
Algemene beschouwingen 2019

De begroting 2020 staat vol met zaken waarin wij ons herkennen. Een verbetering van 
de dienstverlening met langere avondopenstelling en het thuisbezorgen van paspoorten, 
het uitzenden van raadsvergaderingen, een snelfietsroute naar Weert, investeren in de 
lokale economie, zorgen voor schonere lucht, uitbreiding van voor- en vroegschoolse 
educatie, investeren in sport en groen en nog veel meer. En dat met financiële cijfers 
waar menig gemeente jaloers op is.

Voor ons kent 2020 een aantal speerpunten. Daar willen we tijdens deze algemene 
beschouwingen verder op in gaan.

Sport en bewegen

We vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten en bewegen. Het is gezond, het 
voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt hun welzijn. Het brengt mensen samen 
en zorgt voor gelijke kansen. Sport is maatschappelijk goud en versterkt onze economie, 
want het draagt bij aan het goed kunnen presteren op school, op het werk en in het 
maatschappelijk leven.

We zijn blij met de inzet van het college op het gebied van sport en bewegen. De ambitie 
om te komen tot een Nederweerter Sportakkoord kunnen we van harte ondersteunen. 
Met een brede samenwerking tussen gemeente, sportverenigingen, sportcentra, scholen, 
zorginstellingen en het bedrijfsleven kunnen we de sportcultuur in Nederweert 
verbeteren.

Een plek waar deze samenwerking al van de grond komt is Sportpark De Bengele. De 
afgelopen periode is door de betrokkenen heel hard gewerkt aan de plannen voor 
Bengele Beweegt. De verschillende partijen weten elkaar steeds beter te vinden en de 
achterban wordt goed meegenomen in de plannen. De toekomstvisie van de stuurgroep 
is uitgebreid besproken met de besturen en leden van de diverse verenigingen, waarmee 
gezorgd is voor veel draagvlak voor de plannen. Ook zijn de plannen verder uitgewerkt in 
diverse scenario’s met verschillende bouwblokken en bijbehorende kostenplaatjes. Van 
“scenario -3” met minimaal onderhoud tot “scenario 2” waarbij noodzakelijke 
investeringen worden gedaan en nieuwe mogelijkheden worden ontwikkeld.

Onze ambitie voor Sportpark De Bengele zal ondertussen wel duidelijk zijn: wij zetten vol 
in op “scenario 2” met investeringen in het sportpark, een gezamenlijke kantine, een 
uitgebreide sporthal, een nieuwe entree aan de Randweg-West, het toevoegen van 
nieuwe sportvoorzieningen, de realisatie van leefbaarheidspark De Uijtwijck én 
investeringen in basisschool De Bongerd.

De komende maanden worden de laatste puzzelstukken gelegd en krijgen alle 
voorzieningen een plek op de kaart, wordt er een intentieovereenkomst gesloten en de 
financiële haalbaarheid verder uitgewerkt. Wij kijken uit naar de definitieve uitwerking 
die begin volgend jaar moet zorgen voor besluitvorming. En nog belangrijker, dat in 2020 
de schop de grond kan voor het sportpark van de toekomst!

Ruim baan voor de fiets!

Als we willen dat mensen meer bewegen moeten we niet alleen investeren in sport, maar 
ook in de fiets. Begin volgend jaar stellen we het mobiliteitsplan vast. Wat ons betreft 



moet daar vooral aandacht zijn voor fietsers. De afgelopen jaren is er volgens ons te 
weinig geïnvesteerd in goede fietsinfrastructuur. Wat ons betreft moet dat anders. 
Daarom hebben we een paar weken geleden ook een actieplan voor de fiets 
gepresenteerd. Dat is onze inzet voor het mobiliteitsplan, met prioriteit voor veilig fietsen 
naar school, een samenhangend fietsnetwerk en voorrang voor fietsers. Deze week wordt 
er op een aantal straten onderhoud gepleegd, waaronder de Burgemeester 
Greijmansstraat en de Kapelaniestraat. Vroeger waren er fietsstroken aangebracht op 
deze wegen. Wat ons betreft komen die zo snel mogelijk weer terug.

We hopen ook dat de provincie snel aangeeft mee te willen werken aan een veilige 
snelfietsroute naar Weert, waarbij fietsers niet meer de drukke Randweg-Zuid hoeven te 
kruisen. In die contacten met de provincie kan dan meteen aandacht gevraagd worden 
voor verkeersveiligheid en het plaatsen van flitspalen bij stoplichten waar veel fietsers en 
autoverkeer kruisen.

Daarnaast willen we inzetten op gastvrije recreatieve fietsroutes door ons buitengebied.

Ons buitengebied

Vorige raadsvergadering hebben we uitgebreid gesproken over dat buitengebied. We 
hebben een voorontwerp omgevingsvisie vastgesteld en aangegeven wat we graag 
verder uitgewerkt zien richting de visie die we volgend jaar gaan vaststellen. Die 
discussie willen we hier niet over gaan doen, maar het is wel duidelijk dat ons 
buitengebied veel aandacht verdient komend jaar.

Het buitengebied is in verandering en die veranderingen gaan steeds sneller. De 
omgevingsvisie die we komend jaar gaan vaststellen moet dus niet in beton gegoten zijn, 
maar juist de ruimte scheppen om met die veranderingen om te gaan. Met perspectieven 
voor stoppende agrarische ondernemers én voor jonge boeren die willen investeren in 
duurzame landbouw en de boerderij van de toekomst.

We gaan bouwen!

Er moet snel een oplossing gevonden worden voor de stikstofcrisis. Niet alleen voor onze 
natuur, maar ook zodat we weer kunnen gaan bouwen. Nieuwe woningen zijn hard 
nodig; betaalbare woningen voor starters, meer huurwoningen en levensloopbestendige 
woningen waar mensen gelukkig oud kunnen worden. Het feit dat er maar liefst 70 
reacties komen op een seniorenwoning van de Woningvereniging Nederweert, dat 
koopwoningen boven de vraagprijs verkocht worden en starters vertrekken naar 
buurgemeenten geeft aan hoe hoog de nood is.

We roepen het college op om snel aan de slag te gaan met een lokaal 
woningbouwprogramma, met daarbij extra aandacht voor starters en  
levensloopbestendige woningen.

Nederweert is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dat komt door de gunstige 
ligging, maar ook door het voorzieningenniveau. We missen echter een belangrijke 
voorziening. Nederweert is een erg muzikale gemeente met veel bandjes en 
muziekverenigingen. Met een motie willen we het college oproepen om aan de slag te 
gaan met het creëren van repetitieruimtes.



Tot slot nog een woord over de hondenbelasting. We verbazen ons namelijk over de 
dekkingsgraad. We halen maar liefst 5,5 keer zoveel op aan hondenbelasting dan we 
uitgeven aan hondenvoorzieningen en bestrijding van hondenpoep. En dat is nog na de 
halvering die we dit jaar hebben doorgevoerd. Hondenbelasting mag geen melkkoe zijn. 
We roepen het college op om de inkomsten van de hondenbelasting uit te geven aan 
hondenvoorzieningen. Als dat niet lukt, kunnen we de hondenbelasting beter afschaffen.

We willen iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan het opstellen van deze 
begroting. Tot zover onze eerste termijn. 


