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Same gruuëts, same doon. Dat is het motto van de gemeente Nederweert en haalt het
college terecht ook aan als thema van deze begroting. Same gruuëts is voor ons ook het
thema van deze algemene beschouwingen.
Vae zeen gruuëts op dit college en de ambtelijke organisatie.
In een moeilijk jaar als dit wordt er goed doorgewerkt, soms zelfs een tandje erbij gezet. Dat
is niet alleen te zien in deze begroting, maar bijvoorbeeld ook in de grote hoeveelheid
agendapunten die voor de raadsvergadering van december zijn geagendeerd. Het werk gaat
gewoon door, wat onze inwoners ook mogen verwachten.
Vae zeen gruuëts op de inwoners van Nederweert.
Het is een moeilijk jaar, dat veel vraagt van alle inwoners. We zijn trots op de manier waarop
we als samenleving de schouders eronder zetten. Trots op de medewerkers in de zorg,
maar ook trots op alle mantelzorgers en vrijwilligers. Het is mooi om te zien hoe inwoners
voor elkaar klaar staan, bijvoorbeeld door het doen van boodschappen voor mensen in
risicogroepen of in thuisquarantaine. En er ontstaan allerlei mooie initiatieven. Dan denken
we bijvoorbeeld aan de Krottepoffers die 700 mondkapjes beschikbaar stellen voor mensen
met een kleine portemonnee, aan een initiatief als Lokaal Bezorgen Nederweert om lokale
ondernemers wat extra omzet te bezorgen of aan de vele vrijwilligers die extra inspanningen
leveren om activiteiten door te laten gaan. Activiteiten om mensen uit de eenzaamheid te
halen of te zorgen dat kinderen toch kunnen sporten en bewegen.
Het lijkt voor veel mensen misschien vanzelfsprekend om in deze tijden iets te doen voor de
medemens, maar dat is het niet. Het is bijzondere inzet waar wij enorm trots op zijn. Wat ons
betreft verdienen deze vrijwilligers het om in het zonnetje gezet te worden. Daarom dienen
we een motie in waarin we het college verzoeken om de coronahelden op een gepaste
manier te bedanken en in het zonnetje te zetten. De manier waarop laten we aan het
college, maar we hebben wel ideeën. We denken bijvoorbeeld aan het
Gemeentecompliment in de categorie Sociaal Nederweert. Of aan een cadeaubon van de
lokale horeca, dan sla je twee vliegen in één klap. Je bedankt de coronahelden én steunt de
lokale ondernemers.
Vae zeen gruuëts op het Nederweerts Sportakkoord
Er is een mooi sportakkoord gesloten. Een akkoord waarbij we sport en bewegen weer de
aandacht geven dat het verdient. Sport is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van
kinderen. Bewegen houdt mensen vitaal tot op zeer hoge leeftijd. Het is een akkoord dat
ambitie uitstraalt, een akkoord waar we trots op zijn. We vinden het ook mooi dat
verschillende van onze voorstellen terugkomen in het Nederweerts Sportakkoord. Denk
hierbij aan de aanleg van openbare sportvoorzieningen zoals pannaveldjes en
beweegroutes en de aanleg van watertappunten.
We zijn niet alleen trots op de inhoud, maar zeker ook op het proces. Het Nederweerts
Sportakkoord is gesloten door meer dan 40 organisaties, van sportverenigingen tot
basisscholen, van fysiotherapeuten tot Jong Nederland en van kinderopvang tot Land van

Horne. En ook mooi om te zien dat kinderen actief betrokken zijn en er een Junior Akkoord
is gesloten. We kijken uit naar de uitvoering van al deze plannen.
We missen echter aparte aandacht voor zwemmen in het akkoord. Het is erg belangrijk dat
alle kinderen leren zwemmen. Goede zwemvaardigheden zijn van levensbelang. Daarom
dienen we een motie in om bij de verdere uitwerking afspraken te maken over
zwemvaardigheid bij kinderen en de mogelijkheden te onderzoeken voor het opnieuw
invoeren van schoolzwemmen.
Vae zeen gruuëts op de aandacht voor de fiets
Met deze coalitie kiest de gemeente duidelijk voor investeringen in de fiets, o.a. met
besluiten over fietsbruggen over de Randweg Zuid bij McDonald’s en over het kanaal bij St.
Joseph, met een fietstunnel bij Staat en een mooie nieuwe fietsroute tussen Ospeldijk en De
Peel. We willen echter niet alleen investeren in nieuwe fietsvoorzieningen, maar ook
fietsvoorzieningen terughalen die door voorgaande coalities zijn wegbezuinigd. Daarom
dienen we een motie in om opnieuw fietsstroken aan te brengen op straten waar deze de
laatste jaren zijn verwijderd, zoals de Ospelseweg en Burgemeester Greijmansstraat.
Vae zeen gruuëts op de historie van Nederweert
Onze gemeente heeft een prachtige en rijke historie. Een historie waar bij de inwoners van
Nederweert veel aandacht voor is. Verhalen van Stichting Geschiedschrijving Nederweert en
de Heemkundevereniging Nederweert worden met veel plezier door veel mensen gelezen.
We vinden het belangrijk om oog te hebben voor onze rijke historie in de openbare ruimte
van de gemeente. Het zichtbaar maken van de geschiedenis en kunstwerken dragen bij aan
de kwaliteit en uitstraling van de omgeving. Bij herinrichting van de openbare ruimte moet er
volgens ons altijd aandacht zijn voor onze rijke historie.
Binnenkort start de herontwikkeling van de Burgemeester Hobusstraat. Een plek met een
grote sportieve historie. We vragen het college om bij de herinrichting van deze plek een
kunstwerk te realiseren dat recht doet aan deze historie. Ga in gesprek met de partijen die
betrokken zijn bij deze ontwikkeling, maar ook met de Ondernemers Vereniging Nederweert
en de eerder genoemde Stichting Geschiedschrijving Nederweert en Heemkundevereniging
Nederweert. Samen moet er een mooi kunstwerk te realiseren zijn, bij voorkeur gemaakt
door een kunstenaar uit de regio.
Afronding
Natuurlijk zijn er nog veel meer zaken het benoemen waard, maar onderwerpen als het
buitengebied, afval, recreatie en De Pinnenhof komen volgende raadsvergadering uitgebreid
aan bod. We zijn ook erg tevreden met de ruime aandacht voor woningbouw in de begroting.
Het is belangrijk dat er nog meer woningen gebouwd worden.
Wel willen we nog een motie indienen over de hondenbelasting. Volgens het schema op
pagina 81 wordt maar 20% van de opbrengst van de hondenbelasting uitgegeven aan
hondenvoorzieningen. Dat vinden wij erg weinig. De hondenbelasting hoort geen melkkoe te
zijn. De volledige opbrengst van hondenbelasting moet wat ons betreft worden uitgegeven
aan voorzieningen voor honden, inclusief handhaving. Daar hebben we al eerder aandacht
om gevraagd. We vragen het college nu, met een motie, om beter in kaart te brengen waar

de opbrengsten van de hondenbelasting aan worden uitgegeven. We willen dat bij een
overschot dit geld wordt gebruikt voor het aanleggen van nieuwe hondenvoorzieningen.
Samenvattend, vae zeen gruuëts, want Nederweert is een gemeente om trots op te zijn. En
als we er met zijn allen de schouders onder zetten maken we ook komend jaar de gemeente
stapje voor stapje nog mooier.

