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Samenwerking,
dat zijn wij DUS!
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Genoeg te doen.
Aanpakken DUS!

DUS Weert is uitgegroeid tot een politieke beweging waarin inwoners van de
gemeente Weert zich herkennen. DUS Weert is er voor iedereen! Of je nu jong of 
oud bent, iedereen moet zijn verhaal kwijt kunnen. Wij streven naar een diverse en 
kleurrijke samenleving met een betere samenwerking tussen burgers en bestuur. 
En dan hebben we het niet alleen over praten, maar ook echt over doen.
Actie ondernemen. Lokale uitdagingen aanpakken. 

Betrokken, bewogen en bevlogen
De kandidaten van DUS Weert zijn mensen die midden in de Weerter samenleving staan. Burgers die 
iets willen betekenen voor de gemeenschap. Betrokken, bewogen, bevlogen. Een typisch kenmerk van 
DUS Weert leden. Onze kieslijst is een mengeling van nieuwe gezichten en oude bekenden waarbij het 
enthousiasme van jonge leden samengaat met de kennis en ervaring van oudere leden. Als burger krijg 
je onze onverdeelde aandacht. We wonen verspreid in de woonwijken en dorpen van Weert en weten 
precies wat er speelt. Die kennis en passie gebruiken we om een betere gemeente voor ons 
allemaal te creëren. Hoe we dat doen? Samen. Zo komen we immers het verst.

Waar wij voor gaan
DUS Weert heeft een uitgebreid actieprogramma waar we de komende vier jaren mee aan de slag 
gaan. Het volledige programma is te vinden op onze website: www.dusweert.nl. 
Dit programma is tot stand gekomen op basis van gesprekken met kritische en betrokken inwoners van 
Weert, verenigingen & organisaties maar ook met deskundigen en ondernemers. Ons actieprogramma 
geeft aan waar we voor staan en waar we voor zullen gaan.   

DUS Weert zet zich in voor een gemeente…
• Met gezellige leefbare wijken en dorpen met goede voorzieningen
• Waar wijk- en dorpsraden aan zet zijn
• Waar geen plaats is voor overlast en crimineel gedrag
• Met voldoende en betaalbare woningen voor jong en oud
• Met mogelijkheden voor economische groei en zorg voor het milieu
• Met oog voor een waardevol platteland nu en in de toekomst
• Waar niet meer geld uitgegeven wordt dan er binnenkomt
• Waar de menselijke maat de standaard is
• Die dienstbaar is aan haar inwoners



DUS Weert
Onze basiswaarden

DUS Weert staat open voor alle meningen en 
uitdagingen. Wij willen de diverse en veelkleurige 
gemeenschap van Weert optimaal vertegenwoor-
digen: niet alleen in de gemeenteraad, maar ook 

daarbuiten. 

DUS Weert is een politieke beweging voor en door 
alle inwoners van de gemeente Weert. Onze 26 

kandidaten zijn verankerd in de dorpen en wijken 
en zij weten goed wat er speelt. Ons hart ligt hier. 

Daardoor blijven wij ons vol passie en ambitie 
inzetten voor Weert. 

Alleen samen komen we verder. Dat is ons devies. 
Wij willen verbindingen aangaan: met burgers,

lokale organisaties, wijk- en dorpsraden, vereni-
gingen, bedrijfsleven en politieke partijen.

Zodat we er allemaal iets aan hebben.
Een win-winsituatie, dáár gaan we voor!

OPEN

DICHTBIJ SAMEN

In de politiek wordt de daad niet altijd bij het
woord gevoegd. Daar moet verandering in

komen, vinden wij. Niet alleen praten, maar ook 
echt doen. Dat hebben we de afgelopen vier jaar 

gedaan en willen we graag de komende
jaren weer doen.

