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Gewoon. Doen.
Op 21 maart 2018 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De VVD in Horst aan de
Maas zal, na een afwezigheid van twee raadsperiodes, weer gaan deelnemen. Hierbij zullen
we met veel energie, kennis en kunde, een ijzersterk rechts-liberaal én lokaal geluid laten
horen. Daar is het de hoogste tijd voor. Want de afgelopen jaren hebben we dat geluid in
onze gemeente enorm gemist.
Ons verkiezingsthema luidt: ‘Gewoon. Doen.’. Hiermee willen we aangeven dat het van
belang is dicht bij de inwoner en de ondernemer te staan. Geen mooie praatjes, maar een
realistisch en proactief geluid. We zijn dan ook trots dat we een kieslijst kunnen presenteren
van een VVD-team uit onze gemeente dat met veel enthousiasme en energie u wil
vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Horst aan de Maas. Hierbij hanteren wij de
kernwaarden: KWALITEIT, BETROUWBAARHEID en INTEGRITEIT.
De indeling van ons programma geeft per thema de visie van de VVD Horst aan de Maas
weer op de rol van onze gemeente en de standpunten die daarbij horen. Daarbij staan wij
dicht bij onze kiezers. We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan een
verkiezingsprogramma dat de dagelijkse zorgen van de inwoners en ondernemers in Horst
aan de Maas benoemt en oplossingen aandraagt.
De VVD staat garant voor een degelijk en goed financieel beleid zonder dat de belastingen
hoeven te stijgen. Maar ook op het gebied rondom de uitvoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben wij een hoop kennis in huis. Hierdoor
kunnen we onze plaatsgenoten met een zorgbehoefte beter helpen. Onder meer door
voorstellen te doen waardoor wij als Horst aan de Maas veel beter gaan presteren.
Door nu te investeren in de bestuurskracht van de gemeente Horst aan de Maas, kunnen we
voorkomen dat een gemeentelijke herindeling met bijvoorbeeld Venlo of Venray noodzakelijk
gaat worden in de toekomst.
Wij geven hiermee inzicht in waar we voor staan en voor willen gaan. En met uw stem op de
VVD gaan we dit mogelijk maken. Onze kandidaat-gemeenteraadsleden staan te popelen!
Gewoon. Doen.
Namens het bestuur van de VVD Horst aan de Maas,
Roger Klinkers, afdelingssecretaris

www.vvdhorstaandemaas.nl
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Wij zullen ons inzetten voor het slagen van de Gezondste Regio 2025. Dat betekent een
samenleving waar het gaat om gezonde inwoners en bedrijven.
We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor elke doelgroep en dat er kavels zijn
voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen. Wij willen de gemeente niet
helemaal volbouwen met sociale huurwoningen.
Om de overlast van ongedierte te voorkomen willen we onderzoeken of op daarvoor in
aanmerking komende plaatsen (zoals bij flats) ondergrondse afvaldepots kunnen komen.
We willen een milieustation in de gemeente Horst aan de Maas realiseren met daarbij
een helder afvalstoffenbeleid. Daardoor kan iedereen op een verantwoorde manier het
afval inleveren.
De natuur moet toegankelijk zijn voor recreatie. Groen en economie zijn geen
tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan en kunnen elkaar
versterken.
De spoorwegovergang in de Stationsstraat moet worden aangepast zodat deze niet meer
gelijkvloers is. We stellen voor daar een tunnel te maken.
De gemeente moet in overleg met de provincie gaan onderzoeken hoe een eind kan
worden gemaakt aan de verkeersproblematiek op de N554 in de kernen Meerlo en
Tienray.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones,
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).
We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politie samen kijken hoe
de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Bijvoorbeeld door buurt-apps. We zijn van
mening dat een buurt-app de samenhang van de buurt en de veiligheid in de buurt
versterkt en dit dient met borden in de betreffende wijken ook extern zichtbaar te worden
gemaakt.
We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente
mensen helpt om in elke kern basisvoorzieningen als een gemeenschapsruimte en
geldautomaat te behouden.
Het is belangrijk dat er een vorm van openbaar vervoer tussen de dorpskernen en Horst
Centrum komt, zodat mensen die geen auto hebben gebruik kunnen maken van de
centrale voorzieningen in Horst.
Voor de bouwstart van de geplande Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het
Raaiend in Grubbenvorst dient een uiterste datum te worden afgesproken. Dit zorgt voor
duidelijkheid over het tijdstip wanneer wordt begonnen en bovendien zouden de
opbrengsten in het betreffende gebied geïnvesteerd moeten worden.
Voorkomen moet worden dat de toekomstige ontwikkeling in Greenport Venlo zich
concentreert op uitsluitend logistieke ondernemingen die ‘dozen’ huren, geen affiniteit
met de omgeving hebben en uitsluitend beperkt arbeidsplaatsen bieden op doorgaans
laag niveau en zonder toekomstperspectief.
Initiatiefnemers krijgen de ruimte om de behoefte aan voldoende kwalitatief goede
huisvesting voor seizoenarbeiders op een verantwoorde en adequate manier in te vullen.
Gezamenlijke initiatieven op centrale plaatsen genieten de voorkeur en worden door de
gemeente gesteund en gefaciliteerd.
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Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de
gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de
gemeente de ondernemers het juiste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en
minder regels.
Aanbestedingen van de gemeente worden zoveel mogelijk gegund aan lokale
ondernemers in Horst aan de Maas. Hierbij komen ook kleine en middelgrote bedrijven in
aanmerking voor opdrachten.
Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare
regels. Binnen het nieuw te vormen van college van B &W heeft één wethouder de
verantwoordelijkheid de regeldruk te verminderen. De regels die overblijven worden
consequent gehandhaafd.
We hebben veel waardering voor onze boeren in de veehouderij, land- en tuinbouw.
Deze leveren in onze gemeente een grote bijdrage aan de welvaart en aan het welzijn.
We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en niet onnodig wordt
gehinderd. Zij krijgt de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie,
toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
Ongewenste ontwikkelingen, onder andere in de veehouderij (bijvoorbeeld megastallen),
moeten worden voorkomen. Ondernemers met draagvlak in, en oog voor, de omgeving
wordt ontwikkelruimte gegund. Leefbaarheid en gezondheid zijn belangrijke
maatschappelijke aandachtspunten. Niet alles kan overal, maatwerk is gewenst.
Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. We willen dat
de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De recreatieve ontwikkelingen in
bijvoorbeeld het gebied rondom De Schatberg en Toverland (Peelbergen) moeten
maximaal mogelijk worden ondersteund en dienen afgestemd te worden met het beleid
voor toekomstige voorzieningen elders in de gemeente.
De gemeente faciliteert proactief de verdere toeristische en overige economische
ontwikkelingen, zonder overbodige regels.
We ondersteunen initiatieven voor een nieuwe grote publiekstrekker in het gebied
Toverland/De Schatberg.
Zwembad De Berkel moet blijven en worden opgeknapt naar de huidige inzichten en
maatstaven. Dan kan het weer jaren mee.
Binnen de gemeente wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de inrichting van een
park met zonnepanelen. Zo’n park komt zeker niet op kostbare landbouwgrond in onze
gemeente, maar wel op bijvoorbeeld bestaande gebouwen op industrieterreinen.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet, een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de
slag te komen. Wij vinden dat we voor het ontvangen van een uitkering een
tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft of
geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering tot het wettelijk
bestaansminimum. Individuele begeleiding van werk naar werk is in dat geval
noodzakelijk. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is dat financieel
merkbaar. Werk moet lonen! Een armoedeval moet worden voorkomen.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de
laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken goed samen, zodat kinderen goed
voorbereid worden op hun baan voor later.
De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de
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mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg
(‘keukentafel-gesprekken’).
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen,
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Wij willen,
indien noodzakelijk, een trapveldje realiseren in elke dorpskern. Aan de gebruikers
(zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke bijdrage worden
gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
De plannen voor de ontwikkeling van een golfbaan binnen Greenport Venlo willen we nog
eens kritisch herbezien, gezien het huidige bestaande aanbod van golfbanen in de regio.
Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en
cultuur van Horst aan de Maas leren kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel
erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de
Sinterklaas-intocht, de kermis, Vastelaovend, Sint Maartensviering, Schuttersfeesten,
Aspergefeesten.
Wij zijn voor een onderzoek naar de vorming van een streekomroep, waarin Omroep
Reindonk als lokale publieke omroep een herkenbare positie houdt. De huidige subsidie
zou dan, onder voorwaarden, kunnen worden herbezien.
Van nieuwkomers in Horst aan de Maas wordt verwacht dat ze integreren. Dat betekent
dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving.
Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in
de regio tussen buurgemeenten. We vinden dat asielzoekers niet ergens achteraf
moeten worden ondergebracht en, ter bevordering van de integratie, niet bij elkaar.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Horst aan de Maas geen plaats.
De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
De toegangswegen naar de kernen dienen beter verlicht te worden en deze verlichting
dient minimaal tot 24.00 uur (op vrijdag- en zaterdagavond tot 01.00 uur) aan te blijven.
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
We zijn voorstander van deelname door de gemeente aan een proef voor legalisering
van de recreatieve wietteelt.
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De
gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden
te laten muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te
verplichten tot een erfafscheiding.
We willen dat de gemeente een mobiel loket opent voor burgerzaken, met aanwezigheid
op vaste tijdstippen en dagen in Tienray, Sevenum, Broekhuizen en Grubbenvorst.
We willen zo laag mogelijke kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. Het is
niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De burgemeester van Horst aan de Maas en de politieleiding stimuleren dat de politie alle
nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken.
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II WAAR WE VOOR STAAN
Ik wil leven in een omgeving…
1. …Waar het gezond leven is
1.1 …Waar we in 2025 de gezondste regio
zijn
Wij zullen ons inzetten voor het slagen van de Gezondste Regio 2025. Dat betekent een
samenleving waar het gaat om gezonde inwoners en bedrijven. Gezonde inwoners zitten
lekker in hun vel en zijn gelukkig. Ze voelen zich thuis, zijn tevreden en gemotiveerd. Naast
gezonde inwoners willen we ook gezonde bedrijven, die financieel gezond zijn en gezonde
werknemers hebben. Bedrijven met gezonde werknemers hebben een hogere productiviteit,
gemotiveerd personeel, lager verloop en een positief imago.
De ontwikkelingen in de wereld gaan enorm snel en vragen om continue beweging, nieuwe
verbindingen en andere manieren van werken. Horst aan de Maas moet vanuit economisch
oogpunt zowel lokaal als regionaal sterker worden. Gezien de externe ontwikkelingen
moeten we zorgen dat we ook in de toekomst sectoren hebben met gezonde
verdienmodellen die toekomstbestendig zijn. Ook een goed klimaat voor kunst en cultuur in
de gemeente is van belang voor gelukkige en gezonde inwoners.
Daarnaast moeten we jongeren aan de regio binden, zodat ze graag willen blijven wonen in
onze gemeente of er graag naar terug willen keren na hun studie. Maar ook moeten jongeren
vanuit andere delen van het land naar de regio worden getrokken. Dit is niet alleen een zaak
van ondernemers, scholen of ouders. Het is een zaak van ons allemaal en in het belang van
ons allemaal. In de Gezondste Regio 2025 moet volop ruimte zijn om te recreëren en om te
bewegen in de natuur. Ook is er veel aandacht voor gezonde (in de regio geproduceerde)
voeding waardoor ook in preventieve zin wordt bijgedragen aan de gezondheid.

