Nederweert

Algemene beschouwingen 2018:
Samen aan de slag!
Het thema van de begroting 2019 is volgens het college “Ruimte voor elkaar!”. Voor ons speelt er een
ander belangrijk thema bij deze begroting. Afgelopen jaar zijn we als D66 opnieuw in de
gemeenteraad gekomen. Na twintig jaar afwezigheid zijn we met een nieuw enthousiast team aan de
slag gegaan voor Nederweert. Met twee raadsleden, een wethouder en een zeer actieve steunfractie
zetten we ons met veel plezier in voor een betere gemeente. Als compleet nieuwe fractie hebben we
inmiddels onze draai gevonden, zowel intern, binnen de raad en coalitie, als in de samenleving. Het
jaar 2019 staat voor ons in het teken van “samen aan de slag”. Samen met andere partijen; coalitie
én oppositie. Raad samen met college en ambtenaren. Maar bovenal samen met de samenleving;
met inwoners, ondernemers, verenigingen, scholen en anderen. Een gemeente bestuur je namelijk
niet vanuit het gemeentehuis, maar vanuit de samenleving. En waar in 2018 nog een overgangsjaar
is van de oude naar de nieuwe coalitie, zal 2019 het jaar zijn dat we volle vaart aan de slag gaan met
nieuw beleid.
Nederweert is een prettige gemeente om te wonen. De gemeente is goed bereikbaar. We hebben
prachtige natuurgebieden, goed onderwijs, voldoende voorzieningen en een bloeiend
verenigingsleven. Inwoners willen graag blijven wonen in de eigen kern en de gemeente is ook
aantrekkelijk voor buitenstaanders om te komen wonen. Er is sprake van krapte op de woningmarkt,
met een enorme druk. Daarnaast is scheefwonen volgens het nieuwe woningmarktonderzoek ook
een groot probleem. De woningmarkt in de gemeente zit zo goed als op slot. Het aanbod is te klein en
matcht niet met de vraag. We hebben het college al eerder opgeroepen hiermee aan de slag te gaan.
Vandaag zien we dat ook gedeputeerde Hans Teunissen hier volop mee aan de slag wil provinciaal.
Hij pleit voor 30.000 nieuwe woningen in Limburg. We moeten meer gaan bouwen, maar ook kijken
hoe we het bestaande aanbod in lijn kunnen brengen met de vraag. We roepen het college op om dit
snel op te pakken, samen met de provincie.
Als D66 Nederweert vinden we het belangrijk dat eindelijk werk wordt gemaakt van
verkeersveiligheid. We doen dit niet vanuit de ivoren toren, maar vragen vooral aan onze inwoners
om mee te praten over het nieuwe mobiliteitsplan. Welke straten en kruispunten ervaren zij als
gevaarlijk? Kan hiervoor een meldpunt worden opgericht? Maar we willen ook weten waar volgens
onze inwoners prioriteit moet liggen? En welke wensen zij hebben ten aanzien van bereikbaarheid en
parkeren? We horen graag van het college hoe ze dit willen gaan oppakken. Wat ons betreft krijgt de
fiets een prominente plek in het mobiliteitsplan. Veilige fietsroutes naar school, zowel naar de scholen
in onze eigen gemeente, als naar de middelbare scholen in Weert en Heythuysen. Maar ook veilige
fietsroutes in het buitengebied, zoals naar De Groote Peel. Mogelijkheden liggen bij het verlagen van
maximumsnelheden, het aanbrengen van fietsstroken, meer straatverlichting en het scheiden van
verschillende verkeersstromen waar mogelijk.
Met een impuls in onze infrastructuur, geven we ook een impuls aan onze economie. We zien veel
kansen voor recreatief ondernemerschap, ook in het buitengebied. Bij de Noordervaart zien we
enorme kansen voor recreatief gebruik van het kanaal. Dit kan een ideale plek zijn voor nieuwe
huisvesting van de scouting. Zowel het pand van de landscouting als van de waterscouting is namelijk
dringend aan vervanging toe. Onze kanalen zijn uniek binnen Limburg en een kanaal zonder
scheepvaart kan makkelijk voor andere doeleinden worden gebruikt. We willen met deze
mogelijkheden aan de slag met volle vaart, met volle Noordervaart.
