
Inbreng Kadernota 2021

Dat we hier vandaag over de kadernota kunnen vergaderen lijkt 
heel normaal, maar is het dit jaar niet. In veel gemeenten wordt 
dit jaar namelijk helemaal geen kadernota besproken. Daarom wil ik iedereen bedanken die het 
heeft mogelijk gemaakt dat we hier vandaag op deze wijze kunnen vergaderen en er een mooie 
kadernota ligt waar we over kunnen spreken. En nota bene een kadernota met een positief 
resultaat, een resultaat waar veel gemeenten enorm jaloers naar zullen kijken.

Live uitzending
Helaas geen publieke tribune vandaag, maar gelukkig wel een live uitzending. Het live uitzenden 
van raadsvergaderingen was een nadrukkelijke wens van deze coalitie. Volgens de 
oorspronkelijke planning was deze raadsvergadering de eerste die live zou worden uitgezonden. 
Door de noodzakelijke versnelling is het al de vierde live uitzending. Het is goed om te zien dat 
ze ook massaal bekeken worden.

Bijzondere tijd
Het is een bijzondere tijd. In de zorg is hard gewerkt om zoveel mogelijk mensen te genezen. 
De samenleving raakte behoorlijk ontwricht en start langzaam weer op. Waar sommige 
bedrijven recordwinsten draaien, hadden andere bedrijven van de ene op de andere dag geen 
omzet meer. Ondertussen zijn veel bedrijven weer open, maar wordt de klap nog steeds 
gevoeld. Daarom is het belangrijk om lokaal te kopen en investeren. Het is dus mooi om te zien 
dat lokale bedrijven betrokken zijn bij de bouw van de windmolens in Ospeldijk.

Kermis
De openstelling van de horeca op 1 juni is in Nederweert goed verlopen. Sinds 1 juli mag er 
weer meer. Daarom doen we een oproep om eind augustus toch een kermis te organiseren in 
Nederweert. Dit wel op een veilige en verantwoorde manier.  Kermisexploitanten hebben een 
moeilijk jaar. Ze hebben protocollen opgesteld en attracties coronaproof gemaakt. Ga met hen 
en met de horecaondernemers in gesprek en bekijk de mogelijkheden voor een veilige en 
verantwoorde kermis. Als deze wordt verspreid over meerdere locaties worden ook de bezoekers 
verspreid en voorkom je grote druktes. Het afsplitsen van Budschop is in onze ogen sowieso een 
enorme fout geweest die we graag terugdraaien, maar we denken ook aan spreiding over 
meerdere locaties in het centrum zoals de Lambertushof. Het verspreiden van attracties en 
kramen voorkomt niet alleen ophoping op één plein, maar is ook een impuls voor ondernemers 
in het gehele centrum.

Centrum
In dat centrum is veel gebeurd in de afgelopen twee jaar. Er is structureel overleg met de OVN,  
de parkeerduur is verruimd, er zijn speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden aangelegd, 
panden zijn verfraaid en nieuwe ondernemers zijn gestart. Waar we anderhalf jaar geleden nog 
aandacht vroegen voor de verloedering van het leegstaande Marskramerpand, zit daar nu een 
prachtige winkel. Ook andere panden in het centrum vinden een nieuwe bestemming zoals 
“Pand Poell” en “Pand Polly”.



Wel is het al te lang stil rondom de nieuwbouw van Jan Linders en de hoognodige 
appartementen daarboven. Dit ligt al bijna een jaar bij de Raad van State. Weet u al wanneer zij 
een besluit gaan nemen? Dit dossier speelt al veel te lang en het is belangrijk om definitieve 
duidelijkheid te krijgen.

Staat
Waar het in het centrum de goede kant op gaat missen we de voortgang op Staat. Het 
“oerwoud” bij de garage is weliswaar opgeruimd, maar er ligt nog steeds geen totaalplaatje voor 
het gehele gebied. Gelukkig zien we deze week sloopwerkzaamheden bij de oude Boerenbond. 
En in de kadernota wordt gesproken over een intentieovereenkomst en een oplossing voor het 
einde van het jaar. Het zou goed zijn voor Nederweert als ook deze rotte plek na vele jaren 
verloedering wordt aangepakt.

Scouting
Kan het college ook duidelijkheid geven over de nieuwbouw van de scouting? Wij begrepen dat 
er morgenochtend overleg is met de scouting over de inrichting van de boogde locatie. Is er al 
overeenstemming met het rijk over deze locatie? En op welke termijn zou hier de schop de 
grond in kunnen? De panden van de scouting zijn behoorlijk verouderd en we hopen dat ze snel 
hun intrek kunnen nemen in een nieuw modern pand.

Woningbouw
Als we praten over nieuwbouw komen we automatisch bij woningbouw. De woningnood is erg 
hoog. Ondanks dat er veel gebouwd wordt is het nog steeds moeilijk om een geschikte woning 
te vinden. De vraag is vele malen hoger dan het aanbod. De mogelijkheden voor een 
starterslening zijn op ons verzoek al twee keer versoepeld en er zijn bouwplannen ontwikkeld. 
Op verschillende plekken in onze gemeente wordt druk gebouwd. Toch is dit niet genoeg. 
Nederweert heeft een aantrekkelijk woonklimaat. Mensen komen hier graag wonen, en blijven 
hier graag wonen. Daarom roepen we het college op om nieuwe bouwplannen te ontwikkelen 
voor de kern Nederweert, op basis van de behoefte die er is. Hiervoor dienen we een motie in.

De vraag naar huurwoningen is ook hoog. Het is zonde dat de Woningvereniging Nederweert de 
afgelopen jaren miljoenen heeft moeten betalen aan het rijk vanwege de verhuurdersheffing. 
Met die miljoenen hadden ook nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, of bestaande 
woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Daarom steunen we van harte de oproep om de 
verhuurdersheffing af te schaffen. Fijn dat we unaniem dit signaal kunnen afgeven richting Den 
Haag.

Fietsen
In februari hebben we het nieuwe mobiliteitsplan vastgesteld. We zijn blij met de aandacht voor 
de fiets en de bijbehorende budgetten. Komend jaar hopen we hier ook veel van te kunnen zien, 
buiten op straat. Het is mooi dat er eindelijk weer budget is voor fietsstroken in onze gemeente, 
maar dan moeten ze ook op de wegen worden aangebracht. We hopen er snel op veel plekken 
overheen te kunnen fietsen. 



Sport
En net als fietsen kan natuurlijk ook sport niet ontbreken in onze algemene beschouwingen. 
Goed om te zien dat ons amendement van vorig jaar voor de aanleg van beweegroutes 
voortvarend is opgepakt. We hopen dat de routes in Ospel en Leveroy snel in gebruik kunnen 
worden genomen.

Voor Sportpark De Bengele wachten we nog steeds op de uitwerking van het voorkeursscenario. 
We hopen dat hier snel een besluit over valt. Gelukkig wordt er niet op gewacht en worden 
belangrijke investeringen gewoon gedaan: nieuwe tennisbanen, een kunstgrasveld bij Merefeldia 
en noodzakelijk onderhoud en verduurzaming van de sporthal.

Participatie
Veel plannen worden samen met inwoners, verenigingen en bedrijven gemaakt. De Bengele is 
een goed voorbeeld, maar ook de omgevingsvisie, het mobiliteitsplan en de nieuwbouwplannen 
van de Pinnenhof. We hopen dat het afvalbeleid ook aan dit rijtje kan worden toegevoegd.

Afval
Het afvalbeleid raakt ons namelijk allemaal. Of je nu lerares, verpleger of agrariër bent, woont 
op een riante Ruimte voor Ruimte-kavel of in een klein appartement, jong of oud, het 
afvalbeleid is een van de weinige dossiers dat ons allemaal raakt. Echt ons allemaal. Daarom 
hebben we twee jaar geleden al gevraagd om dit op te pakken mét de inwoners. We moeten 
afval zoveel mogelijk hergebruiken en zomin mogelijk restafval hebben. Bij afvalscheiding is 
gebruiksgemak erg belangrijk. We roepen het college op om dit op te halen bij inwoners. Vraag 
hen hoe ze het liefst hun afval scheiden, vraag hen of het opgehaald moet worden of ze het 
liever wegbrengen, vraag hen of ze een kliko willen of afvalzakken.

Afsluiting
We zijn tevreden met veel zaken, maar ook een beetje ongeduldig met betrekking tot de 
uitvoering. Dus college, ga aan de slag met de uitvoering. Met het bouwen van nog meer 
woningen, het aanleggen van fietsvoorzieningen, het nieuwe afvalbeleid, zonnepanelen op onze 
daken, het nieuwe scoutinggebouw en met het opwaarderen van onze sportvoorzieningen.


