
 
Beschouwingen Voorjaarsnota 2013 Weert Lokaal  
 
 
Inleiding 
 
Het college geeft in haar inleiding aan dat aan de hand van deze voorjaarsnota de 
raad  een richtinggevende discussie moet gaan voeren over de plannen voor 2014. 
Daarbij spelen de belangen van de inwoners van Weert voor Weert Lokaal een 
doorslaggevende rol. De meeste geëigende weg  voor de raad is dit te doen door het 
indienen van moties. De fractie van Weert Lokaal zal dan ook enkele moties indienen 
in het belang van onze inwoners en niet gedreven door politieke voorkeuren. 
We kunnen ook richting geven door het aandragen van ideeën en aandachtspunten 
die nog niet rijp zijn voor moties of amendementen, maar die het college en de 
andere raadsleden wel handvatten geven op grond waarvan met onze fractie zaken 
zijn te doen.  
 
 
1. Algemeen bestuur, dienstverlening en veiligheid 
 
De kerntakendiscussie (wat moet de gemeente wel en niet doen) kan er in de 
komende jaren toe leiden dat het gemeentebestuur taken zal moeten afstoten. 
Daarnaast staat nu al vast dat de rijksoverheid steeds meer taken zal overhevelen 
naar de gemeenten. Om toch een aantal taken op goed niveau te kunnen blijven 
uitvoeren, moet het gemeentebestuur nog meer dan nu het geval is, samenwerking 
zoeken op allerlei niveaus, met de inwoners, wijken en dorpen, tot andere 
gemeenten en instanties.  
 
Op lokaal niveau weten inwoners elkaar te vinden om gezamenlijk voor hen 
essentiële taken uit te voeren. De fractie van Weert Lokaal vindt dat het college nog 
meer moet insteken op dit soort initiatieven door ze te herkennen als levensvatbaar, 
te stimuleren en daar waar mogelijk te ondersteunen. Inwoners zullen er profijt van 
hebben. Deze initiatieven verhogen niet alleen de sociale cohesie, maar kunnen ook 
leiden naar meer werkgelegenheid. Als veelbelovende voorbeelden denken wij hierbij 
aan Perron C en Weert Energie.  
 
De huidige samenwerking met andere instanties en gemeenten moet volgens de 
fractie van Weert Lokaal nog verder versterkt worden. Zij spreekt hierbij het 
vertrouwen in de bestuurders uit die in dergelijke samenwerkingsverbanden zoals de 
Hoge Dunk, Brainport en GOML voor de inwoners van Weert werk verzetten. Dat 
daarbij een efficiënte communicatie richting raad een absolute noodzaak is voor het 
vergroten van draagvlak, moge duidelijk zijn.  
 
 
2. Werk en economie 
 
Wat de fractie van Weert Lokaal betreft moet het vergroten van de werkgelegenheid 
de allerhoogste prioriteit krijgen. Het gemeentebestuur moet zich dan ook creatief en 
soepel opstellen als er zich kansen aandienen die arbeidsplaatsen opleveren.  
 



 
De ontwikkeling van het Kempen~Broek begint meer en meer gestalte te krijgen. 
Voor Weert Lokaal is deze ontwikkeling een aanzet tot verdere economische 
structuurversterking. Met name in de toeristische economie maakt Weert grote 
sprongen vooruit. Wellicht komt een oude wens van Weert Lokaal, het toegankelijk 
maken van de industriehaven voor pleziervaart, hierdoor meer en meer in zicht. 
Zeker als toegangspoort vanuit het water tot het gebied Kempen-Broek. Omdat wij er 
van overtuigd zijn dat de economische spin-off groot zal zijn is het ons een lief ding 
waard om deze recreatieve, economische motor nog meer vermogen te geven. 
Hierover dienen we dan ook een motie in.  
 
Rondom Weert liggen diverse ecologische pareltjes: natuurgebieden met 
verschillende landschapseenheden zoals stuifzanden, heidevelden, broekbossen, 
venen en vennen. Weert Lokaal vindt dat het toeristische en educatieve potentieel 
hiervan verder benut moet worden, zonder de natuurwaarden hierbij  uit het oog te 
verliezen. Deze unieke omgeving moet (inter)nationaal worden uitgedragen. Het zal 
dan zeker werkgelegenheid opleveren. We wonen in een unieke omgeving met 
unieke stukjes natuur.  
 
Weert Lokaal vindt het hierbij belangrijk om duidelijkheid te creëren voor de 
bezoeker. Één toegangspoort en één duidelijke Kempen-Broek website! Vanuit dat 
bezoekerscentrum en vanuit deze website kunnen mensen naar de verschillende 
toeristische en recreatieve punten geleid worden.  
Verder is Weert Lokaal het eens met de genoemde ontwikkelingen in de 
voorjaarsnota aangaande Kempenbroek. In de toekomst zullen we nog met 
aanvullende voorstellen komen.  
 
 
3. Onderwijs, sport, kunst en cultuur 
 
In 2014 heeft Weert 600 jaar marktrechten. Het gemeentebestuur wil dit jaar 
feestelijk vieren. Getuige de vele initiatieven die door de inwoners – al dan niet 
verenigd – zijn ingediend, is  dit een goed initiatief. De meeste voorstellen hebben 
ook te maken met sport, kunst en cultuur of educatie. Weert Lokaal vindt echter ook 
dat  er behouden moet worden omgegaan met het ter beschikking stellen van 
financiële middelen, zeker als de activiteiten eenmalig zijn. Het is beter om van 
tevoren te kijken of de geplande activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan de 
toekomst van Weert ten behoeve van onderwijs, sport, kunst en cultuur.  

 
 

4. Welzijn, maatschappelijke ontwikkelingen en sociale zekerheid 
 
Voor wat betreft werkgelegenheid, jeugdzorg en WMO en dan met name de 
thuiszorg zijn de gevolgen van landelijk overheidsbeleid nog niet goed in te schatten. 
Zeker is een terugtredende UWV,  bezuinigingen bij sociale werkplaats, 
verantwoordelijkheden m.b.t. jeugdzorg en meer eigen inzet op gebied van Thuiszorg 
(WMO). 
Weert Lokaal maakt zich zorgen over deze gevolgen wanneer de zelfredzaamheid  
en of bereidwilligheid voor ondersteuning minder is dan verwacht. Hoewel onder de 
werknaam ‘De Kanteling”en participatiewet al vele professionele organisaties 



hiermee bezig zijn is het bij de Weerter burger  en betrokken doelgroep nog 
nauwelijks bekend dat er in de toekomst minder hulp zal zijn. Menigeen zal ermee 
geconfronteerd worden wanneer de hulp noodzakelijk wordt. Graag aandacht voor 
structurele voorlichting waardoor mensen kunnen anticiperen. 
 
Weert kent een groeiende werkeloosheid, een groeiend bijstandsbestand en ook 
aanvragen bij de voedselbank zijn meer dan verdubbeld. 
Graag aandacht voor voorlichting en creëren van werkgelegenheid ook voor mensen 
die tot categorieën behoren die nog niet langdurige zorg dan wel  grote afstand 
hebben van de arbeidsmarkt. 
 
 
5. Wonen en ruimtelijke ontwikkelingen 
 
Het programmapunt Wonen en ruimtelijke ontwikkeling kent een erg sober 
beleidsplan. Dat is gezien de huidige financieel/economische situatie niet 
verwonderlijk.  
In de afgelopen tijd is een aantal maal geprobeerd om samen met 
woningbouwcorporaties woonruimte voor studenten, die in de omgeving van Weert 
studeren, te creëren. Helaas zijn deze pogingen tot nu toe niet succesvol geweest. 
Voor de leefbaarheid vraagt Weert Lokaal echter aan het college deze doelgroep en 
hun woningbehoefte in het oog te blijven houden om projecten op af te kunnen 
stemmen.  
 
De afzet van incourante bouwkavels is ondanks de genomen maatregelen niet op 
gang gekomen. Wellicht biedt verkoop bij opbod van deze kavels soulaas. Weert 
Lokaal ziet graag een voorstel van het college in deze richting. 
 
Naar de mening van Weert lokaal moet het college zich meer richten op het bouwen 
van woningen in de kerkdorpen in die mate die noodzakelijk is om de leefbaarheid 
van deze gemeenschappen in stand te houden. Het is weliswaar een aandachtspunt 
van dit college, maar in een aantal gevallen komt de bouw slechts matig tot niet op 
gang. Weert Lokaal verzoekt het college dan ook de bouwplannen aan te passen 
aan de nieuwste inzichten en het creatief invullen van deze plannen met name voor 
de starters en ouderen.  
 
Weert Lokaal is verheugd dat er een duurzaamheidcoördinator aangesteld is. Het is 
belangrijk dat deze coördinator voet aan de grond krijgt binnen de gemeentelijke 
organisatie en binnen de gemeente Weert. Hiervoor is budget nodig waarmee o.a. 
kennisoverdracht en educatieve projecten gerealiseerd kunnen worden. Weert 
Lokaal vindt het belangrijk dat hierbij gebruik gemaakt wordt van bestaande 
structuren.  
 
De duurzaamheidcoördinator zal ook een rol spelen bij de uitvoering van het 
Milieubeleidsplan. Doel van dit plan is een bijdrage leveren aan een gezonde 
leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties. Weert Lokaal vindt het 
belangrijk dat de burgers van de wijken en dorpen van Weert zo goed mogelijk 
betrokken worden bij de uitvoering van dit plan.  
 
 



6. Stedelijk beheer en mobiliteit  
 
Weert Lokaal maakt zich zorgen over de aantrekkingskracht van de binnenstad. 
Leegstand is niet uniek voor Weert en in vergelijking met andere steden in de 
omgeving, valt het eigenlijk nog mee. Maar Weert mist als binnenstad een of 
meerder publiekstrekkers waarvoor mensen naar de stad komen. Weert Lokaal vindt 
dan ook dat de gemeente in samenwerking met alle betrokkenen moet proberen een 
dergelijke, structurele publiekstrekker naar de binnenstad te halen.  
 
Weert Lokaal heeft er in het verleden vaker op aangedrongen om de moderne 
geschiedenis van onze gemeente kenbaarder te maken in de openbare ruimte.  Door 
het benoemen van straten naar personen die een rol van betekenis hebben gespeeld 
in die geschiedenis doordat ze of voor onze vrijheid zijn gesneuveld of een 
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het sociaal, cultureel dan wel 
maatschappelijk leven, kun je dit op een simpele manier kenbaar maken. Deze 
mensen verdienen onze dankbaarheid en respect. Tot nu toe heeft het college er 
steeds blijk van gegeven deze suggestie mee te nemen, maar tot op heden is daar 
helaas nog niets van terecht gekomen.  
We kunnen dan ook niet anders dan nu een motie in te dienen. Het vieren van 600 
jaar Weert is wat Weert Lokaal betreft ook een uitgelezen moment om deze jongste 
geschiedenis van de gemeente te verankeren in het heden.  
 
 
7.  Financiën en personeel 
 
Weert Lokaal maakt zich uiteraard zorgen over de financiële positie van de gemeente 
Weert. Het verbeteren van deze positie heeft de hoogste prioriteit. Zij is namelijk de 
absolute randvoorwaarde om het huidig voorzieningenniveau voor de inwoners te 
handhaven en om nieuw beleid op te zetten ten diensten van de inwoners van deze 
gemeente. Naar de mening van Weert Lokaal is bezuinigen , zoals het college zal 
voorstellen, niet het redmiddel. Er moet nadrukkelijk gekeken worden naar de 
inkomsten van de gemeente. Inwoners betalen verschillende gemeentelijke 
belastingen die tezamen als woonlasten kunnen worden aangemerkt.  Weert Lokaal 
pleit ervoor om de huidige woonlasten als maatstaf te nemen voor toekomstige 
belastingdruk voor de inwoners. Deze woonlasten hoeven op dit ogenblik niet te 
worden verhoogd, met uitsluiting van indexering. Maar het betekent ook dat ze niet 
worden verlaagd als een van de kostenposten door goed beleid verlaagd zou kunnen 
worden. Inwoners betalen niet meer, maar ook niet minder. Zo kunnen we een 
langdurige, structurele inkomstenbron bewerkstelligen voor de gemeentelijke 
begroting. We zullen hier een motie voor indienen. 
 
 
Tenslotte 
 
Tot slot willen wij als fractie onze waardering uitspreken over het vele werk dat is 
verzet bij de totstandkoming van deze voorjaarsnota en allen die er een bijdrage aan 
hebben geleverd hartelijk bedanken.  
 
Leon Kusters 
Fractievoorzitter Weert Lokaal 



 
 
 
 