Als we het hebben over ondernemen in het buitengebied denken we natuurlijk ook aan de agrarische
sector. Volgens de achtergrondinformatie in de begroting neemt het aantal agrarische bedrijven de
komende jaren met 70% af. Hier schrikken wij van. Eerdere onderzoeken lieten wel een afname zien,
maar niet zo drastisch. Graag zouden wij een onderbouwing van die cijfers zien. Maar bovenal stelt
dit ons voor een belangrijke uitdaging. Een uitdaging die we samen met de sector op moeten pakken.
Hierbij denken we niet alleen aan de stoppers en de vrijkomende bebouwing, maar ook aan de de

waarschijnlijke groei van de resterende bedrijven die hiermee gepaard gaat. In deze uitdaging zien
we ook kansen. Kansen zowel op economisch vlak, als om eindelijk echt de problemen rondom
fijnstof aan te pakken. In de omgevingsvisie die we volgend jaar gaan vaststellen moeten we
duidelijke keuzes maken voor ons buitengebied. Wat willen we er hebben, en vooral ook waar? En
hoe voeren we dat dan uit? Die omgevingsvisie biedt volgens ons ook kansen om agrarische
bedrijven daar te laten uitbreiden waar de ruimte er is, zonder voor extra overlast te zorgen. De
vrijkomende bebouwing kan in sommige gevallen een andere functie krijgen, bijvoorbeeld in de
eerder genoemde recreatieve sector. Wat ons betreft moet er ook goed worden gekeken naar
landelijke sloopfondsen, bij voorkeur gecombineerd met natuurontwikkeling op deze plekken.
Gezien de aanhoudende vraag naar bedrijfskavels roepen wij het college op om voortvarend aan de
slag te gaan met het onderzoek naar nieuwe bedrijfslocaties. Daarnaast mag ook het centrum niet
worden vergeten. In dit centrum gaat de komende jaren veel veranderen. Over de invulling van de
locatie Wijen wordt de volgende raadsvergadering uitgebreid gesproken. Wij zouden graag niet meer
met dit soort postzegelplannen werken, maar werken vanuit één visie voor het gehele centrum. Hierbij
kunnen we makkelijk verschillende zaken aan elkaar koppelen, en toch gebied voor gebied
aanpakken. Daarbij denken we onder andere aan de leegstand van een aantal gebouwen, de wens
om tot komen tot een herontwikkeling van de Pinnenhof en het kijken naar nieuwe culturele
mogelijkheden in het centrum. Door deze puzzelstukjes in elkaar te schuiven, zien wij mogelijkheden
om te komen tot een kettingreactie. Ontwikkelingen op de ene locatie zullen dan leiden tot positieve
ontwikkelingen op een andere locatie in het centrum. We roepen het college op om niet alleen met
bestaande marktpartijen aan de slag te gaan, maar ook te werken aan acquisitie van nieuwe
ondernemers naar het centrum. Hierbij denken we aan winkelketens die op dit moment niet gevestigd
zijn in Nederweert, maar wel een toevoeging zijn aan ons centrum. Het is namelijk van de zotte dat je
voor veel huishoudelijke artikelen in Nederweert nergens meer terecht kunt. Wij willen niet afwachten
tot er over een paar jaar misschien een Action komt, maar wij willen dat de gemeente actief aan de
slag gaat met pandeigenaren en potentiële winkeliers. Bij deze acquisitie denken we daarom
bijvoorbeeld aan Blokker, dat eigenaar is van het Marskramerpand.
Hierbij wil ik een volgend punt aanhalen; verloedering en zwerfvuil. Het Marskramerpand is langzaam
aan het verloederen. De lichtbakken aan de gevel zijn een slechte toegangspoort voor ons centrum.
En het portiek ligt vaak vol zwerfafval, wat door buren moet worden opgeruimd. Maar zwerfafval is op
meer plekken in de gemeente een probleem. De carpoolplek is vaak bezaaid met afval, net als
bermen langs sommige wegen en fietsroutes. Het zwerfafval van de McDonald’s treffen we zelfs aan
tot in Leveroy. We vragen het college om het gesprek aan te gaan met de McDonald’s en te kijken
naar eerdere overeenkomsten waarbij de McDonald’s het zwerfafval in het gebied rondom het
restaurant opruimt. Een andere oplossing zien wij in het plaatsen van extra afvalbakken en
blikvangers. Om de overlast van hondenpoep aan te pakken heeft het college al 8 extra afvalbakken
geplaatst. Graag zouden wij ook nieuwe afvalbakken en blikvangers zien op plekken waar vaak veel
zwerfafval ligt.
