VOORWOORD BESTUUR
DUS Weert deed in 2018 als nieuwe onafhankelijke lokale politieke beweging voor de eerste keer mee
aan de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde maar liefst 3 zetels. DUS Weert is uitgegroeid tot een
partij waarin inwoners van Weert zich herkennen en die op een actieve wijze en betrokkenheid richting
wil geven aan het besturen van de stad.
We zullen daarom de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met 26 kandidaten op de kieslijst
aangrijpen om onze ambities waar te maken. We zijn bereid om samen met andere partijen een
nieuwe koers voor Weert bestuurlijk mogelijk te maken. We hebben de juiste mensen daarvoor. De lijst
is gevuld met kandidaten die vol in de Weerter gemeenschap staan. Een typisch kenmerk van DUS
Weert leden. De lijst is een mengeling van nieuwe gezichten en oude bekenden waarbij het
enthousiasme van jonge leden samengaat met de kennis en ervaring van ouderen. De nieuwelingen
zijn zich al een tijdje aan het voorbereiden op een mogelijk raadlidmaatschap door actief deel te
nemen aan de steunfractievergaderingen.

ACTIEPROGRAMMA
DUS Weert kent een actieprogramma, inhoudelijk opgesteld door vele gesprekken met deskundigen,
verenigingen en stichtingen, maar ook met kritische en betrokken burgers van Weert. Het
actieprogramma is door onze ledenvergadering vervolgens vastgesteld. DUS Weert wil de komende
jaren besturen op basis van samenwerking met inwoners, instellingen, bedrijven en andere
raadfracties. DUS Weert wil daarnaast opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving en
vernieuwing en verandering stimuleren ten dienste van de Weertenaren. Naast het stimuleren en
ondersteunen van een sterke economie wil DUS Weert ook zorgdragen voor een veilige en sociale
gemeente waar iedereen zichzelf kan en mag zijn.

LEVEND DOCUMENT
Ook dit actieprogramma is weer een levend document. Van een beweging als DUS Weert, die midden
in de samenleving staat, mag worden verwacht dat ze inspeelt op veranderingen in die samenleving.
Vandaar dat dit actieprogramma wordt geactualiseerd als de ontwikkelingen daarom vragen.
Wij danken u voor uw steun.
Namens DUS Weert:
Hans Marechal
voorzitter DUS Weert

Conny Beenders - van Dooren
fractievoorzitter

De Ultieme Samenwerking Weert
Postadres: Maasgouwstraat 6, 6004 GZ Weert

E-mail: info@dusweert.nl
Secretariaat: secretaris@dusweert.nl

KvK nummer: 63364867 Bankrekening: NL21INGB0006858609

1

DUS
ANDERS
DUS Weert wil Weert ongebonden en onafhankelijk besturen, open en transparant
samen met U als inwoners.

DUS Weert wil dat inwoners worden betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van
besluiten. Politiek is er voor de mensen en niet andersom. Gemeentelijke besluitvorming
dient daarom mede plaats te vinden op basis van draagvlak onder de bevolking en niet
alleen via politieke meerderheden. Het is immers uw huis, uw straat, uw buurt of wijk
waarover besluiten worden genomen.
DUS Weert geeft de voorkeur aan wethouders als verbinders tussen het college van
burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie.

DUS Weert is van mening dat de ambtelijke organisatie de ruimte moet hebben om
haar werk goed te doen.

DUS Weert is bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.
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DUS Weert doet het SAMEN
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I. KERNWAARDEN VAN DUS WEERT
• DUS Weert is een beweging die bestuurt op basis van samenwerking
met alle geledingen van de samenleving. Het algemeen belang is daarbij
leidend.
• DUS Weert luistert naar de mensen en komt op voor de kwetsbaren in
de samenleving.
• DUS Weert is onafhankelijk en politiek ongebonden.
• DUS Weert kiest voor eerlijke politiek gebaseerd op de wensen en
behoeften van de samenleving.
• DUS Weert stimuleert verandering en vernieuwing via sociale media en
open dialoogsessies.
• DUS Weert staat voor begrijpelijke politiek die aansluit bij de moderne
samenleving.
• DUS Weert vindt het belangrijk dat bij economische groei de belangen
en gevolgen voor mens, dier, natuur en milieu hand in hand gaan
(samenhang tussen economie, ecologie en maatschappij).

KERNWOORDEN DUS WEERT
Samenwerken – Sociaal – Idealen – Verbeelding – Luisteren –
Vertrouwen – Onafhankelijk – Eerlijk – Vernieuwing – Verandering –
Betrouwbaar – Bereikbaar – Dialoog – Meepraten – Meedoen –
Meebeslissen.
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DE STAAT VAN WEERT
Weert klaar voor de toekomst
Weert is een evenwichtige en levendige gemeente waar het aantrekkelijk wonen is.
Het is niet verwonderlijk dat het aantal inwoners gestaag groeit. Een dynamische
gemeente is echter nooit af. Dit Actieprogramma bevat daarom zowel bestaande
thema's als nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen waar we als Weert de komende
jaren mee te maken krijgen.
In 2021 heeft de Gemeenteraad de Strategische Visie Werken aan Weert 2030
vastgesteld. De focus daarbij ligt op de groene omgeving van Weert, het sociale
karakter, goed wonen, duurzaamheid en het bevorderen van innovatie. Dat alles, wat
DUS Weert betreft, met inachtneming van lokale tradities en gebruiken. De
strategische visie geeft houvast bij de invulling van de toekomstige ambities van
Weert en het te voeren beleid.

Ambities en financiën
De komende jaren zal Weert de tering naar de nering moeten zetten. De structurele
uitgaven moeten, ook op langere termijn, in balans blijven met de structurele
inkomsten. Dit betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat de ruimte voor
nieuw beleid beperkt zal zijn.
De uitvoering van wettelijke kerntaken staat daarbij centraal. De gemeentelijke
kerntaken omvatten onder andere:
• Burgerzaken,
• Uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
• Participatiewet en de Jeugdhulp.
• Huisvesting van scholen
• Maken van bestemmingsplannen,
• Volkshuisvesting,
• Beheer plus onderhoud van de openbare ruimte.

Samenwerking
Om in de toekomst slagvaardig te kunnen besturen is samenwerking met andere
gemeenten en organisaties noodzakelijk. Mede door de decentralisaties komen
steeds meer taken bij de gemeenten terecht. Aandachtspunt hierbij is dat de raad
autonoom blijft bij het vaststellen van het beleid en het bepalen van de financiële
kaders.