1.2 …Waar je goed en betaalbaar kunt
wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en
prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen
op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal
mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen.
ñ

We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor elke doelgroep en dat er kavels zijn
voor mensen waar ze een eigen huis kunnen bouwen.
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Voor ouderen die zorg op maat nodig hebben, geven we ruimte aan de ontwikkeling van
nieuwe woonvormen.
Wij willen de gemeente niet helemaal volbouwen met sociale huurwoningen.
Bouwlocaties kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen.
Gesubsidieerde huurwoningen zijn er in principe alleen voor mensen die dat echt nodig
hebben. De gemeente spreekt woningcorporaties aan op ‘scheefwonen’ en het actief
stimuleren van doorstromen.
Voor inwoners is het handig om gemakkelijk en snel te kunnen zien welke mogelijkheden
zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Wij vinden dat deze regels
uit het bestemmingsplan actueel en eenvoudig digitaal beschikbaar horen te zijn in een
begrijpelijke vorm en weergave.
Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. Dit is goed voor de leefomgeving.
We willen de belasting op eigen woningbezit (onroerend-zaakbelasting, afgekort OZB) in
lijn houden met het gemiddelde voor vergelijkbare gemeenten in de regio. Hiermee willen
we ruimte creëren voor nieuwe initiatieven en regiostimulering.
Oude bedrijfsterreinen en oude (woon)wijken knappen we op om passend gebruik
mogelijk te maken en laten we goed aansluiten op de omgeving. Dus bereikbaar, veilig
en modern, duurzaam en uitnodigend.

