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Gemeenteraadsverkiezingen maart 2018

Denk vooruit, stem vooruit!

Welkom!
Welkom in het verkiezings- en uitvoeringsprogramma van Maashorst Vooruit. Wij vinden dat politiek
en gemeentelijk bestuur zo dicht mogelijk bij haar inwoners moet staan. Door in duidelijke en
begrijpelijk taal te communiceren, begrijpen mensen wat je bedoelt. Wij hebben er dan ook voor
gekozen om ons programma in 5 hoofdthema’s in te delen, waarvan wij vinden dat ze makkelijker te
begrijpen zijn voor iedereen.
Eerst stellen we onze partij graag aan u voor:
Wie zijn wij?
4 jaar geleden zijn wij als Vereniging Herindelen Landerd opgericht met het doel de gemeente
Landerd te laten opgaan in een grotere gemeente. Dat is nog niet gelukt en daarom gaan wij door
als:

Maashorst Vooruit!
Waarom deze naam?
Maashorst: wij zien een fusie van Landerd en Uden als eerste stap in de vorming van een Maashorst
Gemeente. Een Maashorst Gemeente is voor ons het logische gevolg van de uitslag van het
referendum in Landerd in 2015. Het is voor ons de politieke realiteit. De meest pragmatische keuze:
op korte termijn een eerste stap met Uden, op lange termijn een grotere Maashorst gemeente.
Vooruit: dat is wat we willen; Vooruit kijken. Niet blijven hangen in het verleden en het ‘eigen dorp
eerst denken’. Hierbij kijken we niet alleen naar de laatste jaren van Landerd, maar bovenal hoe we
al onze dorpen zo goed mogelijk kunnen vertegenwoordigen in de periode ná de herindeling.
We willen samen met de inwoners van Landerd een transparante en invloedrijke beweging creëren
voor nu én voor de toekomst

Onze kernwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

Gezond boerenverstand gebruiken
Open, transparant én met respect voor elkaars handelen
Er zijn voor alle kernen en alle inwoners
De identiteit en behoeften van de afzonderlijke kernen beschermen
Denken in oplossingen en niet in belemmeringen
Vooruit kijken in plaats van in het verleden blijven hangen
Samen in plaats van alleen

Wat willen we bereiken?
Onze top 10 (in willekeurige volgorde):
1. Een heringedeelde gemeente Landerd en de creatie van een
sterke en toekomstbestendige nieuwe gemeente op basis van
gelijkwaardigheid en respect voor elkaar.
2. Het realiseren van het Dorpshuis inclusief nieuwe sporthal in
Zeeland.
3. Een van onderaf gedragen Sport & Spel accommodatie voor
Reek.
4. Een veilige oversteek op de kruising
Tweehekkenweg/Bergmaas.
5. Het realiseren van de centrumplannen in Schaijk, Reek én
Zeeland.
6. Een sterk beleid voor ons buitengebied ontwikkelen waarbij we
een balans moeten zoeken tussen rechtvaardigheid, (sociale)
gezondheid, economie, leefbaarheid en
toekomstbestendigheid.
7. Blijvend investeren in de toekomstbestendigheid en
leefbaarheid van onze kernen.
8. De zwakkeren in onze samenleving daar waar nodig én mogelijk
ondersteunen en actief opzoeken.
9. Een nieuwe woonvisie en ruimtelijk beleid ontwikkelen, waarin
we er voor zorgen dat onze jongeren én ouderen in hun eigen
dorp kunnen blijven wonen.
10. Ervoor zorgen dat wij als gemeente op duurzame energie,
duurzame voedselvoorziening en circulaire economie voorop
lopen.