6

We leven in onzekere tijden
Digitalisering van de samenleving, enorme hoeveelheden digitale informatie (big
data), de opwarming van de aarde, de gevolgen voor het klimaat, kunstmatige
intelligentie, migratie, de onzekerheid rond Covid-19 en sociale ongelijkheid. De
huidige tijd kent tal van uitdagingen.
De Coronacrisis gaat eerst en vooral over onze gezondheid. Inmiddels wordt het
echter steeds duidelijker dat we ook voor een immens economisch en
maatschappelijk vraagstuk staan. Het Kabinet bereidt daarom een lange-termijnplan
voor dat uitgaat van 'een andere manier van leven' wanneer Corona blijft.
Al deze ontwikkelingen gaan ook op lokaal niveau gevolgen hebben. Het is van groot
belang dat de gemeente daarbij de behoeften van de inwoners centraal stelt,
structurele armoede voorkomt en zorgt voor informatievoorziening en
dienstverlening die voor iedereen toegankelijk en te begrijpen is.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•

Prioriteit bij het uitvoeren van kerntaken.
Aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving.
Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.
Samenwerking die leidt tot betere dienstverlening en gelijke of lagere
lasten.
Tijdig anticiperen op nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen die invloed
hebben op het lokale beleid.

POLITIEK EN SAMENLEVING
De inwoners aan zet
De politiek is toe aan vernieuwing. Op alle niveaus klinkt de roep om
burgers en bedrijven meer te betrekken bij de voorbereiding en
uitvoering van beleid. Het initiatief 'Bureau Burgerberaad'
(www.bureauburgerberaad.nl) is daarvan een voorbeeld. De deelnemers
aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de
samenleving. De uitkomst van een burgerberaad is een gezamenlijk besluit of een set
aanbevelingen die door bestuurders en politici kunnen worden gebruikt bij het nemen
van besluiten. Een burgerberaad is geen vervanging van de gemeenteraad maar een
aanvulling. Uitkomsten van een burgerberaad kunnen de kwaliteit van de
besluitvorming verbeteren en het draagvlak voor besluiten verhogen.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•

Initiatieven om inwoners (jong en oud) meer te betrekken bij de politiek
worden gesteund.
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DASHBOARD 2022

8

II. PROGRAMMA'S

1.
BESTUUR EN
DIENSTVERLENING
Algemeen
Weert is een zorgzame en betrokken gemeente die dienstbaar is aan
haar inwoners. De gemeente is in staat om te anticiperen op
veranderingen in de samenleving. De rol van de gemeente is initiërend,
faciliterend, ondersteunend en regisserend. Samenwerking is daarbij de
verbindende factor. De gemeente voorkomt dat inwoners en bedrijven
verdwalen in de bureaucratie van de overheid. Het bestuur en de ambtelijke
organisatie spelen daarin een belangrijke rol. Dat kan tevens door te werken aan het
eenvoudiger maken van regels en procedures.

Wijk- en dorpsraden
Wijken en dorpen moeten jong en oud wat te bieden hebben.
Voorzieningen en verenigingen zijn essentieel om de sociale cohesie in
stand te houden. Weert heeft zeventien wijk- en dorpsraden. De raden
richten zich, elk op eigen wijze, op het verbeteren van de leefbaarheid.
Wijk- en dorpsraden kunnen een verbindende rol vervullen bij het
beoordelen van beleidsplannen.
Met het terugtreden van de overheid en een toenemend beroep op (zelf)redzaamheid
van de inwoners neemt het belang van goed functionerende wijk- en dorpsraden in de
toekomst alleen maar toe. Derhalve is het gewenst om als gemeente afspraken te
maken over de wijze waarop de wijk- en dorpsraden de problemen, wensen,
behoeften en knelpunten op de politieke en bestuurlijke agenda kunnen krijgen.
Dit kan het beste geschieden middels jaarplannen op basis van een convenant
tussen de gemeente en de wijk- en dorpsraden. De jaarplannen kunnen dienen als
ondersteuning bij de voorbereiding van beleid en bij de uitvoering van het beleid.
Van essentieel belang daarbij is dat de gemeente proactief communiceert en laat
participeren in zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase. Het komt nog te
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vaak voor (blijkt uit een eigen inventarisatie) dat wijk- en dorpsraden voor een
voldongen feit komen te staan omdat besluiten al vastliggen of dat geen
terugkoppeling plaatsvindt door de gemeente richting de wijk- en dorpsraden.
Recente voorbeelden zijn onder andere de vestiging van arbeidsmigranten in
Stramproy en de toenemende onvrede inzake het beheer en onderhoud van 'grijs en
groen', met verkeersonveilige situaties en ongevallen tot gevolg.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•

•
•
•
•

Verbeteren van de dienstverlening door structurele actieve en
begrijpelijke communicatie, informatie en participatie. Zowel digitaal,
mondeling als op papier. De bibliotheek kan daarbij ook een rol vervullen
met laagdrempelige informatievoorziening.
Opstellen van een samenwerkingsconvenant tussen de gemeente en de
wijk- en dorpsraden. Hierbij is tevens van belang dat er structureel
overleg plaatsvindt tussen de raden en de inwoners.
Invoering jaarplannen en een wijkkalender per wijk en dorp.
Consulteren wijk- en dorpsraden bij de voorbereiding van de jaarlijkse
kadernota en de daaropvolgende begroting.
Minimaal éénmaal per jaar een gemeentelijke wijkschouw in elke wijk of
dorp.
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2.
OPENBARE ORDE
EN VEILIGHEID
Algemeen
Het borgen van veiligheid is een taak van de overheid en een
basisbehoefte van de inwoners. Een veilige sociale fysieke
leefomgeving is daarbij noodzakelijk.

Ondermijning
De georganiseerde criminaliteit kent geen grenzen en wint terrein in Nederland.
Ondermijnende criminaliteit is een gevaar voor de samenleving. Het raakt mensen in
de eigen straat. De invloed van de onderwereld op de bovenwereld wordt groter.
Voorkomen moet worden dat deze criminaliteit, ook in onze regio, machtiger wordt.
Volgens een aantal burgemeesters in Nederland faalt op dit moment de aanpak van
de georganiseerde misdaad. Zonder extra geld en menskracht bij politie, openbaar
ministerie en rechterlijke macht is het tij volgens deze burgemeesters niet meer te
keren.
Daarom is een langjarige integrale aanpak en wetgeving nodig die nauwe
samenwerking vereist tussen, onder andere banken, politie, justitie, het Rijk, de
provincies en de gemeenten. De lokale ambitie ''Weert weerbaar tegen Ondermijning''
dient structureel in het beleid en de begroting te worden verankerd.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•

Strikte controle en handhaving ook bij kleine overlast gevende vergrijpen.
Integrale aanpak georganiseerde ondermijnende
criminaliteit/witwaspraktijken middels intensieve bovenregionale,
landelijke en internationale samenwerking.
'Zero tolerance' bij druggerelateerde criminaliteit en overlast.
Zichtbaarheid boa's (en politie) binnen de gemeente vergroten door goed
te luisteren naar signalen uit de samenleving.
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3.
ECONOMISCHE
ONTWIKKELING
Algemeen
Binnensteden gaan nog langdurig de gevolgen van de Coronacrisis
voelen. Mede door de Coronacrisis heeft het 'online' winkelen een
enorme sprong gemaakt. Ook dit gaat invloed hebben op binnensteden.
Toenemende structurele leegstand dreigt waardoor 'de compacte
binnenstad' nog meer dan voorheen een thema wordt. Binnensteden
zijn meer dan winkels en horeca. De binnenstad heeft ook een sociaal-economische
functie. Werken aan een vitale binnenstad vraagt voortdurend de aandacht. Het ‘Hart
van de Stad’ moet immers blijven kloppen!

Binnenstad
Weert heeft gekozen voor de oprichting van citymarketing Weert. De activiteiten van
centrummanagement gaan naar de nieuwe citymarketing organisatie. Het jaar 2021
is daarbij een overgangsjaar. Hiermee wordt gemeente brede citymarketing
gekoppeld aan het promoten en ontwikkelen van de binnenstad. Samenwerking
tussen alle betrokken partijen en voldoende financiële armslag zijn noodzakelijk om
dit tot een succes te maken.
Een en ander betekent dat naast de gemeente ook de inhoudelijke bijdrage van de
ondernemers, vastgoedeigenaren en bewoners bij de ontwikkeling van de binnenstad
intensiever en structureler moet worden. Ook zij hebben belang bij het bepalen van
een heldere koers op basis van concrete doelstellingen. Temeer omdat de functies
van de toekomstige binnenstad diverser zullen zijn.
Daarom is, naast citymarketing, een praktijkgerichte organisatie noodzakelijk die zich
actief bezighoudt met alle facetten rond het dagelijks functioneren van de
binnenstad. Zowel voor bewoners, ondernemers als andere belanghebbenden.

Parkeren/bevoorraden
De consument ziet betaald parkeren als een weerstandsfactor. Een mix van
parkeervoorzieningen zoals blauwe zones en gedifferentieerde tarieven, draagt bij
aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Logistieke bedrijven schakelen meer en
meer over op dag- en nachtbezorging. Aanvullende regelgeving voor het
nachtbezorging is nodig.
12

Leegstandsbelasting
Om speculatie en verpaupering van leegstaande panden tegen te gaan kan
leegstandsbelasting wellicht een middel zijn om leegstaande panden geschikt te
maken voor bewoning. Onderzocht dient te worden hoe, en onder welke
voorwaarden, de invoering van leegstandsbelasting haalbaar en wenselijk is.

Bedrijventerreinen
Voldoende ruimte op bedrijventerreinen, beschikbaarheid van woningen, geschoold
personeel, kennisontwikkeling, innovatie en goede bereikbaarheid zijn de pijlers voor
een goed vestigingsklimaat. De regio Eindhoven als slimme regio kan daarbij dienen
als katalysator en springplank voor economische ontwikkeling.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beleid gericht op economische groei zonder extra uitstoot van CO₂.
Vervolg van beleid binnenstad (minder winkeloppervlak, meer
vergroenen en meer verfraaien).
Actief sturen op transformatie winkelbestand buiten het
kernwinkelgebied.
Voorkomen oneigenlijke concurrentie van perifere detailhandel ten
opzichte van de detailhandel in de binnenstad. Periodieke controles.
Samenwerking met belangenorganisaties formaliseren (via BIZ of
anders).
Voldoende (financiële) middelen voor het organiseren van activiteiten
en promoten van de binnenstad naast citymarketing.
Meer balans tussen leefbaarheid en levendigheid bij (geluid)activiteiten
in de binnenstad.
Onderzoek invoering leegstandsbelasting.
Laden en lossen in de binnenstad middels dag- en nachtvensters.
Professionaliseren van ondernemersfondsen (financiële middelen en
duidelijke afspraken).
Overbodige en strijdige regelgeving schrappen of vereenvoudigen.
Invoering gedifferentieerde parkeertarieven. Maaiveld hoog,
parkeergarages laag tarief.
Onderzoek naar invoering 'blauwe zone' parkeren op nader vast te
stellen locaties.
In het kader van het inclusief- en re-integratiebeleid oprichting van een
tweede gratis fietsenstalling beheerd door mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt.
Continuering van de samenwerking met de regio Midden-Limburg,
Zuidoost-Brabant en de Belgische buurgemeenten.
Bevorderen van een flexibel vestigingsbeleid met oog voor de wensen
van ondernemers.
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•
•
•
•

Samen met onderwijs en bedrijfsleven investeren in opleidingen, met
name technische beroepen, ten behoeve van bestaande en
toekomstige werkgelegenheid.
Ondersteunen van bedrijven bij grondaankopen, huisvesting en werving
van personeel.
Hanteren van marktconforme grondprijzen.
Tegengaan ‘verdozing’ van het landschap (grote gebouwen voor opslag
en distributie met relatief weinig werkgelegenheid).

14

4.
ONDERWIJS
Algemeen
Het onderwijs moet gelijke kansen bieden voor iedereen. Onderwijs
dient erop gericht te zijn om mensen voldoende algemene ontwikkeling
en specifieke kennis te laten vergaren. De samenwerking tussen
onderwijs, ondernemers en overheid bevordert de ontwikkeling van
kennis en innovatie.
Het onderwijsaanbod dient aan te sluiten bij de hedendaagse behoeften
en ontwikkelingen. De gemeente faciliteert nieuwe onderwijsvormen die
voldoen aan de wettelijke bepalingen. Ter voorkoming van leegstand
van onderwijsgebouwen geniet het combineren van meerdere vormen
van onderwijs in één gebouw de voorkeur.
Veel hoogbegaafde kinderen vallen uit binnen het onderwijs omdat ze onvoldoende
onderwijs -op maat- krijgen. Middels regionale samenwerking tussen gemeenten,
ouders, scholen en jeugdzorg wordt bevorderd dat hoogbegaafde kinderen passend
onderwijs krijgen.

Arbeidsmarkt
Een van de belangrijkste succesfactoren voor economische groei is de aanwezigheid
van voldoende geschoolde arbeidskrachten. Weert wil daarom aantrekkelijk blijven
voor mensen met alle opleidingsniveaus en kansen bieden aan alle leeftijdsgroepen
en nationaliteiten. De spanning op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en de snelle
maatschappelijke ontwikkelingen nopen tot intensivering van de samenwerking.

Vestigingsklimaat voor jongeren
Hoewel Weert geen specifieke studentenstad is kent de regio Midden-Limburg en
Zuidoost Brabant tal van opleidingen inclusief hoger- en universitair onderwijs. Het is
zaak om jongeren na hun opleiding te verleiden om in Weert en omgeving te gaan
wonen en werken. Een arbeidsaanbod dat aansluit bij de genoten opleidingen,
betaalbaar wonen en goede basisvoorzieningen dragen hieraan bij.
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ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•
•
•

Basisonderwijs in elke wijk of dorp.
Samenwerking bij het bevorderen van passend onderwijs (onder andere
voor hoogbegaafde kinderen).
Onderwijshuisvesting die aansluit bij onderwijskundige en
maatschappelijke ontwikkeling.
Multifunctioneel gebruik van schoolgebouwen. Voorkomen leegstand.
Extra aandacht voor 'een leven lang leren' en onderwijs voor ouderen.
Continuering maatschappelijke stages voor scholieren.
Afgestudeerde jongeren binden aan Weert.
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5.
SOCIAAL DOMEIN
Algemeen
Weert is een sociale en inclusieve stad. Iedereen in Weert heeft recht op
gelijke behandeling en gelijke kansen. Sociale ongelijkheid en armoede
zijn ongewenst temeer omdat dit leidt tot hogere zorgkosten,
tweedeling in de samenleving en het de eigenwaarde en het
welbevinden van mensen aantast. Het is de wettelijke én morele taak
van de gemeente om mensen houvast en perspectief te bieden zodat ze hun leven
weer op de rails krijgen.
Dit betekent prioriteit geven aan: Menselijke zorg op maat. Armoedebestrijding en
schuldhulpverlening ter voorkoming van blijvende armoede en schulden. Sociaal
beleid dat erop gericht is om de sterkste schouders de zwaarste lasten te laten
dragen. Armoede hoort niet. Voedselbanken moeten niet nodig zijn in een beschaafd
en welvarend land.

Senioren
Het aantal senioren in Weert stijgt de komende jaren fors. Weert wil een
gemeente zijn waar het voor senioren prettig is om te wonen, te
verblijven en vitaal en waardig oud te worden. Dit stelt eisen aan de
levensloopbestendigheid van woningen en de toegankelijkheid van
voorzieningen. Dat vergt extra bestuurlijke aandacht. Daarom wordt één
wethouder verantwoordelijk voor vitaal en waardig ouder worden en voor
toegankelijkheid.

Jeugdhulp/Jeugdzorg
De gemeente Weert voert de taken voor de jeugdhulp niet zelf uit. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt echter wel bij de gemeente. Landelijk is er
een tekort aan geld en capaciteit. De wachtlijsten en wachttijden zijn te lang. Het is
van belang dat de komende jaren de zorg nog dichter bij de inwoners wordt
georganiseerd in samenhang met ondersteuning van gezinnen bij werk, inkomen en
schulden. Zoals in de Jeugdwet genoemd.
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Zorg en maatschappelijke ondersteuning
Als gevolg van de decentralisaties (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg)
zijn de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten aanzienlijk
toegenomen. De decentralisaties zijn echter ook een kans om te komen
tot betere dienstverlening. Weert kiest voor zorg dicht bij huis. Behoud
van medische voorzieningen is noodzakelijk voor de basisinfrastructuur
en leefbaarheid van de gemeente.

Samen Zorgen Huis (SZH)
Een Samen Zorgen Huis is een tijdelijke zorgvoorziening voor mensen
die na een ziekenhuisopname nog niet naar huis kunnen, of die om een
andere reden verzorging nodig hebben die ze thuis niet (meer) kunnen
krijgen. Het 'samen zorgen' principe steunt op vier pijlers: De zieke
medemens, professionele zorg, mantelzorg en gemeenschapszorg
(vrijwilligers). Met als doel menswaardige zorgverlening. Door de toename van de
zorgverlening buiten de ziekenhuizen en instellingen wint het 'samen zorgen' principe
aan belang. De vestiging van een Samen Zorgen Huis is een welkome en
noodzakelijke aanvulling op het huidige zorgaanbod in Weert.

Werk en Inkomen
De re-integratie van mensen die tijdelijk geen werk hebben valt onder de
Participatiewet. Proactief arbeidsmarktbeleid voorkomt werkloosheid en armoede.
Samen met de Risse Groep, het onderwijs en het bedrijfsleven worden mensen
begeleid naar werk en inkomen.

Schuldhulpverlening
De 'Wet gemeentelijke schuldhulpverlening' geeft gemeenten het kader
voor het vormgeven van de schuldhulpverlening. Mensen met financiële
problemen komen vaak niet meer uit de schulden. Dat komt enerzijds
door de hoge invorderingskosten en anderzijds door de ingewikkelde
regelgeving rond de schuldhulpverlening.
Uit onderzoek blijkt dat mensen met schulden geestelijk in problemen komen en
moeite hebben met concentratie. De schulden beheersen hun leven. Laagdrempelige
dienstverlening alsmede tijdig en adequaat ingrijpen zijn belangrijke
randvoorwaarden om mensen in een kwetsbare positie te behoeden voor nog meer
ellende. Een saneringskrediet waarbij de totale schuld wordt afgekocht tegen finale
kwijting is een van de instrumenten om mensen met schulden weer de mogelijkheid
te geven om te werken aan hun toekomst.

