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Overwegingen bij dit verkiezingsprogramma

We zijn trots op Weert! Op de stad, op Stramproy, Tungelroy, Swartbroek, Altweer-
terheide en Laar. 
We zijn trots op alle Weertenaren die zonder kapsones klaarstaan voor elkaar en er 
samen voor zorgen dat het goed leven is in ons mooie stuk van Limburg.
We zijn trots op onze binnenstad, op onze woonwijken en op het vele groen dat 
Weert rijk is.
We zijn trots op onze goede scholen, de sportparken en alle andere voorzieningen 
in Weert.

Maar we maken ons ook zorgen.  De afgelopen jaren is er fors bezuinigd. Dat was 
nodig om de stad financieel gezond te houden. Maar niet altijd verstandig. We zijn 
daarbij niet weggelopen voor onze verantwoordelijkheid maar hebben fel gerea-
geerd op bezuinigingen die we onverstandig vonden. Denk aan de bezuinigingen 
op het groenonderhoud en de voorzieningen in de wijken; op sport en cultuur en 
jeugdvoorzieningen. Het zijn bezuinigingen die vooral de ‘gewone’ Weertenaren 
treffen. De mensen waar wij, de PvdA-Weert, voor opkomt.
Wij vinden al jaren dat er meer huur- en koopwoningen gebouwd moeten worden 
voor mensen met lage en middeninkomens. 
Helaas staan wij daarin alleen met alle gevolgen van dien. Wij willen echt dat dit 
gaat veranderen.
De leegstand van winkelpanden is een ander punt van zorg. Het is raar dat in Weert 
winkels verdwijnen die in kleinere plaatsen nog wel aanwezig zijn. Het roer zal om 
moeten. 

Het wordt tijd dat we weer aandacht hebben voor de zorgen van ‘gewone’ Weerte-
naren. Voor iedereen dus. Er moeten antwoorden zijn op ieders zorgen en vragen. 
Ook uw stem moet gehoord worden!

In dit verkiezingsprogramma staan veel voorstellen hoe wij, de PvdA-Weert u die 
stem wil geven. Belangrijk voor de koers en de richting die Weert de komen jaren 
gaat varen.

De toekomst biedt voor iedereen veel kansen en mogelijkheden goede dingen te 
doen. De PvdA-Weert wil daarvoor graag uw vertegenwoordiger zijn. 

Zoeë kinne vae same gruuëts zeen op oeës Wieërt!

Beste Weertenaren,  
Ik ben bijzonder verheugd en trots dat ik, als geboren en getogen Weertenaar, lijsttrekker 
voor de PvdA-Weert mag zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018!
Ik ben dankbaar en ook trots dat zowel de (steun)fractie, het bestuur en een meerderheid 
van de leden het vertrouwen in mij hebben uitgesproken om deze eervolle taak te vervullen. 
Nog trotser ben ik op ons goede team en het stevige verkiezingsprogramma waarmee we 
het beste uit Weert en haar inwoners kunnen halen.

In het dagelijks leven ben ik docent Duits aan een middelbare school en gewend om vooral 
met jonge mensen om te gaan en hun talent verder te ontwikkelen. Als docent en als mens 
staat bij mij de (mede)mens centraal, met al zijn vaardigheden en talenten, ongeacht religie 
en afkomst. Iedereen telt, niemand mag aan de zijlijn staan! 

In ons verkiezingsprogramma vertellen wij een eerlijk verhaal: geen mooie woorden, maar 
realistische daden! In een tijd waarin de afstand tussen politiek en inwoners van Weert he-
laas steeds groter lijkt te worden, het vertrouwen in en de belangstelling voor de politiek 
steeds minder dreigt te worden, wil ik samen met het team van de PvdA-Weert dicht bij men-
sen staan. 

We mogen de menselijke maat niet uit het oog verliezen. Om ‘oeës stèdje Wieërt’, met al 
zijn mooie dorpen en wijken, mooier en socialer te maken, is het belangrijk te weten wat er 
speelt. In onze straat, onze buurt, onze wijk, ons dorp, onze stad.

Na jaren van bezuinigingen gaat het nu beter in ons land. Ook in Weert. Maar lang niet ie-
dereen profiteert van de economische groei. Laten we met z’n allen oog hebben voor die 
mensen die daar nu nog niet van profiteren. Laten we het beste uit onszelf halen. Iedereen 
moet kunnen profiteren dat het beter gaat. Dat is de uitda-
ging die we moeten aangaan! 

En dat is precies waar de PvdA-Weert voor staat. Samen 
met alle Weertenaren werken aan een Weert waar IEDER-
EEN TELT!  En waarvan iedereen kan zeggen: Weert is de 
beste, de mooiste, de groenste en sociaalste stad van Ne-
derland!  

Ik heb er alle vertrouwen in dat ons dat, 
samen met u Weertenaren, 
gaat lukken de komende jaren! 
 
Ad van Mierlo,  Lijsttrekker PvdA Weert  



54Verkiezingsprogramma 2018 Verkiezingsprogramma 2018

Hoofdstuk 1 

Leven in een verbonden samenleving
Voor de PvdA-Weert is een rechtvaardige samenleving er een van eerlijk delen, vast 
werk, goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeg-
genschap.  Een samenleving waar kinderen onbevreesd opgroeien, waar ze worden 
aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken dan het gangbare en 
vooruit te komen.
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. 
Sport en cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van 
werk is cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan en het kunnen betalen van een 
fatsoenlijk dak boven het hoofd. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe 
om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en te-
vreden leven. De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen maar wel voorwaar-
den scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.
De PvdA-Weert kiest ervoor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten 
en te verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet dé belangrijkste, 
bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect hebben voor 
elkaars gelijkwaardigheid, onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we on-
derling vertrouwen versterken.
Een mens wil immers gewoon gelukkig zijn. Tevreden met huis en buurt en de school 
voor de kinderen. Vertrouwen hebben over hun kansen en een goede toekomst.  Maar 
een mens wil ook ondersteuning en zorg krijgen als dat gewenste geluk niet vanzelf-
sprekend is en ver weg lijkt. De PvdA-Weert heeft hier open oor en oog voor.

Zorg en welzijn
Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het algemeen wel-
bevinden en voor een verbonden samenleving.  Wij vinden het belangrijk dat iedereen 
mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te staan. En mocht dat niet lukken, eventjes 
of voor langere tijd, dat er altijd iemand is die mee kan denken.
Als het om ondersteuning, zorg en welzijn gaat, zijn een aantal waarden voor de 
PvdA-Weert van groot belang. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegan-
kelijk, beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een be-

roep kunnen doen op de zorg.
Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en 
sociale samenhang realiseren. Dit kan door vroegtijdig problemen te signaleren, te 
benoemen en op te lossen. Dit werkt in belangrijke mate preventief. Met maatregelen 
als de bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval, het beperken van 
overlast door hangjongeren en het verminderen van verloedering in buurten en wijken 
voorkomen we dat problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet wor-
den ingezet.
De zeggenschap van cliënten en medewerkers dienen uitgebreid te worden zodat zij 
ook echt kunnen meepraten en -besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het bor-
gen van werknemers- en cliëntenbelangen en de toekomst van zorg en welzijn.
In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. 
De dialoog met mensen die hulp nodig hebben, het sturen op verbeteringen van de 
gezondheid en doelmatige besteding van de middelen staan voorop.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant,   
 krijgt iedereen een persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit   
 tot alleen maar digitaal.
• Het is voor elke inwoner duidelijk waar je terecht kunt met welk probleem of 
 ondersteuningsvraag. De bureaucratische rompslomp is zo klein mogelijk en 
 de zorg is betaalbaar.
• De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een inkomen dat 
 hoger ligt dan 130% van het minimumloon en niet meer dan de kostprijs van 
 een voorziening of dienst. 
 Ook mensen met een modaal inkomen worden financieel tegemoetgekomen.
• Mogelijkheden bieden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties, 
 ook voor mensen met lage inkomens en middeninkomens, toegankelijk te maken.
• Eenzaamheid is een van de grootste problemen van deze tijd. In een zorgzame en 
 inclusieve samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we niemand aan zijn 
 lot over. Eenzaamheid is er niet alleen onder ouderen.  Jongeren die voor het 
 eerst zelfstandig wonen hebben hier ook vaak mee te maken. 
 Ontmoetingsactiviteiten faciliteren en inzetten.
• In zorg en welzijn moet altijd gewerkt worden aan het versterken van mensen. 
 Belangrijk om mensen te ondersteunen zodat zij naar vermogen zo zelfstandig 
 mogelijk door het leven kunnen gaan.
• Goede ondersteuning voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de 
 zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training 
 over de omgang met dementie of contact met lotgenoten.
• Maximale toegankelijkheid van voorzieningen voor mensen met een beperking. 
 Bijdragen aan de uitvoering van actieprogramma 8 voor uitvoering van het 
 VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking.

Armoede en schulphulpverlening
Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen van woonlasten 
en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het aantal aanvragen voor schuld-
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hulpverlening.  Het is niet aanvaardbaar dat een op de negen kinderen opgroeit in ar-
moede.  Ook in Weert gaat het om een fiks aantal kinderen.  Opgroeien in armoede staat 
ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kan je niet naar muziekles, niet naar 
de sportclub, niet meegaan op schoolreis of een verjaardagsfeestje houden.
Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Inkomen is nodig om schulden te kun-
nen betalen en vaak is het wegvallen van inkomen de oorzaak voor het ontstaan van 
schulden. Je moet deze vicieuze cirkel doorbreken. Mensen met problematische schul-
den moeten geholpen worden, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar 
wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. 
Waar nodig wordt de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere proble-
matiek bezien. Goede samenwerking tussen alle betrokken organisaties is daarbij be-
langrijk.  De PvdA-Weert wil alleen werken met bewindvoerders en schuldhulpverleners 
die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. Schuldhulpverlening moet gericht zijn 
op de mensen zelf en op het doorbreken van vicieuze cirkels.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Verdere versterking van gemeentelijk armoedebeleid met specifieke aandacht voor   
 kinderen, die opgroeien in armoede. Elk kind moet meedoen: met sport, schoolreis,   
 cultuur, verjaardagen, goede kleding.
• Door vroegsignalering, in samenwerking en samenhang met corporaties en de 
 sociale wijkteams, maximaal inzetten op het voorkomen van problematische 
 schuldenproblematiek.
• Ook aandacht voor werkende armen, stapelaars van inkomens, arme ouderen en 
 alleenstaanden.
• Speciale schuldhulpverleningsprogramma’s ontwikkelen gericht op ondersteuning 
 van ZZP’ers die sterk wisselende inkomsten hebben en op jongeren en werkende 
 armen die banen moeten stapelen om aan het minimum te kunnen komen.
• Speciale schuldhulpverleningsprogramma’s voor laaggeletterden zodat zij op eigen 
 kracht voldoen aan de zo eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden van de 
 schuldhulpverlening.
• Toegang tot schuldhulpverlening voor iedereen vereenvoudigen.
• Vicieuze cirkels, die ontstaan nadat iemand werkloos of dakloos is geworden, 
 doorbreken. 
• Marktwerking in de schuldhulpverlening afwijzen.
• Ruimhartige ondersteuning van de voedselbank.

Wonen
Wonen is een eerste levensbehoefte en meer dan een dak boven je hoofd. Het is een 
ankerpunt van de verbonden samenleving en een basis voor het tegemoet treden van 
de wereld. Wonen doe je te midden van en samen met anderen.
Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen moeten zij voor diverse soorten huis-
houdens. Iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbare 
inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap   over de eigen woning en woonomge-
ving: als bewoners dat willen, moeten ze letterlijk de baas zijn over hun eigen huis en op 
die manier een directe invloed op hun woonomgeving hebben. Zeggenschap gaat daar-
om ook over de invloed die huurders en de gemeente hebben op het beleid van de wo-

ningcorporatie.  Huurdersparticipatie en medezeggenschap zijn hierom noodzakelijk.
Om de toegankelijkheid waar te kunnen maken moeten er meer huizen worden ge-
bouwd op plaatsen waar mensen graag wonen. Ook bij het ontwerpen rekening hou-
den met woonwen sen. Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen: verduurzaming 
(o.a. door nul op de meter), veiligheid en de relatie met zorg.

De PvdA-Weert wil streven naar gemengde wijken en gemengde dorpen. Dit betekent 
ruimte voor diversiteit: jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kin-
deren, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. 
Wij staan niet toe dat mensen met lagere inkomens worden verdrongen naar bepaalde 
wijken of zelfs buiten onze gemeente. Als passend toewijzen gemengde wijken in de 
weg staat, dient dit in overleg met de corporaties opgelost te worden.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Voldoende beschikbare sociale huurwoningen.
• Betaalbare voorraad voor alle doelgroepen in sociale huur.
• Samen met ontwikkelaars zorgen voor meer woningen in de middenhuur 
 (€ 750 - € 950). 
• In alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars zijn gemengde wijken en 
 dorpen het uitgangspunt.
• Voldoende koopwoningen aanbieden tot een koopprijs van € 180.000 door harde   
 convenanten te sluiten met projectontwikkelaars.
• Extra sociale huurwoningen en betaalbare huurwoningen bouwen vooral in 
 nieuwbouwprojecten als Laarveld en nieuwbouwprojecten in andere wijken 
 en dorpen. 
• Alle sociale woningen binnen 10 jaar goed isoleren. Hierover bindende afspraken 
 met corporaties maken. Netto woonlasten mogen hierdoor niet stijgen.
• Meer woningen bouwen danwel levensloopbestendig aanpassen.
• Voldoende woningen voor toetreders op de woningmarkt: jongeren, mensen die
 vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen en ouderen. 
• Groepen bewoners, die panden in eigen beheer willen nemen of een    
 wooncoöperatie willen starten ondersteunen en ruimte geven.
• Overlast aanpakken en overlastgever sneller uit huis zetten.
• Leegstand oplossen en een impuls geven aan de woningmarkt door herbestemming
 en transformatie van kantoren. 
• Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen 
 en levensloopbestendig bevorderen.

Leefbare buurten
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt, of dit nu 
in de stad of in een dorp is. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt van ‘hun’ is. 
In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en ga je 
prettig om met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle aspecten van het leven: 
wonen, (buiten) spelen, (verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, voorzienin-
gen en zorg.
Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen.  
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De PvdA-Weert wil graag verbinden om zo samen te komen tot een plan met aandacht 
voor al deze facetten, toegesneden op de specifieke situatie in de buurt. Initiatieven van 
inwoners worden toegejuicht. Ideeën achter buurtrechten zijn welkom.
Mensen met een beperking hebben het recht om zo maximaal mogelijk mee te doen 
in de in de samenleving.  De PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de ratificatie van 
het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. In 2016 is dit verdrag in 
Nederland van kracht geworden.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• In onze gemeente kunnen inwoners hun ‘buurtrechten’ gebruiken. Dit houdt in dat 
 zij de gemeente kunnen uitdagen om publiekstaken over te nemen en deze zelf uit 
 te voeren. Zij zijn betrokken bij de ontwikkelingen en uitvoering van plannen voor de 
 openbare ruimte. Inwoners hebben de mogelijkheid om mee te doen bij de verkoop 
 van maatschappelijk vastgoed.
• Wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zijn 
 zo ingericht dat deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
• Gemeente, inwoners, ondernemers, corporaties en andere organisaties trekken 
 samen op bij het uitvoeren van plannen.

Sport
Sport is belangrijk voor iedereen: voor je gezondheid, als middel om ´mee te doen´, voor 
de gezelligheid, om spelregels die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, om te 
leren samenwerken enzovoort.
Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd.  Vrijwilligers zijn de dragers 
van deze verenigingen. In Weert zijn heel veel sportverenigingen met een groot bereik 
onder de inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn de verenigingen belangrijk voor de 
leefbaarheid en de onderlinge binding. Zij vormen de brug in het verbinden van ver-
schillende sociale netwerken door de samenleving heen.
Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en ver-
liezen. Topsport is een belangrijke voedingsbodem voor breedtesport. Topsporters kun-
nen belangrijke rolmodellen zijn voor jongeren. Sport moet toegankelijk zijn voor alle 
kinderen.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Sportcomplexen zijn goed onderhouden.
• Er komt een ontwikkel-, preventie-  en aanvalsplan specifiek gericht op de aanpak en 
 het met name onder kinderen voorkomen van obesitas.  Meer sport op school, gezon-
 de maaltijden en gezonde snacks, melk en water komen in de plaats van patat en cola.
• In samenhang met de sociale wijkteams wordt een programma ontwikkeld gericht op 
 ouderen en blijven bewegen. Hier kunnen fietsactiviteiten, wandelprogramma’s, maar 
 bijvoorbeeld ook valpreventie deel van uitmaken. 
• Uitbreiding van het aantal sporturen op scholen.
• Elk kind leert zwemmen.
• Bezuinigen op sport zoveel mogelijk terugdraaien.
• Deelname van alle kinderen aan sport bevorderen.

• Actieve sportbeoefening mogelijk maken voor mensen met een beperking.
• Sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en integratie extra 
 ondersteunen.
• Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarvoor zijn er in elke woonwijk 
 voldoende speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen.

Cultuur
Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar 
we naar toe gaan, onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaar-
heid. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Het gaat over de bibliotheek, RICK, de 
Bosuil, het museum, cultuureducatie en alle andere culturele uitingen: de harmonie, 
de schutterij, streetdance en meer. De PvdA-Weert vindt het belangrijk dat alle vormen 
van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van 
waarde is.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Investeren in de culturele voorzieningen in Weert en deze behouden in het kader 
 van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.
• Cultuureducatie voor kinderen en jongeren staat hoog op de agenda evenals de 
 toegankelijkheid en betaalbaarheid.  
• De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetings-  en leerplaats. In de 
 bibliotheek wordt een bijdrage geleverd aan de bestrijding van analfabetisme en 
 laaggeletterdheid. Er zijn allerlei vormen van informatie te vinden en er zijn 
 permanent open wifi-verbindingen. 
• De bibliotheek in Stramproy blijft open.
• Amateurkunst waarderen en stimuleren. Bezuinigingen zoveel mogelijk 
 terugdraaien.
• Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs zijn belangrijk. 
 Kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt jongeren bij 
 het vinden van hun identiteit.
• Cultureel erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. 

Zeggenschap en betrokkenheid in de publieke sector
Het is belangrijk dat inwoners weer zeggenschap over publieke voorzieningen als zorg, 
onderwijs, wonen, sport, welzijn en de straat hebben. Publieke voorzieningen dienen 
de belangen van de inwoners. Het instituutsbelang hoort daaraan ondergeschikt te zijn. 
Zeggenschap draagt verder bij aan betrokkenheid van inwoners bij de publieke zaak en 
bij elkaar.
Publieke voorzieningen zijn de afgelopen decennia op afstand van inwoners komen te 
staan door privatiseringen en schaalvergroting. Woningbouwcorporaties zijn geen ver-
enigingen meer en huurdersverenigingen of bewonerscommissies worden vaak niet als 
volwaardige gesprekspartner gezien. Onderwijsinstellingen zijn zo groot dat je er als 
ouder weinig grip op hebt of weinig binding mee voelt.
Inwoners horen weer zeggenschap te hebben over onze publieke voorzieningen. Bur-
gers zijn geen klanten maar inwoner van Weert en mede-eigenaar. Het versterken van 
medezeggenschap bij instellingen in de publieke sector van cliënten en medewerkers 
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heeft prioriteit. Organisaties, die hieraan al voldoen, genieten de voorkeur bij samen-
werking en bij aanbestedingen.
In de publieke sector moet ruimte zijn voor burgerinitiatief in de vorm van zelforgani-
satie. De uitdaging is het om te voorkomen dat zelforganisatie en lokale zeggenschap 
leiden tot nieuwe vormen van institutionalisering.  In een samenleving zijn niet de insti-
tuties leidend zijn maar de leefwereld van mensen met hun wensen en noden.  Publieke 
diensten moeten maatwerk mogelijk maken en publieke taken vragen om democrati-
sche controle.  Dit leidt tot veranderingen.  Veranderingen brengen onzekerheden met 
zich mee. Deze onzekerheden, eventuele fricties en zorgen nemen we serieus. We leren 
van elkaar door ervaringen te delen.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Sterke cliëntenraden bij zorg- en andere hulpverleningsorganisaties en 
 gebruikersoverleggen bij sportparken, buurthuizen en andere buurtvoorzieningen.
• Medezeggenschap beperkt zich niet tot de verplichte overlegvergaderingen, 
 maar vertaalt zich in daadwerkelijke inspraak op het gevoerde beleid.
• Minimumeisen stellen aan cliëntenraden en medezeggenschap van werknemers 
 bij zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverleningspartijen, die subsidie krijgen
 van de gemeente of waar de gemeente een inkooprelatie mee heeft. Deze eisen zijn 
 onderdeel van het aanbestedings- en inkoopbeleid van onze gemeente.
• Betrokkenheid van ouderen bij scholen ondersteunen.
• Inwoners ruimte geven om eigen initiatieven in hun buurt te ontplooien. 
 Burgerinitiatieven mogen niet verworden tot een nieuw speeltje voor 
 hoogopgeleiden, maar moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners.
• Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, helpen met (tijdelijke)
  ondersteuning.  
• Ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen voor
 bijzondere doelgroepen.
• Waar mogelijk mensen zelf de regie geven over zijn/haar hulpverleningsplan.
• Mogelijkheden creëren om met elkaar (inwoners, instellingen, professionals) 
 ervaringen te delen en van elkaar te leren. 

Hoofdstuk 2
Aan het werk
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en 
een rechtvaardig inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect 
en tot deelname aan de samenleving. Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig 
bestaan op te bouwen en hun talenten te ontwikkelen. Voor de PvdA is werk betaald. 
Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere manieren 
volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en 
de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.
Doorgaande automatisering en robotisering zullen de arbeidsmarkt verder beïnvloe-
den, waardoor met name in de productie- en maakindustrie traditionele banen gaan 
verdwijnen. Tegelijkertijd ontstaat er ook ruimte voor werk dat nu nog niet bestaat of 
wordt gedaan. We stimuleren deze innovatie, maar tegelijkertijd houden we in de gaten 
waar er grote veranderingen ten aanzien van het personeelsbestand plaatsvinden. Het 
is zaak dat we mensen blijven scholen, begeleiden naar werk en in samenwerking met 
het bedrijfsleven nieuwe functies creëren. Ongeschoolde taken kunnen samengevoegd 
worden tot een volwaardige baan voor iemand met een beperking en gespecialiseerde 
medewerkers kunnen zich volledig richten op hun hoofdwerkzaamheden. Zo worden 
bedrijven en overheidsinstellingen ondersteund om invulling te geven aan de partici-
patiewet.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode 
• Investeren in een economisch klimaat in de regio, waar iedereen van profiteert en 
 er op alle niveaus werk is. 
• De kenniseconomie (Brainport Eindhoven) is de motor voor werk op vele niveaus. 
 Investeren in samenhang: in de kenniseconomie, de maakindustrie en de 
 dienstverlening.
• In het verband van de arbeidsmarktregio de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
 volgen. Op die manier kunnen mensen in beroepen waar de werkgelegenheid 
 krimpt, worden aangemoedigd om zich tijdig om te scholen naar beroepen waar de
 werkgelegenheid in de regio naar verwachting zal stijgen.
• De gemeente brengt actief de mogelijkheden onder de aandacht van werkgevers 
 in de regio om nieuwe banen te creëren die goed uitgevoerd kunnen worden door
 mensen met een arbeidsbeperking.
• De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de
 arbeidsmarkt ook verstrekken aan het midden- en kleinbedrijf.
• De menselijke maat is leidend in ons bijstandsbeleid. In bijzondere gevallen de 
 kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet toepassen.
• Goede voorzieningen voor opvang van kinderen zodat er voor ouders geen 
 belemmeringen zijn om te gaan werken.
• Voor mensen met een onregelmatig inkomen (ZZP’ers) de drempel verlagen om 
 vanuit de bijstand bij te verdienen. Dit om de administratieve last van een wisselende 
 bijstandsuitkering te verlagen en meer uitgaan van vertrouwen.
• Sociaal ondernemerschap stimuleren, bijvoorbeeld via het aanbestedingsbeleid en 
 allerlei andere faciliteiten die de overheid biedt.
• Bij aanbesteden eisen stellen aan het soort contracten. Geen schijncontracten meer. 
 Dit betekent niet gaan voor de goedkoopste aanbieder maar voor degene die goed 
 omgaat met zijn werknemers én kwaliteit levert.
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• Met regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, onderwijs en overheid) 
 bekijken hoe jongeren en werkzoekenden het beste toegerust kunnen worden voor 
 de arbeidsmarkt in onze regio.
• Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar. 
 Bij bezuinigingen of reorganisaties kijken naar de gevolgen voor de werknemers. 
 Oneerlijk werk aanpakken.
• Experimenteren met vormen van een basisinkomen of sociale bijstand, ook als 
 alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.
• Werkzoekenden en statushouders moeten hun eigen plan kunnen trekken in hun 
 zoektocht naar betaald werk. Dit waar mogelijk ondersteunen. De gemeente Weert 
 heeft sinds de komst van het AZC veel ervaring met ongeschoolde en laagopgeleide 
 statushouders, maar minder met hoogopgeleide statushouders. Deze laatste groep 
 verdient extra aandacht en de hulp zal veelal maatwerk zijn. Het verwerven van de 
 Nederlandse taal door statushouders is daar onlosmakelijk aan verbonden. 
• Iedereen dient een gelijke en eerlijke kans te hebben om aan een stageplaats of 
 werk te komen. Dat mensen langs de zijlijn staan vanwege afkomst, geloof, leeftijd,  
 geslacht of geaardheid is onaanvaardbaar. De strijd aangaan met werkgevers die (on)
 bewust discrimineren op zaken als leeftijd, geslacht en afkomst. Anoniem solliciteren 
 kan daar een mogelijk hulpmiddel voor zijn.

Werkgelegenheid en re-integratie
Mensen die kunnen werken maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bij-
stand worden respectvol behandeld. Geen enkel mens hoort kansloos te zijn op de 
arbeidsmarkt. Niemand mag worden ‘afgeschreven’.  Werkeloze 55-plussers verdienen 
extra aandacht. Voor sommige mensen is het heel moeilijk om op eigen kracht uit de 
bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op 
het verhogen van de perspectieven op het krijgen van betaald werk. Alle ondersteuning 
vanuit de gemeente om mensen weer aan het werk te krijgen of van werk naar (ander) 
werk te begeleiden, is maatwerk.
Goed werk en een fatsoenlijk loon zijn en blijven hierbij de uitgangspunten.
Deze mensen moeten voldoende zekerheid hebben, ook over de kwaliteit van het werk. 
De gemeente maakt hierover ook afspraken met gesubsidieerde en aanbestedende or-
ganisaties en met bestaande en zich nog te vestigen bedrijven.
Ook de gemeente Weert dient beschut werk in stand te houden voor mensen die niet 
in aanmerking (kunnen) komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. Iedereen 
heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het minimuminkomen moet vol-
doende zijn om van te kunnen leven. 

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Inkoopmacht gebruiken om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen voor 
 jongeren te stimuleren. Werk moet een duurzaam karakter hebben. 
• Extra aandacht voor werkeloze 55-plussers, vooral nu het economisch beter gaat en 
 de pensioengerechtigde leeftijd omhooggaat.
• Het re-integratiebeleid inzetten op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk 
 betaalde banen. Indien niet of nog niet mogelijk loonkostensubsidie geven of een 
 baan bieden bij het sociaal werkbedrijf De Risse. Voor hen waarvoor ook dat niet of 

 nog niet binnen het bereik ligt, is er de arbeidsmatige of recreatieve dagbesteding. 
 Niemand wordt aan zijn lot overgelaten en iedereen krijgt een kans om zijn of haar 
 talenten te ontwikkelen.
• Beschut werk laten bestaan voor mensen die anders geen kans hebben op een 
 betaalde baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. Een aantal 
 beschutte werkplekken creëren in de gemeentelijke organisatie. Van bedrijven waar 
 de gemeente zaken mee doet, dezelfde inspanning verlangen.
• Het re-integratiebudget vooral inzetten voor de meest kwetsbare groepen. 
• Het re-integratiebeleid is erop gericht om mensen zo snel mogelijk naar werk 
 te begeleiden. 
• Jaarlijks geld reserveren voor garantiebanen bij reguliere bedrijven. 
 Via de WMO training en bijscholing stimuleren. Waar nodig vervoer organiseren.
• Het UWV moet weer echt een partner zijn voor mensen bij het vinden van werk. 
 Het UWV onderhoudt persoonlijk contact met de werkzoekende.
• In regionaal verband samenwerken met het UWV en branches om mensen actiever 
 van werk naar werk te leiden. De O&O-fondsen (geld voor opleidingen) inzetten voor 
 regionale aanpak.

Arbeidsomstandigheden en beloning/salariëring van 
arbeidsmigranten en nieuwkomers. 

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode 
• Cao’s dienen te worden nageleefd waarin medezeggenschap van werknemers 
 geborgd is, de beloning van de bestuurders past binnen de Wet normering 
 topinkomens (WNT) en de flexibele schil niet groter is dan 30%. Dit geldt voor alle 
 werknemers, ongeacht hun land van herkomst.
• Organisaties die werken met gemeenschapsgeld hanteren een fatsoenlijke 
 salariëring en beloning (cao). Bovenin de organisatie worden geen extreem hoge 
 salarissen betaald of beloningen uitgekeerd. De Wet normering topinkomens wordt 
 nageleefd. Bij aanbestedingen en bij verbonden partners erop toezien dat inkomens 
 van bestuurders conform regelgeving zijn. 
• Medeverantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden van arbeidsmigranten 
 en nieuwe Nederlanders (zoals statushouders). Misstanden aan het licht brengen, 
 zodat arbeidsmigratie door slechte omstandigheden niet leidt tot inhumane situaties 
 en verdere verdringing.

Jongeren, opleiding en werk
Jongeren verdienen onze extra aandacht, wanneer het gaat om opleidingen, werk en 
re-integratie.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Afspraken maken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen dat
 jongeren opgeleid worden voor werk dat er straks niet meer is. Meer opleidingen 
 in techniek, ICT, zorg, onderwijs en vervoer.
• Zorgen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen 
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 stroomden zij rechtstreeks door naar de Wajong of de WSW. Nu dreigen ze buiten
 beeld te raken en gaan ze moeilijker naar school vanwege stapeling van wet- en   
 regelgeving. De gemeente moet zich inzetten om samen met de scholen alternatieve  
 leerroutes te creëren. 
• Onderwijs en werkgevers/ondernemers met elkaar in contact brengen om de 
 aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.
• Voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus. 
• Voorkomen dat jongeren door een gebrek aan leerplekken een verkeerde keuze 
 maken (beroeps opleidende leerweg) en daar uitvallen.
• Onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven werken meer en gestructureerd samen 
 om de kansen van mbo’ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten door middel 
 van het opstellen van een lokale/regionale mbo-agenda. Hierin ook concrete 
 afspraken maken over het aantal stageplaatsen.
• Jongeren ontvangen vanaf 18 jaar het minimumloon. Ook bij aanbestedingen 
 hierop letten.

Detailhandel
• De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het 
 centrumgebied enerzijds voor een aantrekkelijk winkelgebied en anderzijds vanwege
 behoud werkgelegenheid.
• De gemeente verruimt de mogelijkheden voor winkeliers en de vastgoedeigenaren 
 om te zorgen voor een aantrekkelijk winkelgebied. Diversiteit in het 
 winkelaanbod is belangrijk.
• Stimuleren dat het mkb gezamenlijk optrekt om landelijke en Europese subsidies 
 binnen te halen voor onderzoek en innovatie.

Ruimte
• In een compact en sfeervol centrum investeren. In de aanloopstraten experimenteren 
 met vrije bestemming (free zones) voor meer levendigheid. Zoveel mogelijk 
 plancapaciteit schrappen voor detailhandel en kantoren om leegstand te 
 voorkomen.
• Winkelcentra levendiger maken door bijvoorbeeld herbestemming. Winkels in de 
 periferie bestemmen als woningen of door andere functies als recreatie, toerisme of 
 horeca toe te laten.
• Toerisme stimuleren. De balans tussen wonen, werken en toerisme moet 
 goed blijven.
• Invulling geven aan bestaande leegstand binnen de diverse industriegebieden van 
 Weert. Extra aandacht voor industriegebied Kanaalzone I en Leuken-Noord. Waar 
 nodig saneren, revitaliseren en gereedmaken voor nieuwe industrie. Hierbij gebruik 
 maken van bestaande gemeentelijke budgetten en een beroep doen op budgetten 
 die de provincie voor dergelijke sanerings- en revitaliseringsprojecten 
 beschikbaar heeft.
• ‘Poort van Limburg’ niet verkopen, maar zoeken naar een geschikte of 
 passende bestemming.

Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig inkomen. 
Met werk zijn mensen in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te 
ontwikkelen. Werk is betaald, dus geen verdringing door vrijwilligerswerk. 
Lukt het niet een baan te vinden dan moeten mensen op een andere manier volwaardig 
mee kunnen doen. Kijken naar re-integratie op de arbeidsmarkt, extra aandacht voor 
55-plussers, voldoende beschutte werkplekken en jongeren stimuleren te kiezen voor 
te kort-beroepen. 

Hoofdstuk 3

Kinderen
Kinderen moeten kansen hebben om hun talenten te ontplooien ongeacht hun afkomst 
en achtergrond. Daarom moet er goede opvang zijn, uitstekend onderwijs, fijne sport-
voorzieningen, prima kindzorg én ze moeten kunnen leven op een manier die niet be-
heerst wordt door (materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien 
in armoede.  Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepa-
len. De cijfers liegen er niet om. Een op negen kinderen groeit op in armoede. Uiteraard 
is ieder kind dat opgroeit in armoede er een te veel. Daarnaast zitten veel te veel kinde-
ren thuis omdat er voor hen geen plek is in het reguliere onderwijs.
Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene 
kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt dat doordat talen-
ten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter bepaald door verschillen in soci-
aaleconomische achtergrond.

Toch gaat het gelukkig met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, 
gaan naar school en vullen hun vrije tijd met het spelen met vriendjes, beoefenen een 
sport en doen iets aan cultuur. 
Daarnaast zijn er kinderen die een beetje hulp en zorg nodig hebben.  Vaak is dit tijdelijk 
omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine groep kin-
deren die echt jeugdzorg nodig heeft en soms zelfs te maken krijgt met de jeugdreclas-
sering.  Ondanks dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen 
voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, die intensieve vormen van jeugdhulp nodig 
hebben. Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en 
de jeugdhulp. Binnen de jeugdzorg dienen het kind, het gezin en de persoonlijke omge-
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ving het uitgangspunt van de ondersteuning te zijn. De ouders hebben daar idealiter de 
regie in. Zeker als er meer vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin 
noodzakelijk zijn.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode 
• Goed onderwijs vanuit een consistente visie voor alle kinderen. Een voortdurende 
 dialoog met de onderwijsorganisaties in zowel basis- als voortgezet onderwijs is 
 noodzakelijk.
• De brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. Het aanbieden van 
 dagarrangementen waarin de wisselwerking tussen het leren op én buiten school 
 geoptimaliseerd wordt draagt hieraan bij.
• In de meest ideale zin dienen Integrale Kindcentra te voorzien in de vijf o’s: onderwijs, 
 opvoeding, ontwikkeling, opvang en ontspanning voor kinderen van 0-12 jaar.  
• Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor laaggeletterdheid. 
 Taalontwikkeling bij kinderen dient bevorderd te worden. Een kind dat opgroeit in 
 een taalrijke omgeving heeft veel minder kans om later laaggeletterd te worden.
• Scholen vormen de spil in wijken en dorpen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, 
 de wijkagent, de wijkverpleegkundige, het consultatiebureau, de huisarts en andere 
 betrokkenen dienen hierbij betrokken te zijn.
• ‘Samen op gezond gewicht’. We betrekken scholen, kinderopvangorganisaties, 
 huisartsen en jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en het 
 stimuleren van een gezonde levensstijl. Denk daarbij onder andere aan de gezonde 
 school- en sportkantine.
• Het is belangrijk dat kinderen meer en beter leren bewegen. Gym- en zwemles staan 
 op het lesrooster, net als rekenen en taal. Dit dient bij voorkeur door vakleerkrachten 
 te worden gegeven. 
• Veiligheid in en rondom de scholen, in de wijken en dorpen en bij verenigingen is 
 voor kinderen belangrijk. Dat gaat om zowel fysieke veiligheid in het verkeer als om 
 persoonlijke en sociaal maatschappelijke veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming 
 tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa’s.
• Bewegen en sporten is belangrijk. Meedoen en lid worden van sportverenigingen 
 moet worden gestimuleerd.
• Cultuuroverdracht is van groot belang voor ieders betrokkenheid bij de samenleving. 
 Wie kennisneemt van kunst, erfgoed en media, en daar bewust en actief mee bezig 
 is, doet mee aan de samenleving en ontwikkelt begrip voor andere normen, waarden 
 en culturen. Cultuureducatie stimuleert kinderen bovendien om ‘andere talen te 
 spreken’. Cultuureducatie in het onderwijs moet worden bevorderd.

Jongeren
• Met duidelijke campagnes alcohol- en drugsmisbruik onder de aandacht brengen.
• Preventie-activiteiten dienen speciaal op jongeren gericht te zijn. 
• Vroegtijdige schoolverlaters worden actief begeleid om onderwijs te vervolgen 
 of richting leren en werken te gaan.

 Jeugdzorg
• Mee kunnen en mogen doen is de norm! Kinderen en gezinnen, die op eigen 

 financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen, met school, sport 
 en cultuur dienen te worden ondersteund.
• Op alle leeftijden moeten tijdig achterstanden worden gesignaleerd en bestreden.
 Goede samenwerking tussen gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin, 
 consultatiebureaus, scholen en anderen is cruciaal om aan vroegsignalering 
 te kunnen doen. Zo kan de juiste zorg worden geboden.
• Er moet voldoende expertise zijn in de wijkteams op het gebied van 
 gezinsproblematiek, kindermishandeling, jeugd-GGZ  en kinderen met een 
 verstandelijke beperking.

Hoofdstuk 4  

Leven in een duurzame en groene omgeving 
Duurzaamheid is belangrijk. De klimaatverandering, de toename aan regenwater en 
de CO2-uitstoot baren ons zorgen. De verduurzaming gaat te traag. We moeten eraan 
werken om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn. De PvdA-Weert richt zich op 
duurzame projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de 
(lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Hierbij sluiten we aan bij de drie P’s waarop 
de principes van duurzaamheid gebaseerd zijn: People, Planet, Profit. Inwoners, organi-
saties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van een eventueel 
(indirect) aanwijsbaar financieel profijt.  In het samenspel tussen gemeente, provincie 
en inwoners werken we aan een lokale inkleuring van de duurzaamheidsagenda. Voor 
een succesvolle realisatie van de duurzaamheidsthema’s is communicatie van cruciaal 
belang. 

Duurzame energie
Met de verduurzaming van de energie wordt energie lokaal: bedrijven en inwoners wor-
den zelf energieproducent, met aardwarmte of zonnepanelen. De gemeente moet sa-
men met haar inwoners en ondernemers bijdragen aan het voorkomen van opwarming 
van de aarde en klimaatverandering. Duurzaamheid levert een bijdrage aan onze lokale 
economie. 
De PvdA-Weert wil nadrukkelijk alle opties voor duurzame alternatieve energiebronnen 
onderzoeken, dus ook wind- en zonne-energie.
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De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Een lokale klimaatverordening of agenda opstellen. Daarin concrete doelen stellen 
 ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), (overheids)
 gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen.
• De ambitie voor Weert om in 2040 een CO2- neutrale gemeente te zijn.
• Meewerken aan het plaatsen van extra windmolens op het Weerter grondgebied.
• Het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door 
 voorlichtingscampagnes te organiseren, subsidies te verstrekken en daken van 
 publieke gebouwen ter beschikking te stellen aan particulieren voor het plaatsen van 
 zonnepanelen.
• Gemeentelijke gebouwen met geschikte daken voorzien van zonnecollectoren.
• Eigen initiatief en coöperaties stimuleren voor decentrale energieopwekking via ons 
 lokale energieloket.
• Een informatiepunt binnen onze gemeente. Particulieren en organisaties kunnen 
 daar terecht met al hun vragen over duurzaamheid. Het natuur- en milieucentrum 
 de IJzeren Man zou zo’n informatiepunt kunnen zijn, gekoppeld aan voorlichting en 
 kennisoverdracht aangaande duurzaamheid.
• Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen duurzaamheid en 
 energie(voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende 
 maatregelen bij nieuwbouw.

Luchtkwaliteit
Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Openbaar vervoer is waardevol. Het sti-
muleren van openbaar vervoer, elektrisch rijden en fietsen levert niet alleen een belang-
rijke bijdrage aan duurzaamheid, maar gaat ook luchtvervuiling tegen. Het openbaar 
vervoer van de toekomst zal minder uitgaan van een type vervoer (bus, trein), maar 
meer van de behoefte van reizigers. Om die reden moeten we de budgetten voor open-
baar vervoer en die voor het vervoer van bijzondere doelgroepen in onze regio samen-
voegen.
In landelijke gebieden hebben bewoners ook te maken met de veehouderij. Naast alle 
risico’s voor de volksgezondheid heeft intensieve veehouderij ook andere nadelige ef-
fecten zoals stankoverlast en mestproductie. De PvdA is tegen megastallen. Behalve een 
aanzienlijke milieubelasting zijn ze bovendien niet goed voor het welzijn van de dieren.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid van belangrijke 
 voorzieningen, zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen, in stand 
 houden/ontwikkelen.
• Goede bereikbaarheid van wijken en kerkdorpen met een systeem van buurtbussen 
 al of niet met vrijwilligers.
• Extra investeren in veilige en toegankelijke fietspaden.
• Aanleggen van oplaadpunten/snelladers. Hiermee wordt het gebruik van elektrische 
 auto’s, scooters en fietsers gestimuleerd. De gemeente geeft het goede voorbeeld 
 met een eigen elektrisch wagenpark.
• Meer groen in de stad. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit beter. In elke wijk en elk dorp 
 moet de lucht gezond zijn.

• Parkeren op straat duurder maken dan het parkeren in parkeergarages als deze in 
 de directe omgeving aanwezig zijn.
• Binnen de bebouwde kom 30 km-zones en veilige schoolroutes. Op knelpunten 
 de verkeersveiligheid verhogen door aanpassing infrastructuur.
• Een tweede gratis fietsenstalling aan de zuidzijde van de binnenstad. 
• Op de ontsluitingswegen in het buitengebied duidelijke herkenbare fietsstroken 
 aanleggen (bijvoorbeeld Bocholterweg).
• Niet meewerken aan megastallen of een concentratie van intensieve veehouderij 
 binnen een bepaald gebied. Het advies van de GGD is hierin doorslaggevend. De 
 gezondheid van mensen is altijd leidend.
• Wonen en intensieve veehouderij worden gescheiden.

Water(beheer)
In de stedelijke gebieden is het rainproof ontwikkelen van wijken en gebouwen steeds 
belangrijker. Deze maatregelen zijn belangrijk tegen opwarming en hittestress in de 
stad. Diverse wijken in Weert hebben als gevolg van heftige regenbuien te maken met 
wateroverlast. In de landelijke gebieden zullen er meer mogelijkheden voor waterber-
ging moeten komen om het water uit de lucht en rivieren op te kunnen vangen op 
hoogtijdagen. Daarnaast zullen er ook maatregelen moeten worden genomen om door 
droogte veroorzaakte problemen aan te kunnen. De PvdA zoekt zoveel mogelijk de ver-
binding tussen waterberging en andere terreinen, zoals recreatie en energieopwekking. 
Echter, goed waterbeheer is niet alleen een taak van de overheid. Ook de burgers wordt 
gevraagd een bijdrage te leveren.

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• In samenwerking met het waterschap een plan van aanpak opstellen, gericht op de 
 verbetering van de waterkwaliteit en het opvangen van regenwater.
• Weert rainproof maken door een waterdoorlatend straatwerk, de afvoer van schoon 
 hemelwater naar de bodem of het oppervlaktewater, het gebruik van regentonnen, 
 rainproof daken, meer oppervlaktewater en meer groengebieden in de stad, te 
 beginnen bij de wijken met de meeste wateroverlast.
• Inwoners aanmoedigen om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. Dat kan 
 bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten, en door de 
 regenpijp niet naar de riolering te leiden, maar naar eigen grond of een 
 regenton/- reservoir.
• Bovenstaande aanmoedigen door het verstrekken van subsidie voor de ontkoppeling 
 van regenwater.

Natuur en recreatie
Het is belangrijk om dichtbij huis de natuur te kunnen beleven en dat de natuur in de 
omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Groen en water dichtbij huis geeft 
mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om 
ons heen zorgt voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. Weert heeft 
een aantal unieke natuurgebieden, zoals het Weerterbos en het IJzeren Mangebied.



2120Verkiezingsprogramma 2018 Verkiezingsprogramma 2018

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Inzetten op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om 
 de stad en de dorpen. Dit draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en 
 landschap.
• Behouden van de kinderboerderij en het hertenkamp in de IJzeren Man.
• Parkjes en groenstroken in de wijken en dorpen blijven onderhouden.
• De openbare ruimte beheren door natuurlijk en ecologisch bermbeheer, variatie in 
 beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid. Bescherming 
 van de biodiversiteit.
• Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man financieel blijven ondersteunen om 
 zijn taken op het gebied van milieu- en natuureducatie (scholenprojecten) 
 te kunnen blijven uitvoeren en zo mogelijk uit te breiden.

Afval
De hoeveelheid afval, die gestort of verbrand wordt, moet zoveel mogelijk worden 
teruggebracht. Wij zijn voor het scheiden van afval zodat afval opnieuw gebruikt kan 
worden. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. Het 
scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. 

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Huishoudens kunnen onder dezelfde voorwaarden als in de afgelopen jaren 
 bij de milieustraat hun afval afgeven om illegale stort te voorkomen.
• Voldoende plekken voor gescheiden afvalinzameling.
• Meer prullenbakken in de openbare ruimte.

Hoofdstuk 5

Veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij 
koesteren de diversiteit daarbinnen. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar 
het uitgangspunt. Recht en veiligheid begint dichtbij huis. Een veilige omgeving is een 
zaak voor iedereen. Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zor-

gen te hoeven maken. Je veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je wijk, 
je dorp en in de stad is een recht waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een priori-
teit voor de PvdA-Weert. Die veiligheid wordt bevorderd door een goede samenwerking 
tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen. Het doel is de veiligheid zowel 
feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomge-
ving veiliger wordt. Veiligheid vereist echter inspanningen van alle partijen. We laten 
veiligheid niet alleen aan de overheid over en maken gebruik van de inzet van inwo-
ners om onze leefwereld veiliger te maken. Zonder medewerking van inwoners gaat 
het niet. De snelle opkomst van Burgernet en het ontstaan van vele WhatsApp-groepen 
in buurten illustreren dat. Maar ook een initiatief als buurtbemiddeling door getrainde 
vrijwilligers, die op hun beurt weer ondersteund worden door professionals, laat zien 
dat inwoners van Weert zich inzetten voor een veiligere samenleving. De gemeente stelt 
samen met wijk- en buurtbewoners/wijk- en dorpsraden een plan van aanpak op om 
de veiligheid in de wijk te versterken. Burgers krijgen in samenspraak met de bevoegde 
en ondersteunende instanties nadrukkelijk een eigen rol en verantwoordelijkheid. Dit 
kan echter alleen slagen als de inwoners van Weert die hierbij betrokken worden als 
een volwaardige gesprekspartner worden behandeld: zij zijn immers de ogen en oren 
in de wijken en dorpen en weten wat er speelt. Zo heeft deze inzet van inwoners ook 
een gewenst bijeffect: meer sociale samenhang. Naast een maatwerkaanpak pleit de 
PvdA-Weert nadrukkelijk voor preventie. Het wegnemen van gevoelens van isolement 
en achterstelling, opvang van potentiële overlastveroorzakers, voorkomen van school-
uitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding zijn instrumenten, 
die daarvoor kunnen zorgen. Maar er is meer. We maken glashelder wat wel en wat niet 
kan in onze samenleving. Dat betekent dat we grenzen trekken. Het aanspreken op die 
grenzen is een gezamenlijk streven. Het handhaven van de grenzen en het optreden 
waar dat nodig is, is een taak van gemeente, politie en justitie. De inzet hierop kan en 
moet doelmatiger. Crimineel en overlastgevend gedrag (op straat) moet een halt wor-
den toegeroepen. Lik-op-stukbeleid voor vandalen!  
Bijzondere aandacht gaat uit naar (signalen van) radicalisering. Dit vereist alertheid en 
samenwerking tussen o.a. gemeente, politie, onderwijs, welzijnswerk en sportclubs.  
Zorgwekkend is de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Steeds vaker zien we voor-
beelden van criminaliteit rond drugs, mensenhandel en/of vastgoed, die vanuit de on-
derwereld de bovenwereld binnendringt en vergiftigt.  

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid kan zich vrij 
 bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wordt afgewezen en 
 aangepakt.
• Wijk- en dorpsbewoners betrekken bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken 
 van beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Jaarlijks wordt wijkbewoners gevraagd 
 welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden aangepakt en wat 
 zij zelf hieraan kunnen doen. Elke wijk wordt gevolgd met een 
 wijkveiligheidsmonitor.
• Meer zichtbare wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die voor 
 verbindingen zorgt. Wij willen dat de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners 
 gehandhaafd blijft. De wijkagent is iemand die zichtbaar optreedt: van handhaving 
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 gaat ook een preventieve werking uit.
• Strikter handhavingsbeleid door de gemeentelijke BOA’s. Waar handhavend 
 opgetreden moet worden, is dit het uitgangspunt. Indien dit niet mogelijk is 
 vanwege een tekort aan mensen is uitbreiding van het aantal FTE’s een optie.
• Investeren in de relatie tussen politie en inwoners. De politie moet een afspiegeling 
 zijn van de wijk en alle aandacht geven aan het versterken van het vertrouwen dat 
 inwoners in hun functioneren hebben.
• Preventie is van het grootste belang. Dit heeft betrekking op fysieke zaken of speelt 
 een belangrijke rol in het jeugd- en gezondheidsbeleid.
• We zetten in op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en 
 gebedshuizen. Dit is noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan. 
• De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is een absolute prioriteit. 
 Huiselijk geweld of andere vormen van misbruik wordt niet geduld. Elke aanpak 
 stimuleren die helpt bij het tegengaan hiervan.
• Inzet van cameratoezicht alleen onder strikte voorwaarden en uiterste 
 zorgvuldigheid met de verkregen data. Ook de inzet van mobiele camera’s om de 
 veiligheid te vergroten kan onder dezelfde strikte voorwaarden ingezet worden.
• De softdrugmarkt is reeds overal aanwezig is daarom zijn wij voor legalisering van 
 wietteelt en voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops.
• Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol.
• Niet mild voor harddrugs! Een keiharde aanpak van harddrugs en van de 
 infrastructuur die productie en verspreiding op de markt mogelijk maakt.   
• Overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aanpakken. Onze 
 aandacht mag niet verslappen. Het beleid moet zijn: aanspreken van ouders, door de 
 inzet van straatcoaches de jeugdgroepen aanspreken en corrigeren, het voorkomen 
 van schooluitval en het opzetten van veiligheidsprojecten op scholen. Wie rottigheid 
 uithaalt heeft drie keuzes: naar school gaan, een stage volgen, of werken. Als deze 
 aanpak niet werkt dan is het uiteindelijk aan politie en justitie!  

Hoofdstuk 6  

Bestuur
Wij kiezen voor een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan 
doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt 
gekoesterd. Een samenleving die bijeenblijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om 

het bindend vermogen in de samenleving te versterken en de destructieve krachten de 
wind uit de zeilen te nemen. Een veilige en open samenleving.
De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA-Weert vindt dit een gewenste ont-
wikkeling. Wij zijn altijd voorstander geweest van de decentralisaties in het sociale do-
mein. Ook de versterking van de positie van de lokale overheid ten opzichte van de wo-
ningbouwcorporaties is een goede ontwikkeling. Wel zien we dat regionale verbanden 
steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Gemeenteraden hebben hier regelmatig 
het idee weinig tot geen invloed op te hebben. De PvdA-Weert zal er alles aan doen om 
te voorkomen dat de raad buitenspel komt te staan.
De overheid is er voor haar inwoners. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voor-
komt dat inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor.
Tegelijkertijd verandert de taak- en rolopvatting van de overheid en de verwachtingen 
die mensen hebben. De samenleving is vol in beweging. Het aantal burgerinitiatieven 
neemt toe. Overheid en samenleving zijn niet hetzelfde. De overheid bepaalt niet meer 
met geld en regels alleen hoe de samenleving wordt ingevuld. De bijdrage van de over-
heid is afhankelijk van de vraag die voorligt. Dat kan normerend, regelgevend, hand-
havend, financieel of faciliterend zijn. Soms is er zelfs helemaal geen rol meer. Samen 
met inwoners, organisaties en bedrijfsleven wordt invulling gegeven aan die nieuwe 
verhoudingen.
De PvdA-Weert omarmt initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van inwoners bij 
de lokale democratie. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve demo-
cratie (de gemeenteraad) voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij 
actief burgerschap en initiatieven van onderop.
Een goede dienstverlening en communicatie staat bij de PvdA-Weert hoog in het vaan-
del!

De PvdA-Weert in de komende raadsperiode
• Burgerinitiatieven worden zoveel mogelijk ondersteund.  Deze initiatieven leiden tot 
 meer betrokkenheid van inwoners.
• De gemeente stelt een duidelijk kader vast waarbinnen en onder welke voorwaarden 
 burgerinitiatieven ondersteund kunnen worden.
• Burgerinitiatieven blijven van burgers en worden niet door de gemeente 
 overgenomen.
• Burgerinitiatieven zijn geen alternatief voor de representatieve democratie.
• Burgerinitiatieven zijn in de regel doel-, locatie-, leeftijdsfase of groepsgebonden 
 en vaak tijdelijk van aard, terwijl de gemeenteraad zich moet laten leiden door het 
 algemeen belang.
• Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich.
• Regels waar geen duidelijke reden meer voor is, worden afgeschaft.
• De gemeente toetst haar eigen regels. Daar waar ze conflicterend zijn, worden ze 
 aangepast.
• De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde. De telefoon wordt binnen 
 zes keer overgaan opgenomen door de receptionist(e), brieven en e-mails worden   
 beantwoord binnen de daarvoor gestelde termijnen.
• In contacten met inwoners communiceert de gemeente klantgerichter en 
 klantvriendelijker; de gemeente is er voor haar inwoners en niet andersom! 