1.3

…Waar je afval gemakkelijk kwijt
kunt, het water schoon is en het riool
gewoon werkt

We wonen graag in een schone, leefbare wijk. Het is normaal dat mensen zelf een bijdrage
leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun tuin, balkon en straat. De
gemeente stimuleert het schoonhouden van de eigen wijk en buurt, want als dat goed
gebeurt kan de afvalstoffenheffing omlaag.
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Om de overlast van ongedierte te voorkomen willen we onderzoeken of op daarvoor in
aanmerking komende plaatsen (zoals bij flats) ondergrondse afvaldepots kunnen komen.
Het tweemaal wekelijks ophalen van keukenafval dient te worden gehandhaafd. De
huidige uitbesteding van de afvalinzameling en –verwerking dient snel te worden
geëvalueerd waarbij met name ook dient te worden gekeken naar de effectieve invulling
van de routes en de bijbehorende kosten voor de inwoners.
De gemeente gaat ‘verrommeling’ van wijken tegen. Hondenpoep, zwerfvuil, vuiligheid
rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast (zoals hangjeugd bij de AH en
bibliotheek in Horst) worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. Waar mogelijk
worden de kosten verhaald op de veroorzaker.
We willen een milieustation in de gemeente Horst aan de Maas realiseren met daarbij
een helder afvalstoffenbeleid. Daardoor kan iedereen op een verantwoorde manier het
afval inleveren.
De gemeente stimuleert de circulaire economie. Dit betekent dat zoveel mogelijk
producten en grondstoffen dienen te worden hergebruikt en dus niet aan het einde van
de levensduur worden vernietigd.
De gemeente heeft een plicht om te zorgen voor de afvoer van het water en het beheer
van het grondwaterpeil. We vinden het normaal dat iedereen die hiervan gebruik maakt,
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ook bijdraagt aan de kosten. De rekening van de rioolheffing kan niet alleen bij
woningeigenaren worden neergelegd, maar bijvoorbeeld voor een deel ook bij de
gemeente.
De gemeente gaat voortvarend de samenwerking opzoeken met waterschappen om
oplossingen te zoeken die wateroverlast op het land en op straat helpen voorkomen in
deze tijden van klimaatverandering.
Bij het aanleggen van nieuwe en vervangende rioolstelsels scheidt de gemeente
regenwater van huishoudelijk afvalwater. De gemeente stimuleert hemelwaterafvoer op
eigen terrein en het gebruik van minder water door stimuleringsprogramma’s door het
met korting kunnen aanschaffen van waterbesparend sanitair en staat positief tegenover
het hergebruik van water en het terugwinnen van grondstoffen uit water.

1.4
…Waar je kunt genieten van de
rust, de historie, het landschap en de
natuur
We houden allemaal van de mooie natuur in onze gemeente (zoals het Schuitwater,
Mariapeel en de Schadijkse Bossen). Het is belangrijk dat we goed voor deze natuur zorgen.
Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we
niet in de file staan. De natuur moet toegankelijk zijn voor recreatie. Groen en economie zijn
geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan en kunnen elkaar
versterken.
De Greenport Bikeway van Venlo naar het NS-station Horst-Sevenum is bijvoorbeeld
aangelegd voor woon-/werkverkeer, maar kan ook als mooie toeristische fietsroute door
Greenport Venlo dienen. Bij de verdere aanleg van Greenport Venlo dient dan ook de
oorspronkelijke doelstelling (bedrijvigheid in een natuurlijke omgeving) te worden
gerespecteerd. Ook in de kernen is het van belang de verhouding tussen de
landschappelijke waarde en de bedrijvigheid goed in de gaten te houden en te respecteren.
Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu
te beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra milieuregels op te leggen
of met subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen en
de gemeente stimuleert dit verder door het eenvoudig verstrekken van benodigde
vergunningen. Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. Maar de
grote stappen waar de natuur écht iets aan heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.
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1.5
gaat

…Waar vervoer van A naar B vlot

We verplaatsen ons allemaal voortdurend. Om naar ons werk te gaan, om boodschappen te
doen en om familie en vrienden op te zoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B
komen. Zorgen voor een goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente,
vooral de bereikbaarheid tussen onze zestien kernen.
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Het is belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het wegennet optimaal is.
Verschillende vormen van vervoer kunnen beter op elkaar aangesloten worden.
Fietsers willen prettig en veilig door de gemeente kunnen rijden. Er komen steeds meer
nieuwe vervoermiddelen, zoals de elektrische fiets. Fietspaden en wegen worden
ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor alle
verkeersgebruikers centraal staan. Met zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden of, waar
dit niet mogelijk is, fietssuggestiestroken die tot middernacht goed verlicht zijn. Daarbij
horen naast goede fietsroutes ook voldoende veilige stallingruimtes en oplaadpunten.
Het is belangrijk dat er passend openbaar vervoer is. Het openbaar vervoer is geen
vervanger voor de auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden van bussen
gevuld met lucht in plaats van passagiers. We zijn daarom terughoudend met het
subsidiëren van het OV en voorstander van het laag houden van de belasting. We staan
open voor innovatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan de taximarkt
en initiatieven zoals snel- of belbussen. Daarbij dient een afweging niet alleen op
economische gronden te worden gemaakt.
De VVD is voor de aanleg van een treinstation in Grubbenvorst (Greenport). Dit verdient
prioriteit en is van belang voor de bereikbaar van en naar Grubbenvorst en omgeving.
Ook ondersteunt dit treinstation de bereikbaarheid van Greenport Venlo, hetgeen weer
goed is voor de werkgelegenheid.
De spoorwegovergang in de Stationsstraat moet worden aangepast zodat deze niet meer
gelijkvloers is. We zijn daarom voorstander van een tunnel ter plaatse.
De VVD vindt dat de gemeente in overleg met de provincie moet gaan onderzoeken hoe
een eind kan worden gemaakt aan de verkeersproblematiek op de N554 in de kernen
Meerlo en Tienray. Het naar betrokken bewoners afschuiven van de verantwoordelijkheid
mag geen reden zijn dat maatregelen uitblijven. Handhaving, onder andere door middel
van flitskasten, zou een eerste maatregel ter vermindering van de verkeersonveiligheid
moeten zijn.
De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wijken de verkeersveiligheid als
standaard mee, vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met medewerking van
relevante partners en ouders creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones,
veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes).
We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en politie samen kijken hoe
de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. Bijvoorbeeld door buurten in de kernen te
ondersteunen bij het opzetten van buurt-apps. De VVD is van mening dat een buurt-app
de samenhang van de buurt en de veiligheid in de buurt versterkt en dat het met borden
in de betreffende wijken ook extern zichtbaar moet worden gemaakt.
Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk maar kan leiden tot overlast. Een
wegafsluiting is minder vervelend als er duidelijk een alternatieve route geboden wordt.
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De gemeente maakt actief bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte
zodat mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden en er minder “zoekverkeer”
is. De gemeente investeert in mogelijkheden om real time informatie over openbare
werken te delen, zodat we weten welke routes het snelste zijn of waar nog
parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over wegwerkzaamheden met de
buurgemeenten.
Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaamheden en dynamische reisinformatie
zorgen ervoor dat verkeer zo snel mogelijk de gemeente in en uit gaat.

