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Voor u ligt het verkiezingsprogramma van Weert 
Lokaal. De basis van ons programma zijn de gesprekken 
die we de afgelopen vier jaren hebben gevoerd met 
inwoners, verenigingen, stichtingen, bonden, scholen, 
corporaties en ondernemers. Betrokken partijen 
die het beste voor hebben met onze inwoners in al 
onze wijken en dorpen. In het programma staan 
onderwerpen die leven onder onze inwoners en 
waarop de gemeente daadwerkelijk invloed heeft. 
Wellicht mist u zaken vanuit uw vereniging, wijk of 
dorp. Laat het ons nog gerust weten. Weert Lokaal 
staat altijd open om naar u te luisteren en in gesprek 
te gaan. Dat kan de komende weken ook weer in ons 
Weert Lokaaltje. Of neem contact op met één van onze 
kandidaten.

In ons programma is opgenomen wat we de afgelopen 
vier jaren hebben bereikt. Dit was tegelijkertijd een 
moment van reflectie voor mij. De beloftes die we 
vier jaar geleden aan onze kiezers hebben gedaan, 
zijn grotendeels tot uitvoering gekomen. Ondanks 
de toch turbulente tijd waar we nog steeds in zitten 
en de beperkingen die dat met zich meebrengt. Onze 
gemeente is bestuurd en we hebben de focus gehouden 
op de inhoud, niet op de discussies die landelijk tot 
vertragingen en soms onbegrijpelijke besluiten leiden 
of hebben geleid. Weert heeft de afgelopen vier jaren 
een stap voorwaarts gemaakt op veel vlakken. 

Ik maak me ondertussen wel zorgen over de gevolgen 
op korte en langere termijn van de coronapandemie. Het 
zal de komende jaren de grote uitdaging worden om de 
sociale impact te volgen en daarop gerichte maatregelen 
te treffen. Algemene punten van aandacht zijn de 
sociale verbinding en veiligheid blijven bevorderen, 
eenzaamheid aanpakken en onze jeugd voldoende 
perspectief bieden. Ook op sociaal- economisch vlak 
moeten we kort op de bal spelen: wat zijn de gevolgen 
voor de arbeidsmarkt, welke gevolgen heeft dit voor 
starters of zzp’ers en hoe ontwikkelt zich het aantal 
ondernemingen in onze kernen en binnenstad?

We moeten dus aan de bak en vooral niet stil blijven 
staan. En dat doen we met een hele mooie lijst, waar 
ik als lijsttrekker enorm trots op ben. Onze lijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bestaat uit maar 
liefst 44 kandidaten. U vindt op onze lijst vertrouwde 
bekende namen, huidige raads- en commissieleden 
en leden van onze jongerenpartij PuntGaaf. Maar 
ook veel nieuwe namen van inwoners die zich prettig 
voelen bij onze lokale, politieke aanpak. Weert Lokaal 
is een oprechte, betrokken en sociale partij die niet 
gebonden is aan landelijke kaders. Een stabiele partij 
die realistische standpunten inneemt, opereert vanuit 
een positieve grondhouding en een betrouwbare 
samenwerkingspartner is. We volgen de Provinciale en 
landelijke politiek maar we laten onze oren er niet naar 
hangen. Het belang van ónze inwoners staat voorop. 

Belangrijk voor u om te weten is dat bij Weert Lokaal 
niet de volgorde op de lijst bepalend is, maar de volgorde 
van het aantal behaalde stemmen. De kandidaten met 
de meeste stemmen hebben bij onze partij het recht om 
in de gemeenteraad plaats te nemen. U bepaalt of jong 
of aanstormend politiek talent een plek moet krijgen 
in de raad, of dat u meer vertrouwen heeft in de meer 
ervaren leden van onze partij. Eerlijker kunnen we het 
niet maken.

Als partij hebben we ons de afgelopen jaren voor meer 
dan 100% ingezet voor ons Weert. In samenwerking met 
inwoners, verenigingen, stichtingen en ondernemers 
hebben we veel bereikt. Dat maakt me trots. Trots op 
onze stad, onze inwoners en onze partij. Maar er is ook 
nog veel te doen. Geef uw vertrouwen aan Weert Lokaal, 
dan doen we dat samen!

Martijn van den Heuvel 
Lijsttrekker en Wethouder Weert Lokaal 

VoorwoordMartijn van den Heuvel
Nummer 1
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Economie & Ondernemerschap 8
Weert biedt ruimte aan lokale ondernemers. Samen met onderwijsinstellingen en ondernemers 
pakken we de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan en zetten we Weerter bedrijven in de spotlight. 

Wonen & Mobiliteit   12
Woonwensen en woonmogelijkheden van inwoners zijn sterk veranderd. Dat vraagt om een andere 
aanpak en kijk op wonen.  

Zorg & Participatie   16  
Zorgvragen moeten geen zorgen opleveren. De druk moet omlaag, het zorgoverzicht moet transparanter 
en de focus ligt op tijdig voor passende (maatwerk)oplossingen zorgen. 

Onderwijs    20
Weert heeft een goed onderwijsaanbod, met aandacht voor nieuwbouw en nieuwe onderwijsvormen. 
Ieder kind dient zich thuis te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen op school. 

Sport     22
Inzetten op positieve gezondheid, zowel fysiek als mentaal, als speerpunt voor sport, om zo 
gezondheidsproblemen te voorkomen en terug te dringen, met aandacht voor de rol die onze 
verenigingen hierin spelen.

Cultuur    24
Zichtbaar maken van de waarde van cultuur, niet alleen op maatschappelijk vlak, maar ook voor 
Weert als centrumgemeente en als eis voor een goed vestigingsklimaat.

Klimaat, Duurzaamheid & Natuur 26
Iedereen moet kunnen bijdragen aan en profiteren van verduurzaming: eerlijk, kansrijk en groen! 
We blijven investeren in ons groen en beperken van wateroverlast. 
 

Leefbaarheid    30
Veiligheid, betrokkenheid en bewust aandacht hebben voor elkaar en elkaars omgeving zijn de 
voornaamste aspecten voor het bevorderen van de leefbaarheid in onze wijken en dorpen.   

Financiën     32
Financieel gezond, maar we moeten waakzaam blijven en scherpe keuzes maken. Wat doen we wel 
en wat doen we niet? 

Slotwoord     34
Weert Lokaal: onlosmakelijk verbonden met de Weerter politiek sinds 1931!
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De stad Weert, haar wijken en de vijf dorpen 
Altweerterheide, Laar, Stramproy, Swartbroek en 
Tungelroy vormen samen de prachtige en krachtige 
centrumgemeente Weert. We hebben een centrale 
ligging op de grens van Zuidoost-Brabant, Midden-
Limburg, België en Duitsland. We hebben een goede 
bereikbaarheid via weg, water en spoor, en in de 
directe nabijheid een vliegveld. Met een museum, 
zwembad, theater, bioscoop, landelijk erkend 
poppodium en een breed cultureel en sportief aanbod, 
goed onderwijs en een zorgstelsel dat op orde is, 
bieden we een compleet pakket aan voorzieningen 
voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 

Groeipotentie
Weert heeft groeipotentie. Die groei is nodig om onze 
centrumfunctie en voorzieningen in stand te houden en 
ons te kunnen onderscheiden van andere steden. Goede 
bereikbaarheid, een uitstekend vestigingsklimaat 
voor bedrijven en een passend woningaanbod met 
recreatieve voorzieningen zijn randvoorwaarden om 
een aantrekkelijke woon- en werkstad te zijn en blijven. 
Dat de aantrekkingskracht van Weert groot is, blijkt 
ook uit de stijging van mensen buiten Weert die hier 
komen wonen. In 2018 overschreden we de grens van 
50.000 inwoners. En we blijven groeien; Weert is geen 
krimpgemeente.

Weert ligt namelijk uitermate gunstig ten opzichte van 
Mainport Eindhoven. Weert Lokaal wil dat Weert deze 
positie beter benut als de perfecte plek voor bedrijven 
en mensen die in regio Eindhoven niet terecht kunnen 
door hoge prijzen voor bedrijfspanden en woningen. 
Denk aan het faciliteren van studentenhuisvesting 
in het centrum van Weert in de buurt van het 
NS-station. Forenzen die bijna dagelijks in de file staan 
om in Eindhoven te gaan werken, kunnen ook in Weert 
terecht, als innovatieve bedrijven vanuit de Mainport-
regio zich in Weert vestigen. Groeien met verstand, 
want aan groei zitten ook negatieve gevolgen. De groei 
die Weert Lokaal graag ziet is kwalitatief en staat in het 
teken van het behoud van onze voorzieningen die ons tot 
een centrumgemeente maken. 

Samen Weert ondernemender maken
Het Midden- en Klein Bedrijf (MKB) is de motor 
van de lokale economie en is betrokken bij veel 
lokaal maatschappelijke initiatieven. Een gemeente 
die ondernemerschap stimuleert is goed voor de 
ondernemingen, voor de mensen die er werken, voor 
de lokale economie en de samenleving. Dit zorgt ervoor 
dat bedrijven zich in Weert willen vestigen, dat er 
werkgelegenheid ontstaat en dat de lokale economie 
kan groeien. Naast de economische functie vervult 
het MKB ook een belangrijke lokale maatschappelijke 

Economie & 
Ondernemerschap

functie. Zij sponsoren verenigingen en evenementen 
en bieden onder meer leer-werkplekken aan voor 
jongeren. Weert moet de meest aantrekkelijke stad in 
Limburg zijn voor MKB-bedrijven.
Dit doen we ook door zzp’ers, kleine bedrijven, start-
ups en scale-ups ruimte te blijven geven om zich te 
kunnen ontwikkelen, de zogenaamde broedplaatsen 
voor ondernemers.

Arbeidsmarktagenda
Eén van de grootste uitdagingen voor de komende 
jaren is de groeiende vraag naar personeel in relatie 
met de ontwikkeling van de dubbele vergrijzing. Dit 
leidt tot een vervangingsvraag van 17.000 mensen 
tot 2030 in Midden-Limburg. Op dit moment wordt 
economische groei beperkt door de beperkte 
beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel 
bijvoorbeeld in sectoren als techniek, logistiek, zorg 
en horeca. Samenwerkingsverbanden tussen overheid, 
ondernemers en onderwijs zullen essentieel zijn voor 
een betere aansluiting tussen opleiding en werk. De 
lokale arbeidsmarktagenda, Parkmanagement en 
Keyport spelen hierbij een belangrijke rol om deze 
verbinding tot stand te brengen en te behouden. Ook 
ondernemersplatformen zoals het MakeTech platform 
zijn belangrijk. De uitdaging is divers en we zullen in 
moeten zetten op meerdere oplossingsrichtingen: 
(jong) talent behouden/aantrekken, automatisering en 
robotisering stimuleren en zorgen voor huisvesting van 
toekomstige werknemers.

Ruimte voor lokale ondernemers
Weert heeft prachtige bedrijventerreinen op 
aantrekkelijke en goed bereikbare locaties met 
hoogwaardige bedrijven. De verwachting is dat in 
2030 geen plek meer kan worden geboden aan nieuwe 
of groeiende ondernemers. We willen gevestigde 
ondernemers graag een plek blijven bieden in Weert 
en daarom gaan we onderzoeken of uitbreiding of 
revitalisering van bedrijventerreinen aan de orde is. Een 
voorbeeld van revitalisering kan zijn het Bedrijventerrein 
Weerter Boulevard (voorheen Roermondse weg-
Moesdijk), waarbij we samen met de bedrijvenvereniging 
deze inkom aantrekkelijker willen maken. 

Senioreneconomie 
Op dit moment is ongeveer 40% van de Weerter bevolking 
ouder dan 55 jaar, een groep die onder de categorie 
‘senioren’ valt. Weert Lokaal is van mening dat dit een 
vaak zeer actieve groep is met veel kennis die heel 
waardevol is voor onze maatschappij. Zo zijn er actieve 
senioren die zoeken naar betekenisvolle activiteiten en 
bezigheden. De gemeente moet deze senioreneconomie 
onder de aandacht brengen bij bedrijven met als insteek 
het benutten van dit arbeidspotentieel. Het ontwikkelen 
van nieuwe producten voor senioren kan kansen bieden 
voor ondernemers. 

Recreatie en toerisme 
De toeristische en recreatieve sector is een belangrijke 
economische pijler waarin we nog kunnen groeien. 
Ons streven: één miljoen toeristische overnachtingen 
per jaar, een groei van ongeveer 50% ten opzichte van 
2019. Meer verblijf leidt tot meer bezoeken aan winkels, 
horeca en culturele instellingen in onze regio en dus 
ook tot de instandhouding van onze voorzieningen. 
Weert heeft veel te bieden voor bezoekers. Denk hierbij 
aan het blauwe meertje, Kempenbroek, het IJzeren 
Man gebied met het Klimbos, de voorzieningen in onze 
stad, het cultureel erfgoed en het groen in onze dorpen. 
Recreatieve fietsroutes, wandelroutes en ruiterroutes 
vragen soms wel om een opwaardering.

De komst van nieuwe B&B’s en andere vernieuwende 
verblijfsmogelijkheden behoren tot de mogelijkheden. 
Voor Weert Lokaal mogen de toeristische mogelijkheden 
in Weert nog beter voor het voetlicht worden gebracht 
in samenwerking met ondernemers uit deze branche. 
Hiervoor kunnen speciale arrangementen met 
ondernemers worden ontwikkeld. En als onderdeel 
van citymarketing mag deze exposure tot in België 
en Duitsland zichtbaar zijn. Om hiervoor middelen te 
hebben stelt Weert Lokaal voor om een deel van onze 
toeristenbelasting in te gaan zetten voor de groei in 
deze sector.

Dit hebben we bereikt

Economie
- Lokale arbeidsmarkt agenda opgesteld en een regiegroep ingesteld.
- De mogelijke komst van Hotel Van der Valk gefaciliteerd.
- Geïnvesteerd in recreatie, NMC en Kempenbroek.        
- Extra ingezet op een goede match tussen werkzoekenden en openstaande vacatures.
- Het Stadspark teruggegeven aan onze inwoners, waarbij houthandel Scheijmans verplaatst is.
- Citymarketing opgezet ten behoeve van de promotie van onze stad.
- Ondernemers zo veel als mogelijk ondersteunt in coronatijd.
- Diverse gemeentelijke belastingen en leges (precario terrassen en nachtvergunningen) zijn in 
 coronatijd kwijtgescholden ten behoeve van de ondernemers.
- Geïnvesteerd in een professionele organisatie van Parkmanagement.
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Dit zijn onze plannen

Ondernemerschap
- Samen met bedrijven nog actiever inzetten op het invullen van de vervangingsvraag van 
 17.000 werknemers tot 2030 in de Keyport-regio. Dé grootste uitdaging waarvoor meerdere 
 oplossingsrichtingen nodig zijn.
- Lokale arbeidsmarktagenda voortzetten en met gerichte acties uitbreiden.
- Ondernemersplatformen gericht inzetten op specifieke ondernemersvragen bijv. op gebied van 
 werving personeel buiten de regio Weert.
- Ondernemers en onderwijs nog meer ondersteunen en ruimte bieden om een betere klik te maken 
 tussen werkzoekenden en openstaande vacatures (voor jong en oud).
- Weerter bedrijven meer onder de aandacht te brengen bij (startende) studenten.
- Samen met ondernemers, culturele instellingen en onderwijs (MBO/OU) een jaarlijkse Weerter 
 seniorenmarkt organiseren.
- Inzetten op digitalisering van vergunningsaanvragen waardoor gegevens niet telkens hoeven 
 worden aangeleverd.
- Banden met de regio Eindhoven aanhalen met betrekking tot het laten wonen, werken en 
 recreëren van mensen uit Zuidoost-Brabant in Weert. 
- Ruimte blijven bieden aan startende en groeiende, bestaande MKB-bedrijven in Weert door middel 
 van een nieuw bedrijventerrein of revitalisering van bedrijventerreinen.
- Inzetten op broedplaatsen voor starters, ZZP’ers en kleine bedrijven.
- Circulair ondernemen stimuleren bij het Weerter bedrijfsleven.
- Precariobelasting behouden maar deels inzetten als bijdrage voor investeringen in de BIZ-O.

Recreatie en toerisme
- Recreatieve fietsroutes realiseren en verbeteren ter bevordering van toeristische mogelijkheden. 