Gevangen in de uitkeringen
Veel mensen met een uitkering hebben moeite om rond te komen. Met het vrijlaten
van een vast bedrag per jaar aan neveninkomsten kunnen schulden (en de mentale
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gevolgen) worden voorkomen en stimuleren we mensen om mee te doen in de
samenleving.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De menselijke maat is leidend bij beleid en uitvoering in het sociale
domein.
Bij de voorbereiding en uitvoering van beleidsvoorstellen wordt de
consultatie van ervaringsdeskundigen (de doelgroep) en lokale
organisaties (participatieraad, lokaal zorgvragers overleg, cliëntenraden)
verankerd in de interne werkprocessen. De raad wordt op de hoogte
gesteld van de resultaten van deze consultaties.
Armoedebeleid en schuldhulpverlening als middel om mensen blijvend
perspectief te bieden op een beter leven.
Inzet van saneringskredieten als instrument.
De behoeften van cliënten staan centraal bij de uitvoering van het sociaalmaatschappelijk beleid.
Bij inkoop en aanbesteding zijn kwaliteit, doelmatigheid en duurzaamheid
leidend. De behoeften van cliënten staat daarbij centraal.
Opnieuw invoeren van een vast telefonisch spreekuur voor WMO vragen.
Gemeente en uitvoerende instanties zien erop toe dat kwetsbare mensen
niet in een isolement raken.
Maatwerk is mogelijk als algemene voorzieningen ontoereikend zijn.
De gemeente spant zich in voor behoud van een basisziekenhuis en de
vestiging van een Samen Zorgen Huis in Weert.
Integrale samenhangende uitvoering van de Jeugdzorg in combinatie met
werk, inkomen, schuldhulpverlening en Beschermd Wonen.
Uitvoering van de plannen inzake de huisvesting voor maatschappelijke
activiteiten en verenigingen in Weert-Zuid.
Proactief Arbeidsmarktbeleid wordt vormgegeven middels samenwerking
met de regiogemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Invoering vrij inloopspreekuur voor informatie over schuldhulpverlening.
Opstellen beleidsregel vrijlating bedrag aan neveninkomsten voor
mensen met een uitkering.
Binnen het college wordt 1 wethouder verantwoordelijk voor vitaal en
waardig ouder worden en toegankelijkheid.
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6.
RUIMTELIJKE
ORDENING EN
VOLKSHUISVESTING
Algemeen
De ruimtelijke ontwikkeling van Weert levert een bijdrage aan het
vestigings- en woonklimaat. Het kwalitatieve en kwantitatieve aanbod
van woningen is in balans met de wensen van doelgroepen en de
demografische ontwikkeling. Waar mogelijk wordt woningbouw
versneld om vraag en aanbod op de overspannen woningmarkt in
balans te brengen. Dit geldt met name ten aanzien van de lokale behoefte aan
passende woonruimte bij starters en ouderen. Het te voeren grondbeleid anticipeert
op ontwikkelingen op de woning- en vastgoedmarkt.

Omgevingswet
De Omgevingswet wordt medio 2022 ingevoerd. Deze Wet moderniseert bestaande
wetgeving voor de leefomgeving. Gemeenten krijgen meer ruimte voor het voeren van
eigen beleid. De Omgevingswet gaat dus over de buurt, de straat, de wijk waar u
woont en leeft.
Alle bestaande regelgeving met betrekking tot het ruimtelijk domein wordt in deze
Wet gebundeld en aangevuld met onder andere gezondheid. Daarnaast gaat de Wet
uit van burgerparticipatie teneinde evenwicht en draagvlak te bevorderen tussen
gebruik en bescherming van de leefomgeving. Zowel inwoners als bedrijven krijgen te
maken met deze nieuwe Wet. De gemeente dient ervoor te zorgen dat de
communicatie en het overleg met belanghebbenden tijdig en zorgvuldig wordt
geregeld en gefaciliteerd.

Wonen voor ouderen
De meeste ouderen willen zo lang mogelijk blijven wonen in hun eigen woning. Toch
is dat niet altijd mogelijk. 'Hofjes wonen' is een nieuwe vorm van huisvesting voor
ouderen. Zelfstandige huisvesting wordt gecombineerd met gemeenschappelijk
wonen. Gemeenschappelijk wonen zorgt voor betere sociale samenhang. Bovendien
bevordert gemeenschappelijk wonen de doorstroming op de woningmarkt. De
gemeente stimuleert 'hofjes wonen'.
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ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intensivering van de samenwerking met woningcorporaties,
ontwikkelaars, makelaars en andere belanghebbenden om te voorzien in
tijdige adequate en betaalbare huisvesting in stad, wijken en dorpen. Dit
geldt met name voor de woonbehoefte bij starters en ouderen.
Meer sturing van de gemeente bij de woningbouw opgaven en de
beschikbaarheid van bouwgrond.
Intensivering overleg met corporaties inzake inkoop en uitvoering
begeleid wonen.
Invoering 30-procent regel sociale woningbouw bij nieuwbouwprojecten.
Bij de renovatie/vernieuwing van huurwoningen gelden de volgende
uitgangspunten: vervangende huisvesting, terugkeer bewoners na
renovatie, geen hogere netto woonlasten, duurzaam renoveren.
Arbeidsmigranten bij voorkeur vestigen direct bij de werkgever tenzij er
sprake is van 'long-stay' arbeidsmigratie. Controle op huisvesting.
Toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking
integraal onderdeel maken van beleid en uitvoering.
Stimuleren duurzaam en energieneutraal bouwen.
Invoering en uitvoering Omgevingswet middels burgerparticipatie
inclusief wijk- en dorpsraden.
In samenwerking met geschied- en oudheidkundige verenigingen inzetten
op functioneel behoud van unieke gebieden en monumentale gebouwen.
Faciliteren nieuwe woontrends en alternatieve woonvormen (collectief
particulier opdrachtgeverschap/’flexwonen’/’tiny housing’/’hofjes wonen’).
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7.
DUURZAAMHEID,
ENERGIETRANSITIE
EN BIODIVERSITEIT
Algemeen
Het stoppen van de opwarming van de aarde is een van de grootste
uitdagingen van deze tijd. Naast de invloed van de mens is er
waarschijnlijk ook sprake van natuurlijke cycli in het klimaat op aarde
(autonome klimaatverandering). De transitieperiode om te komen tot
betrouwbare duurzame energieopwekking wordt steeds korter omdat
de maatregelen om te komen tot CO₂-reductie en klimaatadaptatie wereldwijd te
langzaam gaan en te weinig effect sorteren.