…En waar je bij A én B gewoon kunt
parkeren
ñ

ñ

ñ

Wij willen dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Door slimme investeringen kunnen
veel parkeergarages van kantoren en bedrijven vooral in het centrum op
koopavonden, zaterdagen en koopzondagen benut worden. De gemeente stimuleert
dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages (overdag kantoren, in de
avonduren en weekenden openbaar toegankelijk).
Het is verkeerd dat de gemeente de auto eenzijdig als melkkoe gebruikt, bijvoorbeeld
bij parkeertarieven. Daarom willen wij het gratis parkeren in de dorpskernen
handhaven, evenals het gebruik van de parkeerschijf in de zogenaamde blauwe
zones.
Over het algemeen zijn wij sowieso geen fan van betaald parkeren.
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2. …Waar ruimte is voor eigen initiatief
2.1
…Waar mensen volop de ruimte
krijgen
Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk oplossen van
maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het gebruikelijke
vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van zwerfvuil,
buurtpreventieteams (al dan niet met steun van social media), maar ook het gezamenlijk
inkopen van energie of het zelfstandig runnen van een boerderij. Wij juichen deze initiatieven
toe. Het sluit aan bij ons streven naar veel zelfstandigheid, bij ons streven naar een krachtige
gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën.
ñ

ñ

ñ

ñ

We vinden het belangrijk dat de gemeente leefbaar blijft. Dat betekent dat de gemeente
mensen helpt om in elke kern basisvoorzieningen als een gemeenschapsruimte en
geldautomaat te houden. Op deze manier blijft het mogelijk om diverse vitale activiteiten
in de dorpskernen in stand te houden, zoals de ouderencursus, leesklasje, digitale
vaardigheden of de schutterij en muziekvereniging.
Het is belangrijk dat er een vorm van openbaar vervoer tussen de dorpskernen en Horst
Centrum komt, zodat mensen die geen auto hebben gebruik kunnen maken van de
centrale voorzieningen in Horst. Een dergelijke maatregel gaat ook het ontvolken van
kerkdorpen tegen en is daarmee een investering op de langere termijn.
Voor de bouwstart van de geplande Centrale Zandverwerkingsinstallatie (CVI) in het
Raaiend in Grubbenvorst dient een uiterste datum te worden afgesproken. Dit zorgt voor
duidelijkheid wanneer wordt begonnen en bovendien zouden de opbrengsten in het
betreffende gebied geïnvesteerd moeten worden.
De ontwikkelingen op het gebied van digitale producten en diensten gaan razend snel.
Ze vereisen een snel internet en open netwerk, waarvan we vinden dat het als basis
nutsvoorziening dient te worden beschouwd. In Horst aan de Maas hebben 1.300
adressen nog geen snel internet en hebben 3.500 woningen en bedrijven geen
keuzevrijheid. We vinden dat iedereen toegang moet hebben tot glasvezel of een
vergelijkbaar alternatief. Dit is belangrijk voor een goed woon-, leef- en werkklimaat. De
gemeente dient in overleg met betrokken inwoners en bedrijven te bezien of hiervoor
voorwaardenscheppende maatregelen kunnen worden genomen.
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2.2
…Waar ondernemers volop ruimte
krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende
economie. Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in
nieuwe ideeën en innovatieve technieken. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van
de gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de
gemeente.
Voor de bewoners van Horst aan de Maas vormt de ontwikkeling van Greenport Venlo een
belangrijke banenmotor. Daarbij dient gestreefd te worden naar vestiging van
ondernemingen die toegevoegde waarde en kwaliteit bieden aan de omgeving
(werkgelegenheid maar ook passend binnen de speerpunten agro/food, maakindustrie en
logistiek) en meegaan in de vooruitgang.
Voorkomen moet worden dat de toekomstige ontwikkeling zich concentreert op uitsluitend
logistieke ondernemingen die ‘dozen’ huren, geen affiniteit met de omgeving hebben en
uitsluitend beperkte arbeidsplaatsen bieden op doorgaans laag niveau en zonder
toekomstperspectief.

2.2.1
Ondernemerschap
beschouwd

nader

De maakindustrie, logistiek, agrofood/health zijn goed vertegenwoordigd in de gemeente
Horst aan de Maas en regio Noord-Limburg. Belangrijk is om een aantrekkelijk
investeringsklimaat te houden zodat bedrijven ook in de toekomst gevestigd blijven in onze
gemeente en we nieuwe bedrijven mogen verwelkomen.
ñ

ñ

ñ

ñ

Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige en aantrekkelijke
omgeving. Een aantrekkelijk centrum in elke dorpskern is van toegevoegde waarde voor
inwoners en trekt mensen aan van buitenaf. Daarom willen wij dat de gemeente bedrijfsinvesteringzones ontwikkelt en stimuleert.
Initiatiefnemers krijgen de ruimte om de behoefte aan voldoende kwalitatief goede
huisvesting voor seizoenarbeiders op een verantwoorde en adequate manier in te vullen.
Gezamenlijke initiatieven op centrale plaatsen genieten de voorkeur en worden door de
gemeente gesteund en gefaciliteerd.
Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de
gemeente ze niet te vertellen. Door ondernemers de ruimte te geven, stimuleert de
gemeente de ondernemers het beste te doen. Daarom willen wij lagere belastingen en
minder regels.
We bevorderen de Triple Helix (samenwerking tussen de gemeente, het onderwijs en
ondernemers) voor het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen binnen de in onze
gemeente gevestigde ondernemers. Bovendien bevordert een dergelijke samenwerking
ook de groei van de economie en werkgelegenheid.
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De gemeente voert proactief regulier overleg met ondernemersverenigingen, zoals Otwee. Doel van dit overleg is onder meer constructief te komen tot adequate
gezamenlijke regievoering op onder meer samenwerking binnen de Triple Helix. Maar
ook dient aandacht te worden gegeven aan een meer optimale aansluiting tussen het
onderwijs en de in de gemeente gevestigde ondernemingen.
De gemeente faciliteert en zorgt er samen met de ondernemers voor dat
bedrijventerreinen veilig en goed ontsloten zijn en er netjes en verzorgd bij liggen. De
doorontwikkeling van bestaande bedrijventerreinen wordt door de gemeente
gestimuleerd. Onze voorkeur gaat uit naar herstructurering, in plaats van uitbreiding.
We willen bevorderen dat solitaire bedrijven naar een bedrijventerrein worden verplaatst,
waardoor het buitengebied wordt ‘opgeschoond’.
Aanbestedingen van de gemeente worden zoveel mogelijk gegund aan lokale
ondernemers in Horst aan de Maas. Hierbij komen ook kleine en middelgrote bedrijven in
aanmerking voor opdrachten.
Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen wanneer hun winkel open of dicht gaat.
Daar hebben ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige winkeltijdenwet geeft de
gemeente de mogelijkheid om winkeltijden flexibel in te richten zodat ondernemers zelf
kunnen kiezen of zij op bijvoorbeeld zondag open willen zijn.
Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en kunnen niet lang op hun geld wachten.
Het is daarom van belang dat het streven van de ambtelijke organisatie naar betaling van
rekeningen binnen één week ook daadwerkelijk wordt ingevuld. Dat geldt uiteraard ook
voor rekeningen die aan burgers moeten worden betaald.
We willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een
meldingsplicht of algemene gedragsregels.
Met de bezem willen we door overbodige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare
regels. Binnen het nieuw te vormen van college van B &W heeft één wethouder de
verantwoordelijkheid de regeldruk te verminderen. De regels die overblijven worden
consequent gehandhaafd.
Er dienen door de gemeente en de onderwijspartners plannen te worden ontwikkeld voor
het dreigend tekort aan technisch geschoold personeel in de komende jaren.

2.2.2
…Waar
agrarisch
ondernemerschap alle ruimte krijgt
Horst aan de Maas kent een grote en sterke agribusiness. Naast de agrarische bedrijven is
een grote diversiteit aan toeleveranciers, afnemers, transport en onderzoek gevestigd en
actief in onze gemeente. Daardoor is er werk voor verschillenden opleidingsniveau’s en
vakgebieden. Het buitengebied (bijna 70% van gemeente Horst aan de Maas) wordt voor het
grootste gedeelte onderhouden en beheerd door agrarisch ondernemers. De land- en
tuinbouw levert daarmee een aanzienlijke bijdrage aan een aantrekkelijk woon-, werk- en
leefklimaat en aan de economie van onze gemeente.
ñ

We hebben veel waardering voor onze boeren in de veehouderij, land- en tuinbouw.
Deze leveren in onze gemeente een grote bijdrage aan de welvaart en aan het welzijn.
We willen dat de agrarische sector zich kan blijven ontwikkelen en niet onnodig wordt
gehinderd. Zij krijgt de ruimte voor nevenactiviteiten op het gebied van recreatie,
toerisme, natuurbeheer of andere bedrijvigheid.
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We stimuleren agrariërs om ook aan landschapsbeheer te doen. We zien er niets in om
land- en tuinbouwgebied onnodig op te geven voor ‘natuurontwikkeling’.
Vooral op het gebied van gezonde voeding en ‘future farming’ wordt veel verwacht.
Daarom willen we een nog grotere rol van de lokale ondernemers met gezamenlijke
initiatieven die door de gemeente zullen worden gefaciliteerd.
Ongewenste ontwikkelingen, onder andere in de veehouderij (bijvoorbeeld megastallen),
moeten worden voorkomen. Ondernemers met draagvlak in, en oog voor, de omgeving
wordt ontwikkelruimte gegund. Maar leefbaarheid en gezondheid zijn daarbij ook
belangrijke maatschappelijke aandachtspunten. Niet alles kan overal, maatwerk is
gewenst.
Horst aan de Maas heeft een sterke plantaardige sector. Deze moeten we behouden. Hij
is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van Greenport Venlo en de werkgelegenheid in
de regio.
De ontwikkelingen in de glastuinbouw en op het gebied van teelt-ondersteunende
voorzieningen nemen verder toe. Ondernemers hebben ruimte nodig om deze
ontwikkelingen te faciliteren. Een kwaliteitskader op dit gebied vormt de basis waarin de
belangen van zowel ondernemer als zijn omgeving worden meegenomen.
Voor heel Horst aan de Maas juichen we initiatieven toe die in het teken staan van
verdere automatisering en robotisering van de agrarische sector. De gemeente moet
gezien worden als het centrum van de technische agro-industrie en de machinebouw die
daarmee samenhangt. Daarmee kunnen we onze voorsprong hierin behouden en verder
uitbouwen.
De land- en tuinbouw heeft al veel bereikt op gebied van reduceren van emissies. Echter
lokaal zijn er nog steeds knelpunten en/of uitdagingen. Voor maatschappelijke acceptatie
is het belangrijk dat de dalende lijn wordt voorgezet. De gemeente werkt actief samen
met de provincie Limburg aan beleid dat deze ontwikkeling bevordert.
De gemeente daagt de agrarische sector uit een bijdrage te leveren aan de
klimaatopgave en productie van duurzame energie. Met de grote oppervlakte aan
gronden en daken kunnen de agrariërs hier veel in betekenen.

2.2.3 …En waar het toerisme een van de
pijlers onder de lokale economie is
We vinden de toeristische sector voor onze gemeente van vitaal belang voor de
economische ontwikkeling en welvaart in onze gemeente. In onze gemeente bestaat een
grote diversiteit aan bedrijven die actief zijn op het gebied van verblijfsrecreatie en Toverland
staat in de top van de vrije-tijdsparken in Nederland. Veel van deze toeristische activiteiten
zijn gecentreerd in park De Peelbergen en in America. De toeristische sector is in deze
gebieden (koploper in Limburg) goed voor ongeveer 2.000 arbeidsplaatsen en het totale
investeringsniveau overtreft de 165 miljoen euro.
ñ

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze lokale economie. We willen dat
de gemeente recreatieve ondernemers stimuleert. De recreatieve ontwikkelingen in
bijvoorbeeld het gebied rondom De Schatberg en Toverland (Peelbergen) moeten
maximaal worden ondersteund en dienen afgestemd te worden met het beleid voor
toekomstige voorzieningen elders in de gemeente.
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Recreëren mag altijd in de natuur. Kleinschalige recreatieve initiatieven zijn welkom, mits
daarbij geen aantoonbare permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. Te veel
regels zijn voor niemand goed.
We schaffen de vergunningen af voor een klein terras dat uit maximaal vier tafeltjes
bestaat, mits de openbare veiligheid gegarandeerd blijft.
Horst aan de Maas kent een grote diversiteit aan recreatiebedrijven op gebied van
verblijfsrecreatie. Forse toekomstige investeringen zijn gepland bij meerdere parken.
Verdere uitbreiding dient kwaliteit en onderscheidenheid in zich te hebben.
Permanente bewoning op vakantieparken is niet toegestaan, de handhaving hiervan
dient alle aandacht te krijgen
De
gemeente
verleent
optimale
medewerking
aan
ondernemingen
die
verblijfsrecreatieterreinen exploiteren. Vooral de ontwikkeling van kleinschalige terreinen
verdient alle aandacht.
Middelgrote verblijfsrecreatieterreinen zonder perspectief dienen te worden gesloten of er
dient naar alternatieve aanwendingsmogelijkheden worden gezocht ter voorkoming van
ongewenst verblijf van arbeidsmigranten.
De gemeente faciliteert proactief de verdere toeristische en overige economische
ontwikkelingen, zonder overbodige regels en met een minimum aan bureaucratie en
regelgeving.
De kansen en mogelijkheden van promotie van het toerisme van de Stichting Leisure
Port dienen te worden heroverwogen, waarbij ook een passende financiële bijdrage
vanuit de gemeente dient te worden meegenomen. Dit komt vooral ten goede aan de
kleinere toeristische ondernemingen en het gelieerde MKB.
We pleiten voor meer inspraak bij promotie-initiatieven van de betrokken toeristische
ondernemers in onze gemeente.
We willen kansen die zich voordoen aan en langs de Maas, om de verbondenheid van
Horst aan de Maas met deze rivier verder te vergroten, alle ruimte te geven. Deze
ontwikkelingen kunnen een sterke boost geven aan de verdere ontwikkeling van de regio
als economische en toeristische trekpleister.
We ondersteunen initiatieven voor een nieuwe grote publiekstrekker in het gebied
Toverland/De Schatberg.
Zwembad De Berkel moet blijven en worden opgeknapt naar de huidige inzichten en
maatstaven. Dan kan het weer jaren mee. Hierbij dient ook te worden gekeken naar
duurzaamheidsaspecten. Het is onwenselijk om naast de drie aanwezige subtropische
zwembaden en drie reguliere zwembaden in de gemeente nog een kostbaar nieuw
gemeentelijk zwembad aan te leggen. Want dat kost jaarlijks geld, terwijl zwemlessen
bovendien steeds vaker particulier worden aangeboden. Daarbij zijn marktpartijen veel
beter in staat in de toekomst met de tijd mee te gaan. Dit zien wij niet als rol van de
gemeente.
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2.3
…Waar duurzaamheid in het teken
staat van ondernemen
We vinden het belangrijk om zuinig om te gaan met het milieu, met energie en met water.
Dat is van belang voor onze kinderen en kleinkinderen.
Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de
economische winst. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te
verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures, niet door subsidies.
ñ

ñ
ñ

ñ

Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. De
gemeente werkt actief mee aan voldoende oplaadpunten in elke kern en in de omgeving
van openbare gebouwen.
De ontwikkeling van windmolenparken dient te worden gestimuleerd met daarbij
aantrekkelijke mogelijkheden voor omwonenden om daarin te participeren.
De gemeente stimuleert de productie en opslag van duurzame energie, zoals
zonnecellen en warmtepompen, door minder regels en eenvoudige procedures op te
stellen. Niet door subsidie te verstrekken.
Binnen de gemeente wordt gezocht naar een geschikte locatie voor de inrichting van een
park met zonnepanelen. Zo’n park komt zeker niet op kostbare landbouwgrond in onze
gemeente, maar wel op bijvoorbeeld bestaande gebouwen op industrieterreinen. De
gemeente stimuleert meervoudig ruimtegebruik. De opbrengst daarvan komt ten goede
aan duurzaamheidsinitiatieven binnen de gemeente.
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3. …Waar iedereen meedoet
3.1 …Waar je met plezier naar je werk
gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor
een goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid
en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
ñ

ñ
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Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. Daarom geeft de gemeente
opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de
wet. Dit moet opgenomen zijn in het inkoopbeleid van de gemeente Horst aan de Maas.
Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken. Zij maken
de gemeente een leukere plek om te wonen. Een passende waardering voor deze
mensen is dan ook minimaal eens per jaar op zijn plaats.
We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Iedereen heeft talenten en
mogelijkheden. Het is zonde als we die niet gebruiken.
De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt
zijn, kunnen daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn,
kunnen gedeeltelijk aan het werk.
Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden en diensten van het
werkgeversservicepunt of van het JobCenter Greenport Venlo.
De gemeente faciliteert voldoende huisvestingslocaties voor arbeidsmigranten die met
name in de logistiek onlosmakelijk verbonden zijn aan de vestiging van nieuwe bedrijven.
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een uitkering. Ook mensen
die hun baan kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug om snel weer aan de
slag te komen. Het verliezen van je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor het
ontvangen van een uitkering een tegenprestatie mogen verwachten. Wie bijstand krijgt
en de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, verliest zijn of haar
uitkering tot het wettelijk bestaansminimum. Individuele begeleiding van werk naar werk
is in dat geval noodzakelijk.
Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie
naar een betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar een baan gaat, is
dat financieel merkbaar. Werk moet lonen! Een armoedeval moet worden voorkomen.
Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht betaalde uitkeringen worden tot op de
laatste cent teruggevorderd bovenop de boete die wordt opgelegd.
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3.2

…Waar kinderen zich thuis voelen,
met plezier naar school gaan en waar
ruimte is om te spelen

Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op
school leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar
omgaan. Op school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet
alleen een grote rol in het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij.
ñ
ñ

ñ

ñ
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Wij zijn trots op onze meesters en juffen voor de klas.
De school is -bij voorkeur per fiets- goed en veilig bereikbaar voor kinderen en ouders.
Wij willen dat er goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten bij
school. Alle scholen in de gemeente krijgen zogeheten ‘kiss and ride’-plekken bij de
school. School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er
ruimte in of nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen,
zoals ruimte voor muziek, sport en cultuur.
School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Scholen hebben, in
samenwerking met de politie, nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige signalering van
radicalisering, loverboys en huiselijk geweld.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt, bijvoorbeeld in de
peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken goed samen, zodat kinderen goed
voorbereid worden op hun baan voor later.
Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. Als ouders hun kind naar religieus
onderwijs willen sturen, betalen zij dat vervoer zelf.
Op scholen dient (met name in de bovenbouw) aandacht te worden gegeven aan het
voorkomen van sexting, radicalisering, vandalisme en pesten.
We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt kiezen naar welke school je kind
gaat. De gemeente ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet houden: dat wil
zeggen dat ouders hun kinderen bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de
aanmelding op de basisschool pas vanaf drie jaar kan plaatsvinden. Scholen
communiceren helder wanneer zij andere selectiecriteria hebben, en de gemeente
stimuleert dat deze eerlijk en transparant zijn en op draagvlak kunnen rekenen.
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Waar aandacht is voor álle kinderen…
Een goede opvoeding biedt kansen voor ontwikkeling van talenten en maakt jongeren tot
verantwoordelijke mensen. Ouders zijn daarvoor in de eerste plaats verantwoordelijk. Als de
ouders het belang van het kind schaden dan grijpt de overheid in. De gemeente is dan aan
zet. Als ouders en kinderen een probleem hebben, kunnen ze hulp zoeken bij jeugdzorg.
Wij vinden het belangrijk dat de gemeente voor deze gezinnen één hulpverlener regelt die
samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt.
Voorkomen is beter dan genezen. We willen dat de gemeente er op tijd bij is om ouders en
kinderen met een probleem te helpen. Om zo vroeg mogelijk probleemgedrag te signaleren
bij jongeren, willen wij dat de gemeente zorgt voor goede koppeling tussen de zorgverleners
en instellingen rondom onderwijs, welzijn, cultuur en sport.

3.3 …Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat wordt je geholpen. We
vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang
mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze
daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij
mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal.
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De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor
iedereen goed te begrijpen en daarom vinden wij het van belang dat de gemeente de
mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg
(‘keukentafel-gesprekken’). Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in de regels
en in jouw belang meedenkt.
We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde zorgen voor hun naasten. Deze
mantelzorg is ontzettend waardevol voor onze samenleving. De gemeente staat
mantelzorgers bij om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.
De gemeente dient gebruik te maken van waarderingsinstrumenten voor mantelzorgers,
bijvoorbeeld door het afgeven van een mantelzorgpas waarmee mantelzorgers met
korting diensten of producten bij lokale ondernemers kunnen afnemen. Communicatie
met betrokken zorgafnemers over mantelzorgcomplimenten is wel van belang.
De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei soorten van vervoer, zoals voor ouderen,
kinderen en gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buurgemeenten.
Het is eerlijk als je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft
de gemeente een eigen bijdrage.
De voormalige Rijksmiddelen AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) en
jeugdzorg die over zijn gegaan naar de gemeente worden door ontschotting van dit
budget volledig aangewend voor de WMO- en jeugdzorgtaken. Gelden die overblijven
dienen te worden besteed aan verwante zaken, zoals ouderen- en jeugdopvang.
De zorgdiensten worden scherp ingekocht, waarbij de kwaliteit voorop dient te staan.
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We ondersteunen eigen initiatieven voor kleinschalige oplossingen voor zorg, zoals het
ombouwen van (grote) woningen of boerderijen tot zorggemeenschappen.
We willen bekijken of we minder geld in het sociale domein kunnen uitgeven door meer
aandacht te geven aan preventie en maatwerk. Verzelfstandiging waar mogelijk verdient
daarbij onze voorkeur.

3.4 …Waar ruimte is voor sport
Bewegen is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van
sociale contacten. Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen kan sporten.
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Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het ruimtelijk ordeningsbeleid. Wij willen,
indien gewenst en mogelijk, een trapveldje realiseren in elke dorpskern. Aan de
gebruikers (zowel clubs als individueel) van sportvoorzieningen mag een redelijke
bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Dit kan ook met hulp van
buurtsportcoaches.
De gemeente dient gemeentelijke sportdagen te organiseren met het oog op kleinere
verenigingen zodat ook deze aan bod komen en zorgen voor variëteit in het aanbod.
Sport is ook toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via
een prestatiedoelstelling hiervoor een vast gedeelte van de sportsubsidie.
Wij steunen ieder goed initiatief dat bijdraagt aan profilering van Horst aan de Maas als
gezondste regio.
We streven naar verdere privatisering van de verenigingen en sportparken met een
duidelijke en duurzame lange termijnvisie voor zowel gemeente als verenigingen.
De plannen voor de ontwikkeling van een golfbaan binnen Greenport Venlo willen we nog
eens kritisch herbezien, gezien het huidige bestaande aanbod van golfbanen in de regio.
In plaats daarvan kunnen we ons voorstellen dat op die plek hoogwaardige
natuurontwikkeling wordt vormgegeven.
We omarmen de plannen voor Afslag10, met uitzondering van de plannen voor het
zwembad.

3.5
…Waar aandacht is voor kunst en
cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving en het welbevinden.
Cultuur stimuleert de creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op
de economie.
Cultuur in Horst aan de Maas is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud,
cultuuronderwijs en het beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.
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Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit Nederland komen, de geschiedenis en
cultuur van Horst aan de Maas leren kennen. Wij vinden het belangrijk om ons cultureel
erfgoed te koesteren. Daarbij horen ook cultuurhistorische evenementen zoals de
Sinterklaas-intocht, de kermis, Vastelaovend, Sint Maartensviering, Schuttersfeesten,
Aspergefeesten.
Cultuuronderwijs helpt kinderen om met nieuwe werelden in aanraking te komen. Op de
basisschool krijgt ieder kind cultuureducatie.
Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een
specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd worden.
Subsidieaanvragen worden hierop getoetst.
Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag eerst zien hoe ze hun eigen
inkomsten binnenhalen.
Bij kleinschalige evenementen horen passende veiligheidseisen. Deze zijn afhankelijk
van de aard van het evenement en niet primair van het aantal bezoekers.
Wij zijn voor een onderzoek naar de vorming van een streekomroep, waarin Omroep
Reindonk als lokale publieke omroep een herkenbare positie houdt. De huidige subsidie
zou dan, onder voorwaarden, kunnen worden herbezien.

3.6
…En
aanpassen

waar

nieuwkomers

zich

Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar
als het veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland.
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Van nieuwkomers in Horst aan de Maas wordt verwacht dat ze integreren. Dat betekent
dat ze de Nederlandse taal leren en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan
werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verantwoordelijkheid van de
nieuwkomer. De gemeente faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalbare
cursussen zijn in de Nederlandse taal.
We sluiten niemand uit. Er zijn in Horst aan de Maas heel veel nieuwkomers die hun
eigen weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die
mensen zélf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die Nederland biedt. Wij zijn daar
trots op en verwachten dat óók van anderen.
Voor haatpredikers is er in Horst aan de Maas geen plaats. De gemeente neemt een
proactieve rol in het voorkomen dat imams haat kunnen zaaien en kunnen oproepen om
onze waarden en vrijheden te negeren. Haatpredikers krijgen geen podium in Horst aan
de Maas.
Om asielzoekers eerlijker te verdelen over alle gemeenten, vindt er afstemming plaats in
de regio tussen buurgemeenten. We vinden dat asielzoekers niet ergens achteraf
moeten worden ondergebracht en, ter bevordering van de integratie, niet bij elkaar.
Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Horst aan de Maas geen plaats.
De gemeente ondersteunt hen niet en verleent hen geen opvang.
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4. …Waar je je veilig voelt
4.1
huis

…Waar je je veilig voelt in eigen

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.
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Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar. De
hulpdiensten moeten op tijd zijn als je ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit
welke gemeente de diensten komen.
De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is soms handig, maar is nooit de
enige mogelijkheid. Het blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te kaarten.
Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 3D-loket en via de eigen wijkagent die in
dat geval op afspraak langs komt.
Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor
initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen en adviseert hierbij
proactief. Met speciale borden kan deze preventie kenbaar worden gemaakt.
Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze
inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de
meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de
agent ter plaatse is gewenst.
De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemeester gebruikt de bevoegdheden om
drugspanden te sluiten.
We zijn voorstander van deelname door de gemeente aan een proef voor legalisering
van de recreatieve wietteelt. Dit betekent bovendien dat de georganiseerde criminaliteit
rondom wietteelt wordt aangepakt.
De openbare groenvoorziening is belangrijk voor een goede sfeer. Deze
groenvoorziening in de kernen moet echter, waar mogelijk, laag gesnoeid zijn zodat
sociale controle maximaal is en ook laag gesnoeid zijn op plaatsen waar het de
verkeersveiligheid vergroot.
De invoering van wijkagenten zorgt voor maximale kennis over wat er speelt in een
gemeenschap. Bovendien zorgt dit voor laagdrempelig contact met de politie.
Sociale controle dient te worden gestimuleerd en niet te worden veroordeeld.
De omvang van het team handhaving dient te worden geëvalueerd en op basis daarvan
zo nodig naar boven toe te worden bijgesteld. Aandachtspunten zijn de aanwezigheid op
markten (ook in de kleinere dorpskernen) en het aanspreken van hangjeugd en hun
ouders.
De toegangswegen naar de kernen dienen beter verlicht te worden en deze verlichting
dient minimaal tot 24.00 uur (op vrijdag- en zaterdagavond tot 01.00 uur) aan te blijven.
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4.2 …En waar criminelen hard worden
aangepakt
We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en
anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk te kunnen doen.
Gemeente en politie treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze
hebben hiervoor de bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven in te zetten.
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De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen voegen daar iets
extra’s aan toe. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de
zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit.
De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtreden en overlast veroorzaken.
Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij
rekenen op onze steun en die van het lokaal gezag.
De burgemeester van Horst aan de Maas en politieleiding stimuleren dat de politie alle
nodige instrumenten kan gebruiken om raddraaiers op te sporen en aan te pakken. De
burgemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegdheden en de mogelijkheden die tot
zijn beschikking staan om de openbare orde te handhaven en overlast te bestrijden. Te
denken valt aan een noodbevel of –verordening, aan het afkondigen van gebieds- en
groepsverboden, samenscholingsverboden, preventief fouilleren, cameratoezicht,
toezicht op openbare vermakelijkheden en inrichtingen, etc.
Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door het gebruik van
cameratoezicht en helmcamera’s. Een positieve ontwikkeling in deze is de inrichting van
cameratoezicht op bedrijventerreinen en andere relevante plaatsen in de gemeente.
Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen.
Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt
om geweld of overlast tegen te gaan.
Hangjongeren die overlast veroorzaken en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld
voor hun gedrag.
Schade en kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op de veroorzakers.
Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken als deze misbruikt worden voor het
faciliteren van criminele activiteiten. De gemeente maakt actief gebruik van de
mogelijkheden die de wet BIBOB (bevordering integriteitsbeoordelingen door het
openbaar bestuur) hiervoor geeft.
Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het voorkomen van bijtincidenten. De
gemeente houdt een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om bijtgrage honden
te laten muilkorven of aan te lijnen, een gedragstest op te leggen en de eigenaar te
verplichten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich niet gedragen, kan de hond
op grond van de gemeentewet in beslag genomen worden conform bestaande
jurisprudentie (het muilkorfgebod Sharky waarover de Raad van State een uitspraak
heeft gedaan).
Om ervoor te zorgen dat mensen niet radicaliseren is het noodzakelijk dat de gemeente
een anti-radicaliseringsprogramma opstelt en invoert. Dit geldt zowel voor inwoners die
tekenen van radicalisering vertonen als voor mensen die terugkeren uit radicale gebieden
in het buitenland.
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5. …Waar de gemeente er voor ons is
5.1
…Waar de gemeente dienstbaar en
modern is
We verwachten van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor
ons daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het
gemak van de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Het is
vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft dat 24 uur per dag open is. Zo
kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.
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We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de
gemeente er alles aan doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet
andersom.
We willen dat het gemeentehuis ook minimaal op werkdagen twee avonden buiten
kantooruren open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook willen we dat de
gemeente elke week op een vast tijdstip een ochtend in alle kernen een gemeenteloket
opent. Een nieuw ID-bewijs, rijbewijs of paspoort kun je ook laten bezorgen, bijvoorbeeld
op je werk.
De gemeente zorgt ervoor dat computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie
altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente maakt meer gebruik van
de mogelijkheden om statistieken en gegevens over de besteding van subsidies online
toegankelijk te maken (zogeheten open data). WOB- (wet openbaarheid van bestuur)
verzoeken en -antwoorden worden voortaan online gezet.
Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de gemeente de digitale privacy van
inwoners borgt. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale
criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan of te bestraffen.
De gemeente spant zich in voor een veilige en betrouwbare digitale overheid. Voor
inkoopbeleid, basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik maken van vooruitstrevende
digitale mogelijkheden, zoals die van de zogeheten “generieke digitale infrastructuur”.
De gemeente waakt ervoor dat ze te afhankelijk wordt van ICT-leveranciers en laat dit
zwaar meewegen bij aan- en uitbestedingen van ICT.
De gemeente communiceert helder en begrijpelijk en reageert binnen 24 uur.
We willen dat de gemeente een mobiel loket opent voor burgerzaken, met aanwezigheid
op vaste tijdstippen en dagen in Tienray, Sevenum, Broekhuizen en Grubbenvorst.
Waar mogelijk zoekt de gemeente, vooral bij grote investeringen, samenwerking met
andere gemeenten om zo kosten te besparen.
Het proces van bestuurlijke vernieuwing binnen de gemeente dient verder te worden
vervolgd. We pleiten in dat verband voor een snellere besluitvormingscyclus, waarbij de
periode tussen de raadsvergaderingen korter wordt. Een voordeel daarvan is ook dat
bijvoorbeeld ondernemers niet te lang op wijzigingen van hun bestemmingsplannen
moeten wachten.
De kerntaken-discussie dient bij bovenstaande onderdelen opnieuw te worden gevoerd
waarbij we kritisch kijken naar de invulling van de wel verplichte en de niet verplichte
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onderdelen voor de gemeente Horst aan de Maas. Waar mensen het zélf kunnen regelen
ondersteunen we dit van harte.

5.2
…Waar de overheid je niet in de
weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van
belang zijn voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van
advies, het delen van specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen
van verbindingen met relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in
een vroeg stadium betrokken worden bij de besluitvorming. Dat kan via dorps- of centrale
gebiedsraden, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen.
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De VVD wil een compacte en krachtige overheid in Horst aan de Maas. De gemeente is
de eerste ingang voor bewoners.
Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling
en de blik naar buiten gericht. Gemeentelijke taken kan de gemeente uitbesteden of
samen met andere gemeenten uitvoeren als daarmee voordeel wordt behaald.
In het kader van een kostenefficiënte en effectieve overheid heeft de gemeente oog voor
samenwerking met gemeenten in de regio en medeoverheden zoals provincie,
waterschap en Rijk. Speciale kansen voor Horst aan de Maas liggen in de samenwerking
met de regiogemeenten binnen de ontwikkeling van Greenport Venlo en dan speciaal
binnen de kernsectoren agro/food, maakindustrie en logistiek.
De gemeente brengt de omgevingswet actief tot uitvoering.

5.3
…En waar de gemeente zuinig en
zinnig met belastinggeld omgaat
Een passende verhouding tussen belastingen en investeringen voor inwoners en
ondernemers is van belang. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en
inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders
verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat duidelijk is
waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. De kosten voor het bestuur en de
dienstverlening van de gemeente dienen daarom opnieuw kritisch te worden bekeken.
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We zijn voor een kwaliteits-/prestatieverhouding waarbij gemeentelijke lasten in goede
verhouding staan tot de kosten.
We willen zo laag mogelijke kostendekkende tarieven voor leges en vergunningen. Het is
niet acceptabel dat allerlei kosten worden afgewenteld op de aanvrager.
De kwaliteit van de bestuurskracht van de gemeente Horst aan de Maas moet
gemaximaliseerd worden zodat we niet opeens tegen een verplichte gemeentelijke
herindeling met bijvoorbeeld Venlo of Venray aanlopen. Door nu hierin te investeren en
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dit te blijven monitoren, heb je te allen tijde argumenten in huis om de zelfstandige positie
van Horst aan de Maas overtuigend te handhaven.
Toeristenbelasting is alleen gerechtvaardigd als deze wordt geïnvesteerd in toerisme
zodat Horst aan de Maas een sterke toeristische aantrekkingskracht behoudt en
versterkt. Hierdoor ontstaat een verbetering van de faciliteiten waar alle bezoekers
gebruik van maken. En dus niet om andere gemeentelijke uitgaven te dekken.
Een goede financiële huishouding is van groot belang. We vinden dat de gemeente een
strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven hoort te hebben. Structurele uitgaven
dekken met structurele middelen: inkomstenmeevallers mogen niet worden gebruikt voor
structurele extra uitgaven.
Gemeenteschuld door middel van leningen dient teruggedrongen te worden. Periodiek
doet de gemeente de houdbaarheidstest gemeentefinanciën van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG). Het weerstandsvermogen moet dusdanig zijn dat
financiële tegenvallers gemakkelijk kunnen worden opgevangen.
Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een
regel eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is,
oftewel horizonbepalingen invoeren.
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