
Algemene Beschouwingen - Begroting 2022

De begroting 2022 is de laatste begroting van deze 
bestuursperiode. Tenminste, als we in Nederweert volgend jaar 
niet zo lang formeren als nu in Den Haag.

De koers van de gemeente is de afgelopen jaren verlegd. Dit is voor een gedeelte al 
zichtbaar, maar voor een gedeelte ook niet. Het ene proces is namelijk sneller bijgestuurd 
dan het andere.

Na jaren afwezigheid stonden er dit jaar, op ons verzoek, weer attracties in Budschop tijdens 
Nederweert Kermis. Paspoorten worden thuisbezorgd. Kinderen in armoede hebben via het 
Jeugdsportfonds nu meer mogelijkheden om te sporten. De hondenbelasting is gehalveerd. 
Er is meer groen geplant in de kernen, zoals een voedselbos in Leveroy. Het veelbesproken 
hotel is eindelijk in aanbouw. Er is een loket ingericht om boeren die willen stoppen te 
begeleiden. We gaan eenzaamheid tegen en bevorderen saamhorigheid in de buurt, 
bijvoorbeeld met een initiatief als “De gezelligste straat”. Er is geïnvesteerd in onze 
gemeenschapshuizen, zoals de prachtig verbouwde Haaze-Hoof. Zomaar een greep uit de 
vele voorbeelden waarbij inwoners de nieuwe koers kunnen zien en ervaren.

Onderwijs
Op mijn jaarlijkse rondje langs de scholen op de Dag van de Leraar zag ik het prachtige 
vernieuwde en vergroende schoolplein van basisschool De Tweesprong. Kinderen waren 
met veel plezier aan het spelen op het schoolplein, waar ze zelf ook over hebben 
meegedacht. We zijn heel blij met het voorstel in de begroting om geld uit te trekken om ook 
de andere schoolpleinen te vergroenen. Afgelopen vrijdag is in Provinciale Staten een motie 
van partijgenoot Jenneskens hierover aangenomen. Dit betekent dat er ook een 
subsidieregeling voor groene schoolpleinen komt bij de provincie. Maak hier dus optimaal 
gebruik van.

Fietsen
Voor het eerst in meer dan tien jaar zijn er weer rode fietsstroken aangebracht op onze 
straten. Waar in vorige periodes de fietsstroken werden geschrapt komen ze nu weer terug. 
Er wordt eindelijk echt geïnvesteerd in veilige fietsoversteken bij de N275 en een extra 
fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart. Ook wordt er geïnvesteerd in een veilige fietsroute naar 
Weert, vooral belangrijk voor veel schoolgaande jeugd. De besluiten zijn genomen, het geld 
is gereserveerd en de plannen worden nu in detail verder uitgewerkt op de tekentafel. De 
komende jaren worden ze gerealiseerd. Verder wordt komend jaar een vrijliggend fietspad 
aangelegd tussen Ospeldijk en De Groote Peel en komen er op meer plekken fietsstroken. 
We roepen het college op om daarbij niet alleen te kijken naar wanneer straten opnieuw 
geasfalteerd worden, maar juist te kijken naar de fietsroutes als geheel. Voorkom dat er veel 
losse eilandjes komen en verbind de fietsstroken over de logische routes.

Sport en bewegen
Het is goed als mensen meer bewegen. Dat is goed voor de fysieke en mentale gezondheid. 
Ook is beweging goed voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom zijn we ook zo blij met de 



nieuwe huisvesting van de scouting en blijven we hameren op investeringen in 
sportvoorzieningen. We zijn groot voorstander van het project Bengele Beweegt. In deze 
begroting reserveren we geld voor de aanleg van padelbanen. Hiermee voegen we een 
nieuwe sport toe naast het bestaande aanbod. We kijken ook uit naar de uitkomsten van het 
onderzoek rond de Gymzaal in Ospel.

Verduurzaming
De komende maanden worden het gemeentehuis en de sporthal verduurzaamd. Deze 
investeringen zijn niet alleen goed voor het klimaat, maar zorgen ook voor lagere 
maandlasten. Als gemeente kunnen we dit goed betalen. Voor onze inwoners ligt dat vaak 
anders. Veel inwoners verduurzamen hun huis ook graag. Isoleren en het aanbrengen van 
zonnepanelen betalen zichzelf terug. Maar dan moet je wel het geld hebben om aan de 
voorkant deze investering te doen. Veel inwoners zijn er al volop mee bezig, maar voor een 
grote groep inwoners is die investering een probleem. Met bijvoorbeeld een renteloze lening 
die ze afbetalen met hun lagere maandlasten kunnen zij al geholpen worden. Daarom 
dienen we samen met Nederweert Anders en het JAN een amendement in voor het 
oprichten van een energiefonds. Samen met hen dienen we nog een tweede voorstel in om 
de energietransitie te bevorderen. 

Wonen
De woningcrisis is een probleem in het hele land. Ook in onze gemeente is het moeilijk om 
een geschikte betaalbare woning te vinden. De afgelopen periode is al veel gebouwd. We 
hebben de mogelijkheden voor startersleningen en mantelzorgwoningen uitgebreid. Op 
verschillende plekken in de gemeente wordt druk gebouwd. Toch is dit nog niet genoeg. We 
zijn daarom blij dat het college aan de slag is met het 100 woningenplan en uitbreiding van 
Tiskeswej.

Buitengebied en ondernemen
De transitie in het buitengebied is een van de grootste opgaven waar we voor staan. We zijn 
tevreden met de nieuwe omgevingsvisie die dit voorjaar met een groot draagvlak is 
vastgesteld. De komende periode is het zaak om werk te maken van de uitvoering. Het is 
cruciaal dat we werken aan een schonere lucht en een beter milieu in onze gemeente. In de 
volgende raadsvergadering staan we daar uitgebreid bij stil.

Voor onze economie is het belangrijk dat we investeren in nieuwe verdienmodellen. Daarom 
kunnen we de voorgestelde investeringen in het programma “Gastvrijheid en Beleving” van 
harte steunen. Ook zeggen we volmondig ja tegen de structurele subsidie voor de 
Ondernemersvereniging Nederweert.

Afronding
Voorzitter, 2022 wordt een belangrijk jaar voor de gemeente. Niet alleen worden veel van de 
eerder genoemde projecten uitgevoerd, maar er zijn ook belangrijke verkiezingen. De 
inwoners bepalen welke 17 personen de komende vier jaar in deze ruimte de belangrijke 
besluiten mogen nemen. Zoveel mogelijk mensen moeten hun stem laten horen op 16 maart 
2022. Maar het liefst ook voor én na die dag. Ik wil alle inwoners, en vooral de mensen die 
nu naar deze vergadering kijken, oproepen om van zich te laten horen. Dat kan bij ons, maar 
ook bij de andere politieke partijen. Samen zorgen we voor een nog mooier Nederweert. 
Samen groots, samen doen!