DAADKRACHTIG

Inwoners aan het woord:

Steun voor buurtbewoners
Toen de plannen bekend werken voor de vestiging van 200 arbeidsmigranten in een voormalig 
bedrijfspand in Stramproy, ontstond het contact tussen de omwonenden van het betreffende pand en 
Conny Beenders van DUS Weert. Zij wilde meer weten over de achtergronden van de bezwaren die wij
als buurtbewoners kenbaar hadden gemaakt. DUS Weert heeft ons met raad en daad kunnen bijstaan 
in het leggen van contacten en het duiden van de politieke processen. Niet in de laatste plaats gaf DUS 
Weert ons als burger een stem binnen de gemeenteraad om onze zienswijze aan de orde te stellen.

Naast het bieden van een luisterend oor is DUS Weert ook kritisch. Wat wij waarderen is dat waar 
belangen van burgers geschaad worden DUS Weert in de bres springt en doet wat, door burgers
gekozen raadsleden moeten doen, namelijk zich verdiepen in de zaak en opkomen voor de burger
die ze vertegenwoordigen indien dat nodig is. Als buurtbewoners en bezwaarmakers hebben wij 
ons gehoord en gesteund gevoeld door Conny Beenders van DUS Weert.

Jack & Inge Donders, Sander & Irma Pleunis



Jouw stem in het
Weerter bestuur! 

Daar sta ik DUS voor!

Conny Beenders-van Dooren
• Lijsttrekker DUS Weert
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Conny Beenders-
van Dooren
Gehuwd met Ton Beenders. Trotse 
moeder van 2 dochters, 2 schoonzonen 
en 3 kleinkinderen.

Sinds 2006 ben ik een bevlogen raadslid in 
Weert. Omdat ik van mening ben dat de politiek 
er voor de mensen moet zijn, en ik dat miste,
heb ik in 2015 DUS Weert opgericht. 
DUS Weert staat voor een maatschappelijk 
sociaal betrokken politieke beweging, die de 
kunst verstaat om met mensen te praten, en 
vooral te luisteren en het wel en wee van elke 
Weerternaar ter harte neemt.

In mijn rol als volksvertegenwoordiger voel ik
mij als een vis in het water. Mensen zijn prioriteit 
nummer één. De menselijke maat toepassen 
vind ik het allerbelangrijkste en niet alleen rede-
neren vanuit beleid. Burgers kunnen erop ver-
trouwen dat ik een luisterend oor voor ze heb, 

kunnen hun vragen stellen en zullen merken dat 
ik tijd voor ze maak. Ik ervaar bijna dagelijks dat 
je wel degelijk het verschil kunt maken. 

De komende raadsperiode wil ik mij vooral 
inzetten voor: 
•  Voldoende (sociale) woningbouw
 voor jong en oud
•  De toekomst van Beekstraatkwartier,
 Hornekwartier en de Lichtenberg
•  Het stimuleren en behouden van het mooie 

bloeiende verenigingsleven
•  Oog hebben voor armoede en sociale
 uitsluiting en dat voorkomen
•  Voldoende zorg voor iedereen en specifieke 

aandacht voor de ouderen

Mijn belangrijkste advies aan de inwoners 
van Weert is: Ga vooral stemmen en kies een 
echte volksvertegenwoordiger, die tijd en 
energie besteedt en zichtbaar een bijdrage 
levert aan een kleurrijke stad waar het fijn 
wonen is.

Hans Marechal • Voorzitter DUS Weert

De kiezer roep ik op om vooral 
te gaan stemmen. Kijk goed wie 
echt naar je luistert en iets voor 

je kan betekenen!
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Wijken en
dorpen goed

onderhouden
en veilig!

Peter Weekers • DUS Weert

Peter Weekers
Geboren en getogen Weertenaar. 
Wonend aan de Maaseikerweg in Weert.

In mei 2017 ben ik lid geworden van DUS Weert. 
Het sociale karakter van deze lokale partij en de 
binding en verbinding met inwoners in de eigen 
buurt-dorp-gemeente spreken mij aan en passen 
bij mij. De persoon Conny Beenders, haar inzet, 
overtuiging en gedrevenheid is inspirerend. 
De manier waarop zij de verkeerscommissie van 
Buurtschap Moesel van advies voorzag tijdens de 
heraanleg kruising Beatrixlaan-Maaseikerweg is 
een voorbeeld dat ik graag wil volgen.