1. Bestuur en organisatie
Waarom opschalen?
•
•
•
•
•
•
•
•

•

De gemeente Landerd heeft moeite om de basis dienstverlening op pijl te houden.
De efficiency en schaalvoordelen nemen toe bij een opschaling.
De carrièremogelijkheden en uitdagingen in de organisatie zijn beperkt. Hierdoor heeft de
gemeente Landerd moeite om goed personeel aan te trekken en/of te behouden.
Bijna EUR 7,7 miljoen wordt op dit moment besteed aan personeelskosten. Dat is een
stijging van bijna EUR 900.000,- in drie jaar tijd.
Er komen steeds meer taken bij de gemeenten te liggen in de toekomst. Dit zorgt voor
verdere druk op de organisatie.
Een grotere gemeente heeft meer slagkracht in de regio, provincie en het land waardoor we
onze ambities eerder kunnen waarmaken.
Een grotere gemeente kan de economische kansen die er liggen beter benutten.
Het werk als raadslid wordt steeds complexer en intensiever. Bij een grotere gemeente
komen inzet en beloning meer in lijn te liggen. Hierdoor kun je makkelijker geschikte
raadsleden aan je gemeente binden.
De ambities van de raad en onze inwoners zijn te groot voor de capaciteit van de gemeente.
Een groot onderwerp slokt zoveel capaciteit op dat andere zaken enorme vertraging
oplopen.

De identiteit van de afzonderlijke dorpen hoeft niet in gevaar te komen door een opschaling en de
afstand tot de inwoners hoeft niet toe te nemen, dit hebben we zelf in de hand. Wij als Maashorst
Vooruit willen er óók in een heringedeelde gemeente zijn voor alle kernen. Met name voor de
dorpen en de belangen van alle dorpen samen, maar zeker ook individueel.
Maashorst Gemeente Landerd-Uden:
Twee jaar geleden is er in het referendum een duidelijk meerderheid geweest die voor opschaling
heeft gekozen (71%). Daarbij is de optie tot het komen van een Maashorst gemeente met Uden,
Landerd en (een deel van) Bernheze, het meest gekozen. Bernheze had al vóór dit referendum
aangegeven hier niets in te zien en dat standpunt is (nog) niet veranderd. Omdat wij het echter
onverantwoord vinden om nu op een ander te gaan zitten wachten en omdat wij de uitslag
herkennen als de wens tot het vormen van een geheel nieuwe gemeente, willen wij nu alvast de
eerste stap zetten naar de gewenste nieuw te vormen Maashorst Gemeente. Wij kunnen het ons als
kleine gemeente ook niet langer meer veroorloven om op anderen te wachten. Deze eerste stap
tussen Landerd en Uden willen wij nemen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect,
waarbij we gezamenlijk invulling kunnen geven aan een nieuwe gemeente.
Communicatie vanuit de gemeente en gemeenteraad:
Er dient helder, tijdig en in klare taal gecommuniceerd te worden door de gemeente met haar
inwoners. Wij hebben gemerkt dat dat niet altijd even goed loopt. Hier moet de gemeente van leren.
Niet alleen omdat dit een hoop frustratie voorkomt, maar ook omdat wanneer er helder, tijdig en in
klare taal gecommuniceerd wordt er veel efficiënter gewerkt wordt binnen de organisatie. Dit
betekent ook dat wanneer een antwoord niet is zoals gehoopt, dit ook volgens dezelfde principes

wordt gecommuniceerd. Nee is immers ook een antwoord, maar dan wel graag helder, tijdig en in
klare taal, zodat de verwachtingen naar elkaar toe duidelijk zijn.
Wij zouden graag zien dat ook de gemeenteraad naar de inwoners communiceert op nieuwe
manieren. Door het medium en de onderwerpen aan te passen aan de doelgroep (jongeren,
jongvolwassenen, ouderen etc) hopen wij de betrokkenheid bij de lokale politiek te verhogen. Hierbij
moet het voor de inwoners duidelijk worden wie de mensen in de gemeenteraad zijn, wat ze doen en
wat er nu eigenlijk besloten is. Dit alles met een a-politieke toonzetting.
Ondermijning:
Dit is een groot probleem in onze maatschappij. Ondermijning kan een maatschappij ontwrichtende
uitwerking hebben. Dat is onacceptabel wat ons betreft. Dit moet dan ook hard worden aangepakt.
Hierin ligt niet alleen een taak voor de gemeente en overige overheden, maar ook bij onze inwoners.
Als we samen onze ogen open houden en verdachte situaties melden, houden we onze gemeente
veilig. Vanuit de gemeente willen wij naar de inwoners toe de middelen aanreiken om dit ook te
kunnen doen op een veilige en vertrouwelijke manier.
Doe-Democratie, burgerparticipatie en burgerinitiatieven:
Wij willen samen met en voor onze inwoners de ‘Doe-democratie’ verder ontwikkelen. We hebben
hier de afgelopen jaren wat ervaring mee opgedaan, maar er is veel ruimte tot verdere ontwikkeling
en verbetering. Niet alles gaat meteen goed. Het is zaak om hier met elkaar van te leren en
verbeteren.
•

•
•

We willen graag een maatschappelijke agenda opstellen vanuit de inwoners, waarbij de
gemeente ondersteuning biedt. Er moet een agenda komen voor zowel de afzonderlijke
kernen als dorp overstijgend, waarbij de inwoners per onderwerp input mogen leveren.
Onze inwoners informeren over de mogelijkheden van Doe-democratie en de ‘Right to
Challenge’.
De laatste vier jaar zijn Dorpsplan Reek en Initiatief Zeeland Samen Sterk ontstaan en
onlangs is daar ook in Schaijk een beweging als burgerinitiatief opgestaan. Initiatieven
gebaseerd op de dromen en zorgen van onze eigen inwoners. Wij vinden het een taak van de
gemeente om deze initiatieven te ondersteunen in hun eigen beweging, in plaats van te
sturen op gemeentelijke of politieke belangen. Dat vinden wij pas echt Doe-Democratie, een
gemeente die luistert, doorvraagt en ondersteunt. Zonder dat dit betekent dat ook alles kan
en mag.

2. Zorg voor elkaar
Jongeren:
•

•
•
•

•

•

•

Wij willen een actief beleid gericht op preventie en behandeling van drugsverslaafde
jongeren in onze gemeente. Ook signalering en behandeling van andere vormen van
verslaving dienen hoog op de agenda te blijven. In de behandeling en begeleiding werken
professionals en ex-verslaafden samen volgens bewezen effectieve methodes.
Vanuit de gemeente willen we jongeren voorlichting geven op het gebied van drugs en
de gevaren hiervan.
Wij willen de sociale controle onder jongeren vergroten door professionele
ondersteuning in combinatie met een ervaringsdeskundige.
Wij vinden het erg belangrijk dat met name jongeren afleiding hebben en gezond zijn en
blijven. Een lidmaatschap van een (sport)vereniging kan in die behoeften voorzien. Daar
waar mogelijk vinden wij het een taak van de gemeente dit zoveel mogelijk te
stimuleren.
Wij pleiten voor preventief jongerenwerk om problematieken van en door jongeren in
een vroeg stadium te signaleren In actieve samenwerking met jongeren. Hierbij dient er
ook aandacht te zijn voor kinderen wiens ouders langdurig in de bijstand zitten.
Wij willen preventief (straat) jeugdprofessionals inzetten. Zij ondersteunen gemeente,
verenigingen, wijken en vooral jongeren bij vragen en problemen en ze zijn getraind in
talentgericht werken.
Toegang naar hulpverlening en (eerstelijns) hulp dient laagdrempelig en zo snel mogelijk
te kunnen verlopen. Het basisteam jeugd en gezin speelt een essentiële rol. Wij weten
dat wachtlijsten voor ouders en jongeren lang zijn, en dat de werkdruk hoog is bij de
professionals. We willen Bureau Jeugd en Gezin faciliteren met meer geld/uren/inzet.