We willen in de breedte inzetten op milieu, natuur, gezondheid en duurzaamheid. Zo zullen we
inzetten op het verder terugdringen van de fijnstofuitstoot, maar ook op meer groen in en om de
kernen. In dat groen is dan ook ruimte voor recreatieve en sportieve functies. De herontwikkeling van
Sportpark De Bengele en het gebied De Uitwijck biedt mooie kansen voor vergroening én investeren
in een sportieve en gezonde samenleving. Maar ook op kleine schaal zien we kansen. Naar het
voorbeeld van de beweegtuin bij St. Joseph zouden we graag meer van dit soort toestellen in de
openbare ruimte zien, ook in de andere kernen. Hiermee zou je een mooie sportieve route door de
kern kunnen aanleggen. Afgelopen jaren was er budget over op het plaatsen van speeltoestellen. Als
we niet alleen kijken naar speeltoestellen voor kinderen, maar ook naar “sportieve speeltoestellen”
voor volwassen en senioren, kunnen we veel beter gebruik maken van dit potje én van onze
openbare ruimte.
We kijken uit naar de bouw van de eerste windmolens in Ospeldijk. Duurzame energie heeft de
toekomst. We vinden het ook prachtig om te zien dat er steeds meer zonnepanelen verschijnen in het

straatbeeld. We zien dat het college aan de slag wil gaan met de verduurzaming van de
gemeentelijke panden. We roepen hen op om snel met voorstellen hiervoor te komen. Dit is niet
alleen belangrijk vanuit de verduurzaming zelf, maar ook vanuit de voorbeeldfunctie die de gemeente
heeft. Daarom dienen we ook een motie in met de uitspraak dat er zonnepanelen op het dak van het
gemeentehuis moeten komen. Dit is namelijk een van de meest zichtbare maatregelen die genomen
kan worden en zorgt dat de gemeente ook haar voorbeeldrol kan vervullen.
Het is belangrijk dat het beleid ook goed zichtbaar is voor onze inwoners. Daarom zijn we verheugd
dat er komend jaar eindelijk werk gemaakt wordt van het live uitzenden van de raadsvergaderingen.
Gekoppeld hieraan is het ook goed om te kijken naar de vergaderstructuur en te zoeken naar
mogelijkheden om de inwoners hier beter bij te betrekken.
Als gemeente zijn we er voor onze inwoners. Daar moeten we bij onze dienstverlening ook rekening
mee houden. Het woord “dienstverlening” zegt het eigenlijk ook. We juichen daarom toe dat er de
komende jaren een doorontwikkeling gedaan wordt op deze dienstverlening. We moeten zorgen dat
de dienstverlening meegaat met zowel de huidige werktijden van onze inwoners als ook alle
technologische ontwikkelingen en bijbehorende kansen. Echter moeten we niet vergeten dat niet
iedereen mee kan met deze ontwikkelingen. Voor laaggeletterden, mensen in de schuldsanering en
senioren is het vaak belangrijk dat de mogelijkheid er is om contact te kunnen betalen. Gezien de
berichtgeving van de afgelopen weken willen wij graag weten of dat in onze gemeente ook nog
steeds gewoon kan.
Het werken op afspraak zorgt ervoor dat inwoners sneller en beter geholpen kunnen worden. Toch
vinden wij dat er altijd een moment in de week moet zijn dat inwoners gewoon binnen kunnen lopen.
De woensdagochtend, als de markt voor de deur staat, lijkt ons een logisch moment. Wij vinden
principieel dat er een mogelijkheid moet zijn om ook zonder afspraak binnen te kunnen lopen.
Daarom dienen we een motie in om dat te garanderen.
Tot slot nog een woord over de belastingen. De transparantie over de kostendekkendheid vinden wij
heel goed. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat er met de belastingopbrengsten wordt gedaan.
Ook de verlaging van de hondenbelasting vinden wij erg positief. De hondenbelasting is altijd een
melkkoe geweest, terwijl die daar in onze ogen niet voor is bedoeld. In het coalitieakkoord hebben we
afgesproken om net zoveel uit te geven aan hondenvoorzieningen als we via deze belasting ophalen.
Dit zien we echter niet terug in deze begroting. Graag zouden wij de kostendekking van de
hondenbelasting in beeld gebracht zien.
We willen iedereen die betrokken was bij deze begroting bedanken voor hun werk en inzet.
Tot zover de eerste termijn.

