel uitrollen. 

 CPO dient een speerpunt te blijven. 

 Bouwen en renoveren voor de juiste doelgroepen. 

 Zorgen voor voldoende strategische grondpositie in de gemeente. 

 Semi permanent bouwen (tiny houses, stage woningen, tijdelijke 
bestemmingsplannen). 

 Woonvoorzieningen incl. verzorging voor ouderen met de mogelijkheid om partner in 
de buurt te hebben. (Bijvoorbeeld Symfonie in Boxmeer.)  

 Ouderenproof en dementievriendelijk maken van onze gemeente.  

 Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten en gemeentelijke gebouwen ook letterlijk 
goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.  

 Ondersteuning wijk- en dorpsraden anders inrichten. 

 Gemeente Boxmeer regelt niet alles voor u, maar kan u wel helpen. 

 Rol sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen beter onder de aandacht brengen. 

 Waardering voor Cultureel erfgoed. 

 Vrijstelling / compensatie van OZB voor verenigingsgebouwen. 

 Aanstellen energieregisseur die verenigingen helpt bij het in kaart brengen van 
rendabele duurzaamheidsinvesteringen.  

 Vereniging- en gemeentelijke gebouwen verduurzamen (besparen en opwekken). 

 Creëer een duurzaamheidsfonds voor energiebesparing waar lokale verenigingen 
een beroep op kunnen doen. 

 Ruimte voor de kermissen in onze gemeente. 

 Locale initiatieven participatie ondersteunen. 

 Verbeteren oost west verbinding Boxmeer A77. 

 Aandacht voor ontsluiting Maasbroekse Blokken richting westen. 

 Meer aandacht voor MBO scholing en stage bureau. 

 Ondernemersklimaat: ja het kan / mits u dit en dat doet.  

 Recreatie aan de Maas uitbreiden (ligstrandjes en kiosk). 

 Actieplan om horeca in Boxmeer meer bij recreatie en toerisme te betrekken. 

 Soepeler beleid bij kappen,meer vrijheid voor de burgers. 

 Planvorming om wateroverlast tot minimum te beperken samenhang tussen kernen 
en buitengebied. 

 Openbaar vervoer; verbeteren aansluiting trein op bus regelingen, school-/werktijden. 

 Optimalisering Exploitatie Sterkwijck en voormalig AC terrein. 
Sturen op hoogwaardige industrie.  

 

Algemeen voor Gemeente Boxmeer 

Vortum Mullem 
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