Ouderen:
Zo lang mogelijk mee kunnen doen is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wij vinden het
belangrijk dat een gemeente kwetsbare inwoners tegemoet kan komen. Het gaat om contact maken
en elkaar begrijpen. Ouder worden moet geen probleem zijn, maar dat is het soms wel. Vergrijzing
zal verder blijven toenemen de komende jaren en het is noodzakelijk om daar op te anticiperen. Om
zo lang en gezond mogelijk zelfstandig te kunnen blijven en mee te kunnen doen in de samenleving
moeten voorzieningen op peil zijn en blijven.
•

•

•

Wij willen de opzet en uitvoering van zorgcoöperaties of initiatieven van gelijke strekking
blijvend ondersteunen. De ervaringen met de zorgcoöperaties zijn zeer positief zowel vanuit
het oogpunt van de gemeente, maar belangrijker nog, ook vanuit de ouderen zelf.
Langer thuis wonen is erg belangrijk voor veel mensen. Maar veel oudere woningen zijn
helaas niet altijd meer geschikt. Maashorst Vooruit wil naast de Starterslening en de
Duurzaamheidslening van Stichting Volkshuisvesting Nederland ook de Blijverslening in de
gemeente Landerd beschikbaar maken. Hierdoor kan een woning levensloopbestendig
worden gemaakt wat de zelfredzaamheid vergroot.
Er komt steeds meer druk te staan op de mantelzorgers en het aantal neemt ook toe. Wij
willen het toegenomen budget voor hun ondersteuning inzetten en projecten opzetten

waarbij mantelzorgers elkaar kunnen helpen. Dit om de druk op mantelzorgers te verlagen
en het makkelijker te maken om mantelzorger te worden.
Verenigingsleven:
•

•

Het stimuleringsfonds dient te worden uitgewerkt. Ons inziens is dit de meest eerlijke
manier om alle accommodatie gebonden verenigingen, clubs en initiatieven vooruit te
helpen. Wij willen het fonds loskoppelen van enkel sport. Denk aan spel gerelateerde
initiatieven zoals bijvoorbeeld Stichting Jeugdbelangen Zeeland, Scouting Schaijk en Jong
Nederland.
Een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren is niet voor iedereen weggelegd. Dat
maakt het dat vrijwillige inzet soms een hele opgave kan zijn voor een vereniging. Een
gezond bestuur is het kloppende hart van een vereniging en daarmee ook direct voor de
leefbaarheid in het dorp. Wij willen actieve ondersteuning kunnen bieden vanuit de
gemeente voor vraagstukken als: vrijwilligersbeleid, werving, accommodatie en
planvorming.

Algemeen:
•

•

•

•

•

In Landerd is het preventief beleid enorm versnipperd. Door allerlei los ingerichte posten
van de afgelopen jaren ontbreekt een samenhangend geheel. Voorbeelden als
buurtsportcoach en buurtpreventie werker zijn hartstikke goed, maar het mist een
totaalplaatje. Wij pleiten voor algemeen welzijnswerk. Van opbouwwerk tot breder
WZW en jongerenwerk.
Het is de taak van de gemeente te zorgen dat zorgbehoevenden de weg naar het
gemeentehuis en/of de juiste zorgverleners kunnen vinden. Ook de mensen die niet uit
zichzelf naar voren komen. Wij vinden het de taak van de gemeente deze personen actief
(op) te zoeken.
Gezinnen en huishoudens in minima situaties hebben het vaak niet alleen financieel
zwaar, het gaat veelal gepaard met schaamte. De gemeente moet een open deur zijn en
meedenken aan mogelijkheden. De gemeente moet een duidelijke gids/handleiding
ontwikkelen waarin alle kansen en bedreigingen voor deze specifieke doelgroep staan.
Denk hierbij o.a. aan bijzondere bijstand voor sport en spel mogelijkheden voor
kinderen.
Elk jaar krijgt ook de gemeente Landerd een doelstelling om een aantal gezinnen van
nieuwe Nederlanders te huisvesten. Maar daarmee is integratie in de nieuwe omgeving
niet direct een gegeven. Landerd heeft haar steentje bijgedragen door meer nieuwe
Nederlanders te plaatsen dan de taakstelling was. Het is van uiterst belang dat deze
mensen van nieuwe Nederlanders ook nieuwe Zeelanders, Schaijkenaren of Reekenaren
worden. Wij willen dan ook een vervolg geven aan het succesvolle integratiebeleid van
statushouders van de gemeente en o.a. Stichting Vluchtelingenwerk. Door statushouders
te spreiden over onze kernen en actief te laten deelnemen aan onze samenleving heeft
integratie een goede kans.
Wij zijn blij dat Q-support voortgezet wordt. De gemeente dient oog te houden voor de
gevolgen van Q-koorts.

Onderwijs:
Wij vinden het van groot belang dat peuters, kleuters en basisschooljeugd zoveel mogelijk in
eigen dorp naar school kunnen gaan. Hierdoor groeit het kind op in zijn eigen vertrouwde
omgeving en wordt het ook voor ouders aantrekkelijker om in een dorp te blijven wonen.
•
•

Wij willen er aan bijdragen dat de school op ’t Oventje kan blijven bestaan.
De peuterspeelzalen in Reek, Schaijk en Zeeland dienen behouden te blijven.

3. Bomen en Boeren
Boeren:
De veranderingen in de agrarische sector hebben of krijgen veel impact op de sector. Onder agrariërs
ontstaan schrijnende situaties, er zijn er veel die –al dan niet gedwongen- zijn gestopt met hun
bedrijf. Een bedrijf dat vaak al generaties lang door de familie werd gedreven. Voor de toekomst is de
verwachting dat er nog veel meer bedrijven zullen gaan stoppen. Dit zorgt ervoor dat er veel
agrarische bebouwing niet meer in gebruik zal zijn. Om nu te voorkomen dat het buitengebied
verpaupert en de voormalige agrariërs in een neerwaartse spiraal terecht komen stellen wij een
aantal maatregelen voor:
•

•

•

In ruil voor de sloop van agrarische objecten en het afgeven van de agrarische bestemming
kunnen agrariërs een woonbestemming op de voormalige bedrijfswoning ontvangen, een
boerderijsplitsing of een horecabestemming in en rond het natuurgebied de Maashorst.
Wijs gebieden aan waar de agrarische bestemmingen boven overige bestemmingen worden
geplaatst. Hiermee wordt voorkomen dat een uitbreiding niet plaats kan vinden omdat er
een woonhuis is gesitueerd in de nabijheid. Situering in de buitengebieden van onze dorpen
ligt voor de hand.
Trek als gemeente intensief op met branche- en belangenverenigingen van de agrarische
sector om zo tot een gezamenlijk flankerend beleid te komen.

In zijn algemeenheid hebben wij de volgende visie op de agrarische sector in onze gemeente:
•
•

•

•

•
•
•

De agrarische sector is één van de belangrijkste economische pijlers van onze gemeente. Ze
dient op die manier behandeld te worden.
Ga praktisch en met gezond boerenverstand om met grondgebondenheid. Indien een tuinder
bijvoorbeeld in het kader van gewasroulatie een perceel grond van een melkveehouder
pacht dan vinden wij het passend om deze gepachte grond toch mee te laten tellen als grond
voor de melkveehouder.
Ons geurbeleid ligt in lijn met de ons omliggende gemeenten. Dit dient ook zo te blijven.
Door fors af te wijken van de normen kan de concurrentie positie van onze agrariërs negatief
beïnvloed worden.
We willen vanuit de gemeente voorop blijven lopen in de ontwikkeling van proeflocaties van
duurzame teeltmethoden van voedsel gewassen. We willen de weg vrij maken voor verdere
commercialisering, zoals nu gebeurt en op uitgebreidere schaal.
Bomen en boeren hoeven niet tegenstrijdig aan elkaar te zijn, maar kunnen elkaar aanvullen.
Dierenwelzijn is voor ons erg belangrijk. Wij vinden dat dier gerelateerde ondernemingen
zoveel mogelijk van agrarische aard moeten zijn. Geen honden/broodfokkers.
Duurzaamheid: De gemeente dient actief aan te moedigen dat haar inwoners etenswaren zo
dicht mogelijk bij huis halen, bij voorkeur streekproducten.

Bomen:
Onze groene gemeente rondom natuurgebied de Maashorst zou een voorbeeld moeten zijn in de
regio als het gaat om duurzame energie en groene innovatie.
•

•

•
•

Onze natuur is een belangrijk goed en dient beschermd te worden waarbij we de algemene
belangen niet uit het oog mogen verliezen. Wanneer andere belangen leiden tot verlies van
natuur, dient deze op een andere plek gecompenseerd te worden
Wij willen een te forse verstening van onze natuurgebieden tegengaan. Indien verstening
plaats vindt, is dat bij voorkeur voor algemeen belang, recreatief of toeristisch gebruik en
niet voor een woonbestemming.
Het wildbeheer dient zoveel mogelijk aan te sluiten op de landelijke regelgeving.
Verdere versnippering van het natuurgebied de Maashorst door aanleg van nieuwe
infrastructuur dient voorkomen te worden. Wij geven de voorkeur aan handhaving en waar
nodig verbetering van de huidige (fiets)paden en wegen.

Milieu en duurzaamheid:
De omgeving waarin wij wonen staat onder druk door klimaatverandering ten gevolge van vervuiling
en een niet duurzame economie. Wij willen ons steentje bijdragen aan het verbeteren hiervan.
•
•

•

Wij willen het thema voedselverspilling actief onder de aandacht brengen door als gemeente
samen te werken met initiatiefnemers in de regio.
Wij willen dat de gemeente een duurzaamheidsgids uitbrengt. Hierin kunnen onze inwoners
teruglezen op welke wijze zij kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst op het gebied
van energievoorziening, voeding, voedselverspilling, leefomgeving, recycling en sociale
duurzaamheid.
Onze gemeente moet een aanjager van duurzame energie zijn en moet hierin een actieve rol
spelen. Wij willen dit bewerkstelligen door de volgende zaken:
- Opzetten van een duurzaamheidsfonds waarbij ingezetenen van de gemeente advies
kunnen krijgen om hun energievoorziening te verduurzamen.
- Onderzoeken of het mogelijk is om binnen de grenzen van Landerd een project op te
zetten waarbij er duurzame energie wordt opgewekt. Denk hierbij aan zon-, wind- en of
waterenergie.
- Nieuwbouwprojecten dienen nul-op-de-meter te zijn. Dit moet ook een eis zijn bij de
bouw van woningen door de woningcorporaties.

4. Wonen en werken
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente aan een goed woon- en werkklimaat in onze dorpen
bijdraagt. In een dorp waar het prettig wonen is zal de leefbaarheid en dus de
toekomstbestendigheid toenemen. Hierdoor zullen jongeren eerder in onze dorpen willen blijven
wonen en zijn onze ouderen langer in staat om in de dorpen te blijven wonen. Om dit te kunnen
bereiken dient er voldoende en gevarieerde woonruimte te zijn in de dorpen en moeten de
voorzieningen op pijl blijven.
Wij zijn trots op de ondernemers in onze gemeente. Zij zorgen voor werkgelegenheid en leveren ook
op veel andere vlakken een positieve bijdrage aan onze samenleving. Wij vinden het dan ook
belangrijk dat we oog hebben voor nieuwe ondernemerskansen, maar willen zeer zeker de
bestaande ondernemers niet uit het oog verliezen.
Wonen:
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Het centrumplan inclusief het nieuwe Dorpshuis en Sporthal in Zeeland moet afgerond
worden.
In Reek streven we naar een van onderaf gedragen Sport en Spel accommodatie.
De locaties van TV Reek, Jong Nederland en het sportveld aan de Scheenen zouden gebruikt
moeten worden als uitbreidingslocatie voor woningbouw.
Er moet daarnaast ook in Schaijk, Zeeland én het Oventje gezocht worden naar nieuwe
locaties voor woningbouw. Wij denken aan een verdere uitbreiding van de plannen
Repelakker en Akkerwinde. Voor het Oventje moet dit nader bekeken worden.
Na een gemeentelijke herindeling zullen er gebouwen van de gemeente niet meer in gebruik
zijn. De gemeente moet actief op zoek naar een herbestemming voor deze gebouwen.
De toenemende ontkerkelijking heeft op termijn consequenties voor (her)bestemming van
de kerkgebouwen. De gemeente dient actief in gesprek te zijn met de
parochiegemeenschappen over dit proces.
De grondprijzen moeten voldoende concurrerend zijn met ons omringende gemeenten,
zodat het aantrekkelijk is om in onze dorpen te blijven wonen. Grondprijzen moeten wat ons
betreft per kern bepaald worden en passend zijn bij de voorzieningen. Dit kan tot gevolg
hebben dat er verschillende prijzen voor bouwgrond worden gehanteerd.
Er treedt steeds verdere vergrijzing op. Wij vinden het belangrijk dat de ouderen in hun
dorpen kunnen blijven wonen. In nieuwbouwplannen dient rekening te worden gehouden
met de behoefte aan seniorenwoningen in zowel de (sociale) huur- als koopsector.
Het is steeds moeilijker voor jongeren om een woning te kopen en voor sociale
huurwoningen zijn lange wachtlijsten. Ook betaalbare starterswoningen en sociale
huurwoningen voor onze jongeren dienen opgenomen te worden in de nieuwbouwplannen.
Door actief bouwbeleid en creatief denken heeft dit college ervoor gezorgd dat er flink
gebouwd is in onze gemeente. Deze manier van werken willen wij voortzetten.
Vanuit de gemeente willen wij ondersteuning geven aan het verenigingsleven. Verenigingen
zijn het smeermiddel van onze samenleving en verdienen daarom onze steun. Uitgangspunt
is dat niet-geprivatiseerde verenigingen daarbij meer steun van de gemeente krijgen.
Geprivatiseerde verenigingen staan we bij voorkeur bij in de vorm van kleinschalige

subsidies, beperkte huur, borgstellingen, raadgeving en het beschikbaar stellen van het
netwerk van de gemeente.
Werken:
•

•

•

•

•

Op het bedrijventerrein Reek-Zuid is gebleken dat er weinig tot geen behoefte is aan woonwerk kavels. Er is daarom een beleid gestart om ook alternatieve (bedrijfs)bestemmingen op
Reek-Zuid in te passen. Door creatief te denken en te handelen zijn er inmiddels meerdere
opties genomen op kavels en neemt de interesse toe. Wij willen dit beleid voortzetten.
Daarnaast moeten we ook de optie tot woningbouw op (een gedeelte van) het terrein open
houden.
In Schaijk is er op het industrieterrein vrijwel geen ruimte meer om nieuwe bedrijven te
vestigen. Wij willen dan ook een onderzoek naar de behoefte aan nieuwe industriegrond en
waar deze gesitueerd zou kunnen worden.
Bestaande ondernemingen en bedrijventerreinen moeten niet door nieuwe ontwikkelingen
beknot worden in hun activiteiten. Wij vinden het met name belangrijk dat we oog hebben
en houden voor de vele (familie)bedrijven die we rijk zijn. Zij zorgen voor veel
werkgelegenheid en dragen actief bij aan de leefbaarheid in onze dorpen. Dat moeten we
koesteren.
Wij willen dat er een actief beleid voor startende en jonge ondernemingen wordt
ontwikkeld, waarbij vanuit de gemeente geholpen kan worden in het vestigen van een
onderneming. Een bedrijfsverzamelgebouw waar kleinschalige startende ondernemers zich
kunnen vestigen zouden wij graag ontwikkeld zien voor Landerd. De vrijkomende gebouwen
in met name het centrum van Zeeland, die in bezit zijn van de gemeente, zouden hiervoor
geschikt kunnen zijn.
Wij vinden dat wij ons in onze gemeente met name moeten richten op de van nature
aanwezige ondernemingen; kleinschalige industrie, Food&Agri en Toerisme/recreatie.
Zwaardere industrie vinden wij niet passen binnen onze gemeente.

Verkeer en vervoer:
Een goede en veilige infrastructuur en openbaar vervoer zijn essentieel voor de bereikbaarheid van
onze woningen en ondernemingen. Het is de taak van o.a. de gemeente om deze op pijl te houden
en daar waar nodig te verbeteren.
•
•
•

De kruising Tweehekkenweg-Bergmaas moet veiliger gemaakt worden. Wij zien het afsluiten
van de overgang voor autoverkeer en een fietstunnel als mogelijke oplossing.
Er moeten verkeersremmende maatregelen genomen worden in de Korte Louwstraat zodra
de reconstructie van de N324 gereed is.
De veiligheid rondom de Morgenzon willen we nader bekijken. Er gaat nu een fietspad over
de speelplaats en dat vinden we niet wenselijk.

5. Toerisme en Recreatie
Het natuurgebied De Maashorst, de Maasmeanders, de Peel, de vestingsteden aan de Maas en de
nabijheid van Den Bosch en Nijmegen, bieden enorme kansen op het gebied van toerisme en
recreatie. we willen dat de gemeente beleid ontwikkeld zodat ondernemers en inwoners kansen
kunnen benutten. We gaan voor regionale, landelijke en op termijn internationale bekendheid.
Daarbij dienen we de belangen van onze inwoners en de natuurwaarde niet uit het oog te verliezen.
Hiervoor hebben wij de volgende plannen:
•
•

•
•
•
•

De natuurgebieden moeten zoveel mogelijk toegankelijk blijven voor onze inwoners. Dit
geldt voor de buitenste én binnenste schil.
Wij willen de proef met de Wisenten afmaken en op basis van de bevindingen besluiten om
al dan niet door te gaan. Hierbij is de veiligheid het eerste uitgangspunt. Indien de veiligheid
daarom vraagt, zouden de wisenten in een reservaat dienen te blijven. Indien na de proef
blijkt dat de wisenten een groter begrazingsgebied krijgen, dan willen wij ter hoogte van de
Zevenhuizerweg en ten oosten daarvan, ca. 30 Ha buiten het nieuwe ‘reservaat’ plaatsen.
Het merk “Maashorst” willen wij verder vermarkten zodat het ook buiten de regio bekend
wordt.
De fietspaden door de Maashorst moeten verbreed en geasfalteerd worden. Deze zijn op dit
moment te smal wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.
De toeristenbelasting dient één op één te worden besteed aan initiatieven die ten goede
komen aan toerisme in onze gemeente.
Wij willen dat de gemeente de samenwerking met ondernemers, toeristische instellingen
(bijvoorbeeld VVV) en de overige Maashorstgemeenten verder intensiveert. Dan komt er een
optimaal toeristisch beleid, en versterken partijen elkaar.

Hoe gaan we dit programma betalen?
Wij realiseren ons dat onze dromen én zorgen geld kosten. Dit is geld wat we als gemeenschap
moeten betalen. Wij willen hier dan ook zorgvuldig mee om gaan. In de afgelopen én komende jaren
is en wordt veel geld uitgegeven aan investeringen die positief bijdragen aan de leefbaarheid van
onze dorpen. Wij vinden het belangrijk om de leefbaarheid in onze dorpen hoog te houden en willen
daarvoor blijvend investeren, maar de gedane investeringen zorgen er wel voor dat we veel van onze
reserves hebben gebruikt en we de komende jaren niet op hetzelfde niveau investeringen kunnen
blijven doen. Het weerstandsvermogen ratio (vergelijkbaar met de solvabiliteit van een bedrijf) is
gezakt van 1,4 naar 1,2. Nog steeds voldoende, maar de risico’s worden hierdoor voor de gemeente
groter. Wij streven er dan ook naar om, nadat de nodige investeringen zijn uitgevoerd, daar waar
mogelijk meevallers in te zetten om het risico te verlagen. Gelukkig zien de economische
ontwikkelingen er positief uit en dit werkt door in de inkomsten van de gemeente. Het aanvullen van
onze reserves zorgt ervoor dat wanneer we in de toekomst weer forse investeringen in de
leefbaarheid van onze dorpen moeten doen, we hier ook het geld voor hebben, ook als we inmiddels
in een nieuwe gemeente wonen.

