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De kadernota heeft als titel meegekregen “voor een gezonde, leefbare en betrokken 
samenleving”.


Een gezonde samenleving, dat is voor ons een samenleving waarin mensen bezig zijn met hun 
gezondheid. Een samenleving waarin inwoners sporten en bewegen. Beginnend met de allerjong-
sten, tot en met de alleroudsten van onze samenleving. We juichen daarom ook toe dat de sa-
menwerking met het Jeugdsportfonds recent is uitgebreid. Zwemmen is niet alleen goed voor de 
gezondheid van de kinderen, maar het hebben van goede zwemvaardigheden is ook essentieel 
voor de zelfredzaamheid in het water. Ieder kind moet een zwemdiploma kunnen halen. Met deze 
uitgebreide samenwerking met het Jeugdsportfonds kunnen kinderen daarnaast nog een tweede 
sport uitzoeken. Sporten en bewegen is iets wat het hele leven lang moet kunnen. Het is een cru-
ciaal onderdeel van gezond oud worden. Daarom hebben we tijdens de raadsvergadering van 12 
maart 2019 een motie ingediend voor de aanleg van beweegroutes voor ouderen in de kernen. En 
om daarbij ook te kijken naar openbare sportvoorzieningen voor de oudere jeugd en volwassenen 
zoals pannaveldjes en basketbalveldjes. Tijdens de behandeling van de motie werd door het col-
lege en de andere fracties verzocht om er vandaag op terug te komen. Dat doen we dus ook met 
een amendement op de kadernota. We dragen het college op om met de aanleg van deze open-
bare sportvoorzieningen en beweegroutes aan de slag te gaan. Hiervoor willen we een bedrag van 
€20.000,- per jaar uittrekken.


Als het gaat over sport en bewegen, kijken wij natuurlijk ook naar de ontwikkelingen rond Sport-
park De Bengele. Op en rond het sportpark wordt al enige tijd door sportverenigingen, stichting 
De Uitwijck en basisschool De Bongerd gewerkt aan een integraal plan voor het gebied. Een plan 
dat een enorme impuls betekend voor het gebied. Een plan dat Nederweert als sportieve ge-
meente op de kaart zet. Een plan dat wij, als D66 Nederweert, graag ondersteunen. In de visie 
van De Bengele Beweegt zijn een aantal uitgangspunten opgenomen. Dit betreft het realiseren 
van een centrale plek met sportfaciliteiten, de ontwikkeling van park De Uitwijck hierbij te betrek-
ken, de buitensportvelden te situeren rond de centrale plek, langzaamverkeerroutes tussen Ne-
derweert en Weert over het sportpark te laten lopen en om autoverkeer via een herkenbare entree 
aan de Randweg West het gebied binnen te laten komen. Daarnaast wordt ook basisschool De 
Bongerd geoptimaliseerd en volwaardig bij het gebied betrokken en wordt er ingezet op een vol-
waardig leisurecluster met een eyecatcher. Hiermee wordt niet alleen op de ontwikkeling van het 
hotel gedoeld, maar ook op een echte sportieve eyecatcher. Middels een motie willen wij deze 
uitgangspunten onderschrijven en het college verzoeken om dit jaar nog met een plan voor het 
gebied naar de raad te komen. Bij het inzetten op een gezonde, leefbare en betrokken samenle-
ving hoort tenslotte een flinke investering in dit sportpark.


Daarnaast hebben we nog een derde voorstel op het gebied van een gezonde samenleving. Het is 
goed om mensen te stimuleren om water te drinken. Zeker met een hittegolf zoals deze week is 
dat cruciaal. We willen graag op diverse plekken in de gemeente watertappunten realiseren. Dat is 
goed voor de gezondheid en bevorderd het milieu. Mensen kunnen namelijk een flesje bijvullen 
i.p.v. een nieuw flesje bronwater te drinken. Het is daarnaast ook een teken van gastvrijheid dat 
mensen tijden een recreatieve fiets- of wandeltocht een flesje water kunnen bijvullen. Het kabinet 
heeft recent besloten om de aanleg van watertappunten op scholen te stimuleren. Graag zouden 
wij zien dat ook de gemeente dit initiatief ondersteunt.


We kijken uit naar een aantal plannen die komend jaar verder uitgewerkt of ontwikkeld moeten 
worden. Bij het mobiliteitsplan zien we graag ruim baan voor de fiets. We willen de recreatieve 
mogelijkheden rond de Noordervaart en Kanalenviersprong benutten. Nieuwe huisvesting voor de 
scouting is hard nodig. We moeten inzetten op een verdere versterking van ons centrum. De loca-
tie Staat schreeuwt al jaren om herontwikkeling. En dan zijn er nog flinke uitdagingen rondom 
duurzaamheid, klimaat en milieu. En wat te denken van de opgaven in het sociaal domein? Ge-
noeg werk aan de winkel dus voor het college en het ambtelijk apparaat. We kijken uit naar de 



uitwerkingen en voorstellen op al deze gebieden en wensen college en ambtenaren hiermee veel 
succes.