Mijn grote wens is om komende raadsperiode 
een actieve bijdrage te leveren aan het gemeen-
tebestuur van Weert.
Ik vind een goede, duidelijke en eerlijke com- 
municatie naar inwoners essentieel. Immers, 
de gemeente is er voor de inwoners en niet 

andersom. Mijn focus zal vooral liggen op een 
schone en veilige woon- en leefomgeving met 
voldoende voorzieningen. Daarbij zal ik mijn 
kennis en kunde met enthousiasme en gedre-
venheid inzetten.

Ik ben verankerd in Weert en ik ben of was mijn 
hele leven, naast mijn werk als microbioloog, 
actief als sporter, bestuurslid of vrijwilliger bij 
verschillende sportverenigingen en de buurt-
vereniging Moesel. Weert gaat me aan mijn hart 
en daarom zet ik me graag in voor de Weerter 
samenleving. Een raadslidmaatschap geeft
daaraan een nieuwe dimensie. 

Aan de lezers wil ik het volgende meegeven: 
Stem op kandidaten met de juiste inzet en 
kwaliteiten, want uw stem verdient een
goede vertegenwoordiging.

DUS Weert luistert naar iedereen 
en geeft alle inwoners van Weert 

een stem. Daarom stem ik op 
DUS Weert!

Rob van Dooren •  Gemeenteraadslid 
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Conny Beenders-
van Dooren

Karin Duijsters

Eric Meertens Sander Smolenaers Jill Kiggen Stan Hulsbosch

Peter van
Akkerveken

Piet Scholten

Eric Mertens

Ton van de Kruijs

Xam Scholten

Aase Wip

Kim Stultiens
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Ruud van den Tillaar • Bestuurslid DUS Weert

DUS Weert staat midden in de samenleving. 
Eindelijk een partij die Weert evenwichtig 
verder kan brengen, waarbij er een balans

gezocht wordt tussen het sociale,
economische en de impact

op de natuur. 

Rob Koudijs

René van Asch
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Riya Geboers

Math Broods
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Mieke Marechal-
Wolter

Maureen van den 
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Ilham Cherkaoui
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Inwoners aan het woord: 
Op het moment dat het planvoornemen van de gemeente Weert bekend werd om tijdelijke woningen 
te plaatsen op het grasveld naast het wijkgebouw op Groenewoud, zijn we in contact gekomen met 
DUS Weert. De buurtbewoners waren het niet eens met deze locatie. DUS Weert heeft duidelijk haar 
standpunt hierin aangegeven en vervolgens hebben zij gefungeerd als klankbord en meegedacht in 
oplossingen en alternatieven. Daarnaast hebben zij ons ook geadviseerd in de communicatie met B&W 
en de gemeenteraad.

DUS Weert is persoonlijk en betrokken naar de inwoners van Weert. Zij (komen) luisteren naar de 
mensen en denken mee vanuit de burger en niet alleen vanuit de visie en het beleid van de gemeente 
Weert. Ook hebben zij duidelijk beargumenteerd waarom het plaatsen van de tijdelijke woningen op 
deze locatie in hun optiek en het belang van de buurtbewoners, geen goed idee was.

Het was fijn te ervaren dat Conny Beenders proactief haar oor te luisteren legde en steeds terug-
koppeling gaf aan de inwoners. We voelden ons gehoord en gesteund.

Erwin de Leeuw, Marlon Marijnissen, Manon Salden, Wilfred Bergman, Meike Baljon
en andere betrokken inwoners van Groenewoud.

Aandacht woonproblematiek 
Groenewoud

www.dusweert.nl

facebook.com/dusweert 
instagram.com/dusweert 
linkedin.com/company/dusweert
info@dusweert.nl 

Meer weten over DUS Weert?
Volg ons via:


