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De gemeente Weert staat voor veel uitdagingen. Voor de PvdA-Weert zijn er drie 
speerpunten waar de komende raadsperiode met voorrang aandacht aan besteed moet 
worden:    

* een eerlijke samenleving voor iedereen
* voldoende woningbouw zowel in de stad als in het dorp
* de energietransitie haalbaar en betaalbaar.

Daarnaast zijn er genoeg andere zaken die niet vergeten mogen worden. Daarbij gaat het 
soms om voortzetting of versterking van bestaand beleid. Ook zijn er kwesties die om 
aandacht of verbetering vragen, dit is te lezen in Weert, een fijne gemeente om te wonen!

Een eerlijke samenleving voor iedereen 
De toenemende ongelijkheid in de samenleving, de sociale ontheemding en de 
gemankeerde verzorgingsstaat vragen om daadkracht, ook op lokaal niveau.

Als we bestaanszekerheid voor iedereen nastreven, moet ongelijkheid worden
aangepakt. De vrijemarkteconomie heeft ertoe geleid dat een steeds kleinere groep zich 
steeds meer kan veroorloven en een steeds grotere groep steeds minder.
‘Eerlijk delen’ is het sociaaldemocratische antwoord op hebzucht, egoïsme en
onrechtvaardigheid.

Voor ons is een rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, 
goed wonen, gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en zeggenschap. Een 
samenleving waar kinderen onbevreesd opgroeien, waar ze worden aangemoedigd om 
na te denken en creatief te zijn. Zo kunnen zij verder reiken dan het gangbare en 
vooruitkomen.

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn evenals 
sport en cultuur. Het hebben van (vast) werk is cruciaal om te kunnen voorzien in het eigen 
bestaan en het kunnen betalen van een fatsoenlijke woning. Wie geen bestaanszekerheid 
kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het is een basisvoorwaarde 
voor een goed leven. 
De overheid kan niet voor geluk zorgen, maar zij kan wel de voorwaarden scheppen die het 
makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

Wij willen mensen met elkaar in contact brengen en verbinden. Solidariteit is een 
belangrijke, zo niet de belangrijkste, bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving 
waar we respect hebben voor elkaar en gelijkwaardigheid erkennen. Een samenleving waar 
discriminatie wordt bestreden wordt en waar onderling vertrouwen heerst.

Wij pleiten voor een ‘nieuwe economie’ die werkt voor mensen in plaats van andersom. 
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Innovatie en investeringen zijn noodzakelijk maar wel dusdanig dat er een eerlijke 
verdeling tussen macht en inkomen ontstaat. Ieder bedrijf is een samenwerking tussen 
arbeid en kapitaal. Het is niet eerlijk als alle winst naar het kapitaal gaat en de risico’s voor 
de werknemers zijn.
Bedrijven die uitsluitend winst willen maken ten koste van mens en planeet, hebben 
geen bestaansrecht. Ondernemers die mens en planeet helpen, verdienen daarom 
meer ondersteuning.

Wij willen een vestigingsbeleid voor bedrijven in Weert, waarbij de komst van ondernemers 
met maatschappelijke verantwoordelijkheid én met specifieke maatregelen gestimuleerd 
worden. Dit kan door alleen nog vestiging van bedrijven toe te staan die hun    werknemers 
een fatsoenlijk loon betalen en fatsoenlijk werk bieden. Afgezien van de ongewenste 
‘verdozing’ in het landschap, kijken wij zeer kritisch of het aantal arbeidsplaatsen in 
verhouding staat tot de omvang van het gebouw. 
Vanzelfsprekend moet de gemeente een sociale werkgever zijn. Mensen en bedrijven die 
door de gemeente worden ingehuurd moeten fatsoenlijk behandeld en betaald worden. 
Wij zetten ons in voor een verhoging van het minimumloon naar € 14,- per uur.  Wij 
vertrouwen erop dat de gemeente Weert als werkgever hierin het voorbeeld geeft.

Mensen willen goed leven en tevreden kunnen zijn over hun huis, hun buurt en de school 
voor hun kinderen. Mensen willen vertrouwen hebben over hun kansen voor een goede 
toekomst. Als dit niet vanzelfsprekend is, of ver weg lijkt, moet er ondersteuning en zorg 
zijn.  

Voldoende woningbouw zowel in de stad als in het dorp
Bouwen, bouwen, bouwen maar wel met verstand
De woningmarkt is een voorbeeld die aangeeft waar de marktvrijheid de bestaanszekerheid 
ondermijnt. Iedereen heeft recht op een betaalbare woning maar op dit moment zijn het de 
beleggers en speculanten die de woningmarkt beheersen. 
De PvdA wil landelijk een Nationaal Woningbouwplan voor 100.000 nieuwe woningen per
jaar. Voor Weert willen wij dat de bouwproductie van 200 nieuwe woningen naar    
minimaal 300 nieuwe woningen wordt verhoogd.

Om de woningnood aan te pakken moeten er voldoende tijdelijke (sociale) huurwoningen 
worden gebouwd om de acute nood aan te pakken. Langdurige bewoning op 
vakantieparken moet toegestaan worden voor maximaal vijf jaar.

Er moet meer ruimte zijn voor meer sociale woningbouw. Hiervoor moeten nieuwe 
gebieden aangewezen worden, ook op Laarveld. De norm moet minimaal 30% sociale 
woningbouw zijn.
Omvorming van winkel- en bedrijfspanden voor jongerenhuisvesting moet
worden bevorderd; grote bouwkavels dienen ook beschikbaar te zijn voor 
groepswoningen.
Bij uitgifte van kavels voor goedkopere woningen krijgen niet alleen projectontwikkelaars 
een kans maar ook groepscoöperaties die via zelfbouw een complex willen realiseren. 
Vrijkomende landbouwbedrijven kunnen ook uitstekend geschikt worden gemaakt voor 
bijvoorbeeld hofjes en groepsbewoning. Experimentele vormen van woningbouw voor 
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ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig wonen moeten worden bevorderd.

De komende vier jaar worden minimaal 100 starterswoningen gebouwd, ook op Laarveld.
Hiervoor komen alleen kopers in aanmerking die recht hebben op een starterslening. De 
starterslening blijft ook beschikbaar voor de aankoop van andere woningen en wordt 
maximaal ingezet.
Met investeerders, projectontwikkelaars en woningbouwverenigingen worden bindende 
afspraken gemaakt voor de bouw van huurwoningen in het segment middenhuur. Ook de
projectontwikkelaar moet voldoen aan de norm van 30% sociale huur- of 
starterswoningen.

Bij de goedkeuring van bouwprojecten worden afspraken gemaakt met 
projectontwikkelaars dat de kopers zelf in de woningen gaan wonen om speculatie te 
voorkomen.  
Bij de verkoop van nieuwbouwwoningen wordt met een lotingsysteem gewerkt zodat 
iedereen een eerlijke kans heeft. 
Sloop van bestaande sociale woningen is pas acceptabel als er voldoende woningen 
beschikbaar zijn.
Wij zijn voor het behoud en het verduurzamen van de appartementen aan de Sint 
Jozefslaan. 

De energietransitie voor iedereen haalbaar en betaalbaar
Bij het klimaatneutraal maken van onze gemeente staat praktisch handelen en de 
betaalbaarheid centraal. Er is geen ruimte meer voor hobbyisme of uitstelgedrag van zowel 
voor- als tegenstanders.
Gewoon doen wat nodig is, pragmatisch en met daadkracht. De energietransitie moet voor 
iedereen haalbaar zijn en uiteindelijk ook voordeliger, dan doorgaan met het verstoken van 
gas of olie.
De gemeente zorgt voor goede voorlichting en informatie zodat iedere inwoner kan weten
wat ze kunnen en moeten doen en welke voordelen dat oplevert.
Met de woningbouwverenigingen worden afspraken gemaakt over het 
versneld verduurzamen van hun woningenbestand.

Voor eigenaren van woningen die de kosten voor isolatie en zonnepanelen moeilijk zelf 
kunnen betalen worden fondsen, leningen en coöperaties in het leven geroepen zodat 
het wel haalbaar en betaalbaar wordt.

We gaan pas van het gas af als dit verantwoord kan. Inwoners moeten hierover 
duidelijk worden geïnformeerd.
Initiatieven om versneld zonnepanelen aan te leggen op woonhuizen en bedrijfsruimen 
worden gestimuleerd en waar nodig geïnitieerd door de gemeente. Daarbij kan gedacht 
worden aan coöperaties waardoor het voor inwoners aantrekkelijk en gemakkelijk wordt 
om mee te doen. Men wordt geholpen bij het regelen van zaken en met 
gemeenschappelijke inkoop.
De gemeente moet een versnellingsprogramma starten om gemeentelijke 
gebouwen te verduurzamen.
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Weert, een fijne gemeente om te wonen!
Naast onze speerpunten zijn er natuurlijk genoeg ander zaken die niet vergeten mogen 
worden. 

HOOFDSTUK 1
ZORG EN WELZIJN

Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het 
welbevinden van mensen en voor een verbonden samenleving. Voor ons is het belangrijk, 
dat iedereen mee kan doen en niet aan de zijlijn staat. Als dat - even of langer – is er altijd 
iemand die met je mee kan denken.

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn gaat, zijn een aantal waarden van groot belang. 
Voor de zorg is het uitgangspunt: dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en 
aanwezig. Mensen moeten met vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg.

Bij welzijn gaat het om: bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en 
sociale samenhang. Dat kan door het vroegtijdig signaleren van problemen, deze te 
benoemen en op te lossen. Dit is vooral preventief met maatregelen als de bestrijding van 
eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval of laaggeletterdheid. Het beperken van 
overlast en het verminderen van verloedering in buurten    en wijken moet voorkomen dat 
problemen verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet.

De zeggenschap van cliënten en medewerkers wordt vergroot zodat er echt sprake is van 
meepraten en besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het borgen van 
werknemers- en cliëntenbelangen en de toekomst van zorg en welzijn in de eigen 
gemeente. De rol die wijk- en dorpsraden spelen, blijven van groot belang.

In zorg en welzijn gaat het 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. We willen onderzoeken of het 
bestaande beleid effectief is en waar mogelijk verbeteringen nodig zijn.

Wij blijven ons inzetten voor het behoud en versterken van het Weerter Sint Jans Gasthuis. 

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 
schuldhulpverlening. Het is voor ons niet aanvaardbaar dat één op de negen kinderen 
opgroeit in armoede. Opgroeien in armoede staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er 
geen geld is, kun je niet naar de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een 
verjaardagsfeestje.

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen nodig om je 
schulden te kunnen betalen en vaak was het wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het
ontstaan van schulden. Wij moeten deze vicieuze cirkel doorbreken. Gezinnen en andere 
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mensen met problematische schulden worden geholpen, zonder hun verantwoordelijkheid 
over te nemen, maar wel zo laagdrempelig en slagvaardig mogelijk. Jongeren die voor het 
eerst zelfstandig wonen zijn een risicogroep die om aandacht vraagt. 

Waar nodig wordt de schuldproblematiek bezien in samenhang met eventuele andere 
problematiek. De regie ligt hiervoor bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg. Wij willen 
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 de vicieuze cirkels. Ook energiebedrijven, de woningbouwvereniging en 
zorgverleners hebben hierin een rol. Hiermee worden afspraken gemaakt om problemen 
eerder te signaleren.

Wij willen de voedselbank ruimhartig ondersteunen.

Wonen
Wonen is een eerste levensbehoefte en meer dan een dak boven je hoofd. Het is het
startpunt voor je  bestaanszekerheid.  Wonen doe je midden in de samenleving en
samen met anderen.

Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens 
beschikbaar moeten zijn. Iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het 
besteedbare inkomen. 
Om de toegankelijkheid voor iedereen waar te maken, moeten er méér huizen worden 
gebouwd. Op plaatsen waar mensen graag wonen en ontworpen op basis van woonwensen. 
Wonen gaat ook over kwaliteit van de woningen zoals duurzaamheid (‘nul op de meter’), 
veiligheid en de bereikbaarheid van zorg.

Wij streven naar gemengde wijken en gemengde dorpen. Dit betekent ruimte voor 
diversiteit. Jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge (en oudere) kinderen, meerdere 
generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Per wijk moeten er 
voldoende (30%) sociale huurwoningen (max. € 763,47) en starterswoningen aanwezig zijn.
Wij staan niet toe dat mensen met lagere inkomens worden verdrongen naar bepaalde 
wijken of zelfs n    aar buiten onze gemeente. Als passend toewijzen gemengde wijken in de 
weg staat, dient dit in overleg met corporaties opgelost te worden.

Leefbare dorpen en buurten
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een leefbare buurt. Of dit nu in de 
stad is of in Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy, Swartbroek, of Laar. 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 heb je een fijne omgang met je buren. Leefbaarheid 
omvat alle aspecten van het leven: wonen, buiten spelen, (verkeers)veiligheid, sociale 
veiligheid, samenleven, bereikbare voorzieningen.

Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers en instellingen samen. Wij 
willen iedereen verbinden om samen te komen tot een plan, waarin aandacht is voor al 
deze facetten, toegesneden op de specifieke situatie in de buurt. Initiatieven van bewoners 
moeten worden omarmd door de overheid.
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Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren 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 van kracht geworden in 
Nederland. Wij implementeren dit verdrag en halen beperkingen weg zodat onze steden, 
buurten en dorpen toegankelijk zijn voor iedereen.

Weert staat midden in de wereld. Dat betekent dat we rekening moeten houden met de 
huisvesting van statushouders. Zij hebben recht op fatsoenlijke huisvesting. Het is tijd dat 
het eerlijke verhaal wordt verteld. De huisvesting van statushouders legt maar een 
bescheiden claim (tussen de 2 en 3%) op alle huizen die jaarlijks opnieuw worden verhuurd.
Het probleem van de woningnood is alleen op te lossen door genoeg woningen te bouwen. 

De arbeidsmigranten uit EU-landen die bij ons werken om de vacatures in te vullen, zijn 
hard nodig. Ook zij verdienen fatsoenlijke huisvesting en betaling. Wanneer zij permanent
blijven, is snelle integratie en het leren van de taal de slimme keuze. De gemeente moet 
hier proactief mee aan de slag gaan.

Sport
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel om te participeren, voor 
de gezelligheid, om spelregels te leren die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren en
meer.

Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de pijlers van de 
verenigingen. In Weert zijn veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze 
inwoners. Juist in wijken en dorpen zijn zij belangrijk voor de leefbaarheid en de onderlinge 
binding. Zij vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken in de 
samenleving.

Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en verliezen.
Topsport is een belangrijke voedingsbodem voor breedtesport. Topsporters kunnen 
belangrijke rolmodellen zijn voor jongeren. Sport moet toegankelijk zijn voor alle kinderen. 
Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarvoor zijn er in elke woonwijk voldoende 
speelplekken, speeltuinen en beweegtuinen. Er mag niet worden bezuinigd op 
sportverenigingen. Elk kind moet leren zwemmen, daarom bekostigt de gemeente het 
zwemonderwijs.

Cultuur
Cultuur bepaalt wie we zijn, wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we naar 
toe gaan. Het gaat over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de 
leefbaarheid en kent een grote verscheidenheid. 
Belangrijk voor cultuurbeleving zijn de bibliotheek, RICK, de Bosuil, Munttheater, 
cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. 
Museum W moet opzien baren als Weerter trots, niet alleen vanwege de uiterlijke 
verschijningsvorm. 
Het is belangrijk dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen 
en dat elke cultuuruiting van waarde is.



8

De creatieve industrie is een sector die door het delen van denkkracht en innovaties, voor 
een breder publiek, kan bijdragen aan (sociale) innovatie. Aan het begin van 
innovatieprocessen hebben creatieve ondernemers de overheid vaak nodig om    een rol te 
krijgen. De inbreng van deze sector dient net als de inbreng van andere actoren fatsoenlijk 
beloond te worden.

Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente. Cultuureducatie voor 
kinderen en jongeren staat hoog op de agenda. Wij maken dit toegankelijk en betaalbaar.

De bibliotheek is een laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats. Dat betekent dat er in de 
bibliotheek wordt gewerkt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid.
In de dorpen dient een discussie plaats te vinden over het hebben van een basisvoorziening 
op dit gebied.

Ons culturele erfgoed moet worden behouden voor volgende generaties. Dat geldt vooral 
voor onze monumentale gebouwen. Sloop moet geen optie meer zijn.

Voor De Lichtenberg gaat onze voorkeur uit naar een ontwikkeling waarbij dit erfgoed in 
handen komt van de Weerter samenleving in plaats van particuliere ondernemers.

Museum W dient een pronkstuk te zijn waar Weertenaren trots op zijn niet alleen qua 
uiterlijk vertoon maar veel meer inhoudelijk.\

We doen het samen
Wij staan voor een open en diverse samenleving waarin iedereen zich naar wens kan 
ontplooien. Een verbonden en inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen ongeacht
achtergrond, sekse of geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen 
mogelijkheden.
In een inclusieve samenleving respecteren wij elkaars verschillen. Iedere vorm van 
discriminatie wijzen wij af. Ieder mens is waardevol.

Zeggenschap en betrokkenheid in de publieke sector
Het is belangrijk dat inwoners (weer) zeggenschap hebben over publieke voorzieningen. 
Het gaat hierbij om zorg, onderwijs, wonen, openbaar vervoer, sport- en 
welzijnsvoorzieningen. Dit dient het belang van inwoners, niet van instituten.
Burgerinitiatief worden gestimuleerd.
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HOOFDSTUK 2
AAN HET WERK

Voor de PvdA staat werk 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. Werk wordt per definitie betaald. Lukt het werken
in een betaalde baan niet, dan zorgen wij ervoor dat mensen op andere manieren 
volwaardig mee kunnen doen. Op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid 
openhoudt tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.