Energietransitie
De ambities ten aanzien van de energietransitie zijn vastgelegd in de Weerter
Routekaart Energietransitie en de Regionale Energiestrategie. Doelstelling is Weert in
2040 energieneutraal.
Mocht echter blijken dat deze ambitie niet haalbaar is dan wordt deze bijgesteld.
Randvoorwaarde is dat de omslag naar een duurzame energievoorziening voor de
inwoners en bedrijven haalbaar is en betaalbaar blijft.
Om de energietransitie te doen slagen (o.a. Nederland van het gas) is een enorme
capaciteitsuitbreiding van het elektriciteitsnet noodzakelijk die bovendien een enorm
beslag legt op de ondergrondse infrastructuur. Thans ontbreek actuele landelijke
wetgeving om deze uitbreiding te versnellen. De Warmtewet en de lokale
Transitievisie Warmte vormen de basis om woningen in Weert aardgasloos te maken.

Ik betaal me blauw en zit toch in de kou!
Het verduurzamen van woningen is een noodzakelijke randvoorwaarde bij het
gasloos maken van het woningbestand. Dit betekent voor veel mensen investeren in
isolatie en apparatuur. Financiële ondersteuning voor inwoners met een smalle beurs
is daarbij gewenst. Verduurzamen dient gepaard te gaan met besparing op het
energieverbruik en direct financieel voordeel middels lagere energielasten. Het moet
niet zo zijn dat mensen in de kou zitten omdat ze de energielasten niet kunnen
betalen. Dan verspeel je draagvlak. Zonder draagvlak gaat de energietransitie niet
lukken.
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Buitengebied en Landbouw
De agrarische sector is, mede vanwege de stikstofproblematiek, volop in beweging.
Het is zaak dat er balans wordt gevonden tussen het agrarisch ondernemen, wonen,
recreatie en de natuur in het buitengebied. Weert zet daarbij in op duurzaam
landbouwbeleid middels kleinschaligheid en kringlooplandbouw.
Beleid met als doel het milieu en de natuur te ontzien en het dierenwelzijn te
bevorderen. Biologische landbouw en veeteelt is daarvan een voorbeeld. Bij het
ontwikkelen van beleid voor de toekomstige functies in het buitengebied dienen de
belangen van de bestaande boerenbedrijven te worden gerespecteerd.
Boerenbedrijven zijn onderdeel van de cultuur van hun dorp of streek.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•

Evalueren en herijken Weerter Routekaart Energietransitie. Ambities
aanpassen wanneer 2040 energieneutraal niet haalbaar is.
Geen dwang en drang bij het verduurzamen van het woningbestand.
Haalbare en betaalbare energietransitie voor alle Weertenaren.
Bij de uitvoering van het Landbouwbeleid rekening houden met de
economische en maatschappelijke belangen en gevolgen voor de
agrarische sector. Dit geldt met name voor kleinschalige en circulaire
landbouwbedrijven.
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8.
MOBILITEIT EN
INFRASTRUCTUUR
Algemeen
Een goed bereikbare gemeente is een randvoorwaarde voor de economische

en maatschappelijke ontwikkeling. De openbare ruimte is het hart van
de samenleving. Daar komt iedereen samen. Schone en goed
onderhouden straten en pleinen voorkomen verpaupering en
vandalisme. De in de openbare ruimte aanwezige flora en fauna dragen
bij aan de leefbaarheid.
Naast de bovengrondse infrastructuur is een goed functionerende ondergrondse
infrastructuur (riolering, leidingstelsel e.d.) eveneens noodzakelijk voor een goed
woon- en leefklimaat.

Mobiliteit
In het Mobiliteitsplan Weert 2030 is de denkrichting bepaald hoe Weert in de
toekomst om wil gaan met verkeer en vervoer. Deze denkrichting wordt verder
uitgewerkt in een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Het Mobiliteitsplan heeft een relatie met de ambities opgenomen in de lokale
Routekaart Energietransitie. Daarin staat dat het aandeel energiebehoefte ten
behoeve van mobiliteit significant is gereduceerd in 2030. Concreet betekent dit,
naast het bevorderen van het gebruik van de fiets, een fundamentele aanpassing van
het beleid rond verkeer en vervoer zoals meer elektrisch vervoer, snelheidslimieten en
vervuilend verkeer weren uit de stad.

Verkeer/Maaspoort
Ondanks de nodige aanpassingen is de verkeersveiligheid op de Maaspoort nog
steeds in het geding. De Maaspoort is naast aanloopstraat naar de binnenstad ook
een drukbezochte winkelstraat. Dit leidt meermaals per dag tot onveilige situaties.
Herinrichting van de straat als fietsstraat (30 km) waar de auto te gast is lijkt de
meest voor de hand liggende oplossing.
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Openbare ruimte/Groenewoud en Biest
Uit de herinrichting van de wijk Keent blijkt dat het verbeteren van de openbare ruimte
enorm bijdraagt aan de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De openbare ruimte in de
wijken Groenewoud en Biest verkeert in slechte staat en past niet meer in de Weerter
ambities met betrekking tot klimaatadaptatie en vergroening. Het verdient daarom
aanbeveling om de komende raadsperiode plannen te maken voor de herinrichting en
vergroening van de openbare ruimte in de wijken Groenewoud en Biest.

Klimaatadaptatie/amfibieën
Door de toenemende forse regenbuien en de daarmee gepaard gaande wateroverlast
zitten jaarlijks een half miljoen amfibieën (kikkers/salamanders, etc.) in de put. Ze
vallen in riolen en kunnen er dan niet meer uit. Met het plaatsen van riooltrapjes
kunnen de dieren uit het riool kruipen zodat ze niet verdrinken.

Intercity (IC) verbinding
Om Weert de status van IC-station te laten behouden zijn er voorzieningen nodig ten
aanzien van parkeren en het fietsparkeren. Meer ruimte voor fietsparkeren kan
worden gevonden in de directe omgeving van het station richting Sint Maartenslaan
of aan de andere zijde van de stationstunnel bij de groenstrook aan de Julianalaan in
de wijk Keent. DUS Weert geeft de voorkeur aan de omgeving Sint Maartenslaan
vanwege de verkeerssituatie ter plaatse. Opoffering van de groenstrook past
bovendien niet in het beleid ten aanzien van groen in de wijk.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•
•

•

Het bestaande parkeerbeleid wordt elke vier jaar geëvalueerd en
aangepast.
Schoon, heel en veilig zijn de kernwaarden voor beheer en onderhoud van
de openbare ruimte.
Actieve rol stadsecoloog, t.a.v. onder andere biodiversiteit, bij beheer en
onderhoud van de openbare ruimte.
Bij het groenbeheer gebruik maken van de kennis en kunde van lokale
verenigingen zoals Groen Weert en de Ecologische werkgroep WeertZuid.
Optimaliseren aansturing en controle op de uitvoering door de
Buitendienst.
Het opnieuw invoeren van stadskantonniers en wijkteams die
verantwoordelijk en aanspreekbaar zijn voor alle aspecten van het
dagelijks onderhoud van de openbare ruimte in de binnenstad, de wijken
en de dorpen.
Inwoners worden betrokken bij plannen voor vergroening en krijgen de
gelegenheid het groen in eigen straat te onderhouden. Hiervoor wordt een
reglement gemaakt.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Plan van aanpak herinrichting en vergroening van de wijken Groenewoud
en Biest.
Uitbreiding fiets-parkeren station richting Sint Maartenslaan.
Optimaliseren verkeersveiligheid Maaspoort.
Plaatsen van riooltrappen bij herinrichtingen.
Bij het ontwikkelen van bouwplannen rekening houden met de
mobiliteitsvraag en voorzieningen voor elektrisch rijden (laadpalen).
In het kader van een inclusieve samenleving toegankelijkheid voor
inwoners met een beperking integraal onderdeel uit laten maken bij beleid
en uitvoering. Instelling van een meldpunt toegankelijkheid.
Maatregelen in het op te stellen GVVP alleen invoeren bij voldoende
draagvlak. Geen drang en dwang. Gedragsverandering heeft tijd nodig.
Geen extra lasten voor burgers en bedrijven.
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9.
CULTUUR, SPORT
EN RECREATIE
Algemeen
Zowel cultuur, sport als recreatie dragen bij aan de leefbaarheid en de
economie. Cultuur en sport zorgen daarnaast voor een evenwichtige
ontwikkeling van de mens en voor sociale cohesie.

Citymarketing gaat over alle promotionele activiteiten die centraal staan in de
gemeente. Uiteindelijk is het doel van citymarketing om een positief imago te creëren
en daardoor meer bewoners, bezoekers en toeristen te verwelkomen in Weert.
Culturele activiteiten en sportmanifestaties dragen daaraan bij.

Cultuur
In 2021 heeft de Gemeenteraad de Cultuurroute 2024 vastgesteld.
Deze beleidsnota bouwt voort op de Routeplanner Cultuur 2017-2020
waarbij met name het stimuleren van nieuwe initiatieven en het
optimaliseren van samenwerkingsverbanden centraal staan. Het
cultuurbeleid sluit aan bij de landelijke en provinciale doelstellingen.
De maatregelen vanwege Corona hebben ertoe geleid dat de stad steeds meer als
podium wordt gebruikt.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•

Samenwerking tussen culturele instellingen en verenigingen wordt harde
randvoorwaarde in het subsidiebeleid.
De stad als podium verankeren in het cultuurbeleid.
Actieve participatie aan culturele activiteiten door jong en oud wordt
gestimuleerd. Kunst en cultuur moet toegankelijk en betaalbaar blijven
voor een breed en pluriform publiek.
De komende raadsperiode (2022-2026) evaluatie/herijking van het kunsten cultuurbeleid in samenspraak met alle betrokken partijen.
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Sport
In de ambities genoemd in de nota “Positief gezond Weert” wordt
actieve sportbeoefening gezien als bouwsteen voor een gezond leven.
‘Urban sport’ (straatsport) wint steeds meer aan populariteit. Dit mede
vanwege het feit dat naast BMX, skateboarden en klimmen ook
breakdance op het programma staat van de Olympische spelen van 2024 die in Parijs
worden gehouden. Deze ontwikkeling kan ertoe bijdragen dat meer jongeren gaan
sporten.
Het reeds vastgestelde inrichtingsplan van sportpark Boshoven zal de komende jaren
verder worden uitgewerkt samen met de Open Club Boshoven (samenwerkende
gebruikers). De aangekondigde bezuinigingen kunnen ertoe leiden dat de ambities
worden aangepast. Sportvoorzieningen worden in stand gehouden op basis van
behoeften en leefbaarheid.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•

De openbare ruimte als sportvoorziening verankeren in het sportbeleid.
Stimuleren ‘urban’ sportbeoefening (straatsport).
Doorontwikkeling inrichtingsplan sportpark Boshoven.
Actieve participatie aan sportactiviteiten door jong en oud wordt
gestimuleerd.
De komende raadsperiode (2022-2026) evaluatie/herijking van het
sportbeleid in samenspraak met alle betrokken partijen.

Recreatie
Weert is een gastvrije gemeente die haar bezoekers en inwoners een
warm welkom biedt. Toerisme en recreatie krijgen een steeds grotere
betekenis als economische factor.
Met Grenspark Kempenbroek beschikt de regio Weert over een grensoverschrijdend
gebied waar natuur, cultuur, rust en ruimte samengaan. Het Natuur en Milieucentrum
vult dit recreatiegebied aan met voorlichting en educatie.
De pleziervaart weet de passantenhaven aan het Bassin steeds beter te vinden. De
aanstelling van een havenmeester tijdens de zomermaanden bevordert het imago
van Weert als gastvrije gemeente.
In navolging van fietsknooppunten zijn er ook steeds meer Wandelknooppunten. De
regio Weert biedt uitstekende wandelmogelijkheden. Aansluiting bij het landelijke
wandelknooppunten netwerk is wenselijk.
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Verblijfsrecreatie is te vinden rond de Weerterbergen. De binnenstad heeft een
gevarieerd winkel- en horeca aanbod. Martinuskerk, Museum W en het Stadspark
bevorderen de verblijfsfunctie in en rond de binnenstad op het gebied van
cultuurhistorie.
Iedere zichzelf respecterende inclusieve gemeente heeft inmiddels een of meerdere
rolstoelvriendelijke openbare toiletten voor inwoners en bezoekers. Dankzij
initiatieven van de raad geldt dit binnenkort ook voor Weert. De sluiting van de horeca
vanwege Corona heeft de noodzaak van openbare toiletten nog eens aangetoond.
Plaatsing van een rolstoelvriendelijk openbaar toilet in de binnenstad past in het
inclusieve beleid van de gemeente.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•
•
•

Middels de inzet van citymarketing, Weert profileren als aantrekkelijke
gemeente voor bewoners en toeristen.
Toerisme en recreatie bevorderen door het goed onderhouden van de
openbare ruimte.
Het stimuleren van herhaalbezoek.
Samenwerking bevorderen tussen het bedrijfsleven, investeerders en
organisatoren van activiteiten.
Aanstelling havenmeester passantenhaven Bassin.
Aansluiting bij het landelijke Wandelknooppunten-netwerk.
Plaatsing van een rolstoelvriendelijk openbaar toilet in de binnenstad.
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10.
OVERIGE AMBITIES EN
AANDACHTSPUNTEN

•

Singels. Het opwaarderen van de singels tot volwaardig deel van de binnenstad
waarbij de binnenring wordt ingericht als fietsstraat (30 km) waar de auto te
gast is.

•

Stadsvuurwerk. De jaarwisseling zorgt ieder jaar voor veel overlast en extra
politie inzet. Een gemeentelijk stadsvuurwerk in combinatie met een algemeen
vuurwerkverbod verbetert de situatie rond openbare orde en veiligheid.

•

Gemeentelijke voorlichting en lokale media. Het maken van een
beleidsdocument waarin wordt beschreven op welke wijze de gemeente en de
lokale media kunnen samenwerken. Dit met als doel om de inwoners optimaal
te informeren zowel regulier als bij calamiteiten en rampen.

•

Laden en lossen. Pilot stadsdistributie (emissie-loos).
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11.
FINANCIËN EN
GEMEENTELIJKE
BEGROTING
Algemeen
De gemeente voert een solide financieel beleid met zo laag mogelijke
gemeentelijke lasten voor iedereen.

ACTIEPUNTEN DUS WEERT
•
•
•
•
•

Een structureel sluitende meerjarenbegroting.
De structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten.
Het weerstandsvermogen en de solvabiliteit blijven op peil.
De gemeentelijke belastingen stijgen niet met een hoger percentage dan
de inflatie.
Er wordt een plan van aanpak gemaakt voor de hervorming/aanpassing
van de lokale belastingen en heffingen.
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III. VERANTWOORDING ACTIEPROGRAMMA
DUS WEERT

Het actieprogramma bevat naast concrete actiepunten ook een aantal wensen,
doelen en doelstellingen. Voorafgaand aan de formele besluitvorming door de raad
dienen deze actiepunten nog nader te worden ingevuld, uitgewerkt en doorgerekend.
Dat gebeurt op basis van het te kiezen ambitieniveau, het daarbij te voeren beleid, de
benodigde financiën en de wijze van uitvoering.
Dit Actieprogramma is met zorg samengesteld. De inhoud is gebaseerd op de
kernwaarden en kernwoorden van DUS Weert. De informatie komt voort uit
consultatie van de leden, informatie via sociale media, vrije nieuwsgaring, informatie
van deskundigen en de inbreng van inwoners en bezoekers van Weert.

Dank daarvoor!

VRIJWARING
Voor alle informatie in dit Actieprogramma geldt:
Onder voorbehoud van regelgeving als gevolg
van de Corona pandemie.
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IV. VERKLARENDE WOORDENLIJST
Biodiversiteit = De rijkdom van de natuur. Verscheidenheid aan
planten en dieren en hun leefomgeving.
BMX = Fietscrossen met kleine fietsen.
Citymarketing = Alle activiteiten die een gemeente verricht om
een stad zo goed mogelijk te profileren.
Duurzaam = Het milieu zo min mogelijk belastend.
Duurzame Energie = Energie uit hernieuwbare bronnen.
Emissie-loos rijden = Zonder uitlaatgassen. Elektrisch rijden.
Energieneutraal = De vraag naar duurzame energie is even groot
als het aanbod.
Energietransitie = De overgang van het gebruik van kolen, olie en
gas naar zon, wind en water als bron van
energie.
GVVP = Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan.
Inclusieve samenleving = Een samenleving die is ingericht om iedereen
mee te laten doen.
Klimaatadaptatie = De samenleving aanpassen aan de
klimaatverandering.
Kringlooplandbouw = Zoveel mogelijk gebruik maken van dierlijke
mest, compost en gewasresten om het
bodemleven te stimuleren.
Ondermijnende criminaliteit = Criminelen maken gebruik van de bovenwereld
en beïnvloeden zo onze samenleving.
Participatiewet = De participatiewet moet ervoor zorgen dat
meer mensen werk vinden. Ook mensen met
een arbeidsbeperking.
Perifere detailhandel = Detailhandel in volumineuze goederen die niet
goed inpasbaar is in binnensteden zoals
bouwmarkten.
RES = Regionale Energie Strategie. Regionale
afspraken over energie-opwek op het land
middels windmolens en zonnepanelen.
Solvabiliteit = Verhouding tussen het eigen vermogen en het
vreemd vermogen.
Stadsecoloog = Deskundige om de natuur in de stad een plek te
geven binnen de stadsontwikkeling.
Transformeren = Omvormen. Een andere functie geven.
Weerstandsvermogen = Opvangen onverwachte financiële tegenvallers.
Zero tolerance = Nultolerantiebeleid. Zonder pardon hard
optreden tegen criminaliteit en overlast.
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HIER STAAN WIJ VOOR
EEN DUURZAME SAMENLEVING, EEN STERKE ECONOMIE
EN EEN VEILIGE & SOCIALE GEMEENTE

op DUS Weert kunt u rekenen!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een schone en goed onderhouden gemeente.
De binnenstad als het kloppend hart.
Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen.
Parkeertarieven zijn geen gemeentelijke melkkoe.
Zorgen voor voorzieningen op maat voor sport en cultuur.
De stad als podium: ‘urban sport’, muziek, dans en kunst stimuleren.
Van het gas af. Geen dwang en zonder extra kosten.
Weert inclusief. Iedereen kan meedoen in Weert.
Uitdagend en vast werk in Weert en de regio.
Voldoende en betaalbare woningen.
Leefbare wijken en dorpen met goede voorzieningen.
Wijk- en dorpsraden aan zet.
Gezond leven en vitaal oud worden in Weert.
Het vestigingsklimaat voor jongeren/studenten verbeteren.
Economische groei en zorg voor het milieu gaan hand in hand.
Een waardevol platteland nu en in de toekomst.
Adequaat onderwijsaanbod voor jong en oud.
Lezen en leren stimuleren.
Aandacht voor mensen die het moeilijk hebben.
Menswaardige zorg bij u in de buurt.
Zo snel mogelijk van bijstand naar werk.
Niemand groeit op in armoede.
Saneringskredieten zorgen voor perspectief.
Veilig thuis en op straat.
Controle en strikte handhaving.
Geen plaats voor overlast en crimineel gedrag.
Niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt.
Geen hogere gemeentelijke belastingen behoudens de inflatie.
Communiceren in begrijpelijke taal, mondeling, digitaal en op papier.
Zijn we iets vergeten? Laat het ons dan weten!
Want DUS Weert doet het SAMEN!

info@dusweert.nl
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