Verdergaande automatisering zal de arbeidsmarkt verder beïnvloeden. Met name in de 
productie- en maakindustrie zullen traditionele banen verdwijnen. Tegelijkertijd ontstaat er 
ruimte voor werk dat nu nog niet bestaat of wordt gedaan. Innovatie moet worden 
gestimuleerd, maar daar waar er grote veranderingen ten aanzien van het personeelsbestand 
plaatsvinden, is waakzaamheid geboden. We moeten mensen daarom blijven scholen, 
begeleiden en blijven zoeken naar samenwerking met het bedrijfsleven in nieuwe functies. 
Ongeschoolde taken kunnen worden samengevoegd tot een volwaardige baan voor iemand met 
een beperking. Gespecialiseerde medewerkers kunnen zich volledig richten op hun 
hoofdwerkzaamheden. Op die manier worden bedrijven en overheidsinstellingen geholpen 
om invulling te geven aan de participatiewet.

Werkgelegenheid en re-integratie
Mensen die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand 
worden respectvol behandeld. Geen enkel mens hoort kansloos te zijn op de arbeidsmarkt. 
We schrijven niemand af. Werkeloze 55- plussers verdienen extra aandacht.
Tegelijkertijd realiseren wij ons dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen 
kracht uit de bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en dient 
altijd gericht te zijn 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 onze uitgangspunten. Voor mensen die 
niet in aanmerking (kunnen) komen voor werk op de reguliere arbeidsmarkt, houden wij 
beschut werk in stand. Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het 
minimuminkomen zou voldoende moeten zijn om van te kunnen leven. Zonder gebruik te 
maken van toeslagen is dit in de praktijk niet mogelijk.
Het sociaal werkbedrijf De Risse krijgt hierin een sleutelrol. We gaan de komende periode 
een aantal beschutte werkplekken creëren in de gemeentelijke organisatie. Van bedrijven, 
waar we zaken mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde inspanning. We blijven 
waakzaam voor eventuele verdringing van werkgelegenheid.

Detailhandel
De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van het 
centrumgebied. Dit om ervoor te zorgen dat het centrum een aantrekkelijk winkelgebied 
wordt en blijft en dat de werkgelegenheid daar behouden blijft. De gemeente verruimt 
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hiertoe de mogelijkheden voor winkeliers en vastgoedeigenaren. Diversiteit in het 
winkelaanbod is belangrijk. Vooral ook de vastgoedeigenaren zijn aan zet. Huurprijzen 
moeten passen bij de huidige markt.

We investeren in een compact en sfeervol centrum. Het winkelgebied wordt compacter en
in de    aanloopstraten experimenteren we met vrije bestemming (free zones) voor meer 
levendigheid. Om winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing 
bieden. Dit kan door winkels te herbestemmen als woningen, of door andere functies toe 
te laten zoals recreatie, toerisme of horeca. Toe te laten.
De ‘Poort van Limburg’ mag niet worden verkocht. Zoeken naar een geschikte    of meer 
passende bestemming voor de gemeenschap is de betere optie.

 
In de dorpen moet nadrukkelijk gekeken worden hoe het voorzieningenniveau kan worden
versterkt. Denk hierbij aan het steunen van burgerinitiatieven zoals het vestigen een 
buurtwinkel of buurtwinkelwagen.

Bedrijventerreinen
Aan de bestaande leegstand binnen de diverse industriegebieden van Weert moet invulling 
worden gegeven. Extra aandacht is er voor industriegebied Kanaalzone I en Leuken- Noord. 
Waar nodig saneren, revitaliseren en gereedmaken voor nieuwe industrie of woningbouw.
We stimuleren toerisme maar de balans tussen toerisme en lokale behoefte aan 
recreatie moet in evenwicht blijven.
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HOOFDSTUK 3 
JEUGD EN JONGEREN 

Het is belangrijk dat ieder kind een prettig leven heeft, ongeacht afkomst of achtergrond. 
Hiervoor zijn goed geregelde opvang, onderwijs, sportvoorzieningen en kindzorg vereist. 
Daarnaast moeten kinderen op kunnen groeien zonder materiële zorgen. Hoewel het in Weert 
op dit gebied al redelijk goed gaat, blijven deze principes de basis voor al het andere 
jeugdbeleid en moet de gemeente waakzaam blijven en eventuele problemen vóór zijn.

Ieder kind dat opgroeit in armoede is er een te veel. Hoewel het aanpakken van die armoede 
niet bij de kinderen begint, moeten de gevolgen van een problematische thuissituatie wel 
opgevangen worden. Er moet gewerkt worden aan het verbeteren van de aansluiting tussen 
preventie en de jeugdhulp. Binnen de jeugdzorg moet het kind, het gezin en de persoonlijke 
omgeving het uitgangspunt van de ondersteuning 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. 

Kansenongelijkheid begint vaak al in de jeugd. Ieder kind moet kansen krijgen om talenten te 
ontplooien. Achtergrond en/of financiële situatie mogen hierbij geen rol spelen. Onderwijs is 
hiervoor de sleutel. Helaas wordt goed onderwijs steeds vaker een voorrecht voor kinderen die
een ‘betere’ school, extra begeleiding of een dure vervolgopleiding gefinancierd krijgen. Door 
ervoor te zorgen dat ieder kind passend onderwijs kan volgen, kan kansenongelijkheid zo veel 
mogelijk bestreden worden. Dit moet gebeuren door o.a. voor ieder kind gym- en zwemles te 
vergoeden. Kinderen moeten zwemvaardig zijn. Op school kunnen gezonde maaltijden worden
verzorgd en voorkomen moet worden dat scholen extra bijdragen vragen voor reizen, tablets 
etc. 

Voor kinderen die thuis zitten omdat ze ‘niet passen’ op een reguliere school moet er speciaal 
onderwijs zijn. Ook zij moeten immers mee kunnen doen en kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen. Dit geldt ook voor kinderen die meer moeite hebben met taal. Taalontwikkeling 
dient bij alle kinderen bevorderd te worden, om laaggeletterdheid later in het leven te 
voorkomen.

Achterstanden of andere problemen moeten zo snel mogelijk gesignaleerd en aangepakt 
worden. Hiervoor is een goede samenwerking tussen gemeente, Centrum voor Jeugd en Gezin,
consultatiebureaus, scholen en andere instanties cruciaal. Zo kan de juiste zorg worden 
geboden. Daarnaast is het ook belangrijk om te investeren in de leefbaarheid van wijken, 
waardoor de school- en thuissituatie verbeterd worden. Voorkomen is beter dan genezen. 

Ook buiten school kunnen zich natuurlijk problemen voordoen die de ontwikkeling van een 
kind in de weg staan. Er moet daarom voldoende expertise zijn in de gemeente op het gebied 
van gezinsproblematiek, kindermishandeling, jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke 
beperking.

De strijd tegen ongezond overgewicht is een van de belangrijkste uitdagingen voor de 
volksgezondheid. Samenwerking tussen scholen, kinderopvangorganisaties, huisartsen en 
jeugdgezondheidszorg bij de aanpak van overgewicht en het stimuleren van een gezonde 
levensstijl moet worden bevorderd. Denk daarbij onder andere aan een gezonde school- en 
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sportkantine, en prominent aanwezige gym- en zwemlessen in het lesrooster. 

Cultuuronderwijs 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. Deze tak 
van het onderwijs moet dan ook worden bevorderd. Hierbij is het belangrijk dat scholen 
samenwerken met andere instituties van onderwijs, sport en cultuur om de ontwikkeling van 
het kind zo goed mogelijk te bevorderen. 

Jongeren 
Ook voor jongeren moet het leven in Weert prettig, stimulerend en uitdagend zijn. Jongeren 
moeten zich thuis voelen. Voor veel jongeren heeft Weert echter te weinig te bieden. Het is 
belangrijk met de jeugd de dialoog aan te gaan om te kijken hoe Weert beter kan aansluiten bij
de behoefte van de jongeren. De jongerenraad moet weer opgestart worden. 

Weert heeft vanwege de snelle treinverbinding met Eindhoven en andere universiteitssteden 
een unieke positie voor veel studenten. Het is belangrijk dat van deze positie gebruik wordt 
gemaakt, en er op deze studenten ingespeeld wordt. Zo gaan wij ons inzetten om een 
studieplek in het centrum te realiseren, in samenwerking met horecaondernemers. Ook 
jongeren die in Weert een opleiding genieten, maar om de een of andere reden thuis geen 
geschikte studieplek hebben, kunnen hier gebruik van maken.

In de gevallen waar het mis gaat dienen vroegtijdige schoolverlaters actief te worden begeleid 
om onderwijs te vervolgen of op een andere manier aan een toekomst te werken.
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HOOFDSTUK 4 
LEVEN IN EEN DUURZAME EN GROENE OMGEVING 

De PvdA vindt duurzaamheid erg belangrijk. De omschakeling van de samenleving naar niet-
vervuilende energie (ofwel de energietransitie) goed uitvoeren is een van onze speerpunten. 
De wereldwijde klimaatverandering, met als gevolg o.a. steeds extremere 
weersomstandigheden, is zeer zorgwekkend. Hoewel Weert slechts een klein deel van de 
wereldwijde CO2-uitstoot veroorzaakt, moeten ook wij met de gevolgen van 
klimaatverandering omgaan en is het belangrijk dat wij ook ons steentje bijdragen in de 
bestrijding hiervan. 

De verduurzaming is de afgelopen jaren te traag gegaan, er is versnelling nodig. Met elkaar 
moeten we er alles aan doen om, volgens de richtlijnen van de VN, uiterlijk in 2040 een energie
neutrale gemeente te zijn. Wij richten ons hiervoor op duurzame projecten die tegelijkertijd 
zoveel mogelijk de woningbouw, het milieu en de lokale werkgelegenheid ten goede komen. 
Daarnaast moeten inwoners die hun huizen willen verduurzamen op ondersteuning kunnen 
rekenen van de gemeente; in de vorm van geld, maar ook met informatie of andere hulp.

De uitvoering van de duurzaamheidsagenda wordt onvermijdelijk een samenspel tussen 
inwoners, gemeente en provincie. Voor een succesvolle realisatie hiervan is communicatie dan 
ook cruciaal. De belangrijkste leidraad in de energietransitie is echter dat deze voor iedereen in
Weert mee te maken is. Wij zullen er dan ook nauwgezet op toezien dat voor inwoners alles 
betaalbaar blijft en er geen onredelijke maatregelen opgelegd worden. 

Waterbeheer 
In de stedelijke gebieden is het ‘rainproof’ ontwikkelen van wijken en gebouwen steeds 
belangrijker. Deze maatregelen zijn ook belangrijk tegen opwarming en hittestress in de stad. 
Diverse wijken in Weert hebben als gevolg van heftige regenbuien te maken met 
wateroverlast. Hiervoor moet de gemeente, in overleg met experts en de bevolking van die 
wijken, een zo goed mogelijke oplossing vinden. 

In de landelijke gebieden zullen er meer mogelijkheden voor waterberging moeten komen om 
het regenwater op te kunnen vangen, ook in het geval van stortbuien. Aan de andere kant 
zullen er ook maatregelen genomen moeten worden om in drogere periodes droogte-
problemen aan te kunnen. Wij willen de oplossingen hiervoor zoveel mogelijk combineren met
andere terreinen, zoals natuurontwikkeling en recreatie.

Natuur en recreatie
Het is belangrijk dat inwoners voldoende natuur dicht bij huis hebben en dat die natuur divers, 
gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Groen en water dichtbij huis geeft mensen de 
mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. Daarnaast zorgt meer groen om ons
heen voor minder stress en meer ontspanningsmogelijkheden. Hiertoe beschikt Weert over 
een aantal mooie natuurgebieden, zoals de Tungeler Wallen en het IJzeren Mangebied. 

Maar het is ook belangrijk om het ‘kleine groen’ in de stad zelf niet te vergeten; de grasveldjes,
bloemenperken etc. die binnen de bebouwde kom liggen. Op veel plekken bestaat dit nu uit 
niet veel meer dan een simpel grasveld, met hoogstens een paar palen erin om als goals dienst 
te doen. Wij kiezen voor opwaardering van deze stukjes natuur, om de leefbaarheid van de 
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wijken waarin ze liggen te verbeteren. Omdat de mensen die hier het meeste verstand van en 
belang bij hebben de buurtbewoners zelf zijn, is het cruciaal dat dit alles in overleg met de 
buurt(vereniging) gebeurt. Burgerinitiatieven met dit doel moedigen wij dan ook aan.

Om de natuur in Weert toegankelijk te maken zijn goede wandelpaden en fietsnetwerken 
belangrijk. De bestaande routes zullen dan ook worden onderhouden, en waar nodig zullen er 
nieuwe worden aangelegd. De kinderboerderij en het hertenkamp bij de IJzeren Man moeten 
behouden blijven. Het Natuur- en Milieucentrum bij de IJzeren Man blijven we financieel 
ondersteunen om haar taken op het gebied van milieu- en natuureducatie, ook in 
samenwerking met scholen, te kunnen blijven uitvoeren en zo mogelijk uit te breiden. 

Afval 
In het kader van duurzaamheid en de energietransitie heeft het scheiden van afval een hoge 
prioriteit. We streven naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof, en het 
scheiden van afval is de basis van hergebruik en recycling. 

Huishoudens moeten onder dezelfde voorwaarden als in de afgelopen jaren bij de milieustraat 
hun afval kunnen afgeven om illegale stort te voorkomen. Er moeten in onze gemeente 
voldoende plekken zijn voor gescheiden afvalinzameling; op plekken waar dit nog niet het 
geval is moet zo snel mogelijk meer plek gemaakt worden.
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HOOFDSTUK 5
VEILIGHEID

Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij 
koesteren de diversiteit die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect 
voor elkaar het uitgangspunt.

Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen. 
Wij willen allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken. Je 
veilig voelen in je eigen huis, in je directe omgeving, in je wijk, je dorp of stad is een recht 
waar we ons hard voor maken. Veiligheid is een prioriteit voor de PvdA-Weert.

Die veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking tussen gemeente, politie, 
justitie en vele andere partijen. Het doel daarvan is om de veiligheid zowel feitelijk als 
gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger 
wordt.

Veiligheid vereist echter inspanningen van alle partijen. We laten veiligheid niet alleen aan 
de overheid over, maar maken ook gebruik van de inzet van inwoners om onze leefwereld 
veiliger te maken. Zonder medewerking van de inwoners lukt dat 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. Inwoners krijgen in samenspraak met 
de bevoegde en ondersteunende instanties nadrukkelijk een eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Dit slaagt alleen als de inwoners die hierbij betrokken worden als 
volwaardige gesprekspartners worden behandeld. Zij zijn immers de ogen en de oren in de 
wijken en dorpen en zij weten wat er speelt. Zo heeft deze inzet van inwoners ook een 
gewenst    bijeffect: meer sociale samenhang.

Naast maatwerkaanpak moet er nadrukkelijk aandacht zijn voor preventie. Dit kan door 
het wegnemen van gevoelens van isolement en achterstelling, door opvang van potentiële
overlastveroorzakers, het voorkomen van schooluitval en begeleiding na schooltijd via 
sport en gratis huiswerkbegeleiding ter bevordering van kansengelijkheid.
Preventie heeft betrekking op fysieke zaken en speelt een belangrijke rol in het jeugd- en 
gezondheidsbeleid. We zetten in op vroeg signalering via school, leerplichtambtenaar, 
familie, politie. Dit is noodzakelijk om te   voorkomen dat jongeren in het criminele circuit 
belanden of radicaliseren.

Als er sprake is van overlast, intimidatie en criminaliteit wordt dit aangepakt. Als preventie, 
begeleiding en correctie niet werken, is het woord en de daad een politie en justitie.
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Glashelder moet zijn wat er wel en 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 optreden waar dat nodig is, is een taak van gemeente, politie en justitie. 
De inzet hierop kan en moet doelmatiger. Crimineel en overlast gevend gedrag (op straat) 
moet een halt worden toegeroepen. Lik-op-stukbeleid voor vandalen!

In onze gemeente moet iedereen, ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele 
geaardheid, zich vrij kunnen bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en 
discriminatie wijzen wij af en pakken wij aan.

Er moeten meer ‘zichtbare’ wijkagenten zijn die als sleutelpersonen in de wijk voor 
verbindingen zorgen. Wij willen dat de norm van één wijkagent per 5.000 inwoners 
gehandhaafd blijft. De wijkagent treedt zichtbaar op. Van handhaving gaat ook een 
preventieve werking uit.

De gemeente moet investeren in het opleiden van meer BOA’s omwille van een groter 
gevoel van veiligheid.
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HOOFDSTUK 6
WEERT EN DE WEERTENAREN

Wij kiezen voor een verbonden samenleving! Een samenleving waarin iedereen meedoet en
zichzelf kan zijn in een omgeving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. Een 
samenleving die bij elkaar blijft en niet uiteenvalt. Het bindend vermogen in onze 
samenleving moeten we versterken en de destructieve krachten moeten we de wind uit     de 
zeilen nemen. Zo ontstaat een veilige en open samenleving.

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. Wij vinden dit een gewenste ontwikkeling. 
Wij zijn altijd voorstander geweest van de decentralisaties in het sociale domein. Ook de 
versterking van de positie van de lokale overheid ten opzichte van de 
woningbouwcorporaties 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 zet erop in om te 
voorkomen dat de raad buitenspel komt te staan.

Wij omarmen initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van inwoners bij de lokale 
democratie. Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie (de 
gemeenteraad) voor iedereen helder blijft. De lokale democratie heeft baat bij actief 
burgerschap en initiatieven vanuit de inwoners. Waar nodig zullen die initiatieven 
financieel en materieel ondersteund worden.

Een goede dienstverlening en heldere communicatie voor alle Weertenaren staan hoog in 
het PvdA-vaandel!

Weert midden in de wereld
Weert staat midden in de Wereld, midden in haar omgeving. Dit betekent ook 
samenwerken. Samenwerken met onze buurgemeenten, samenwerken met onze Belgische 
buren en samenwerken met de gemeenten in onze regio. Wat ons betreft is Weert een 
loyale samenwerkingspartner die de samenwerking opzoekt en verantwoordelijkheid 
neemt. Dit gebeurt al intensief op maatschappelijk gebied en op het domein van de zorg en 
de veiligheid. Dat moet zo blijven. Ook op economisch gebied wordt er op diverse niveaus 
samengewerkt. Hier zijn nog wel verbeterslagen te maken. Ook de samenwerking met de 
andere regio’s zoals die van Eindhoven en Zuid-Limburg kan versterkt worden. Daarmee 
wordt de economische en sociale kwaliteit van de stad Weert sterker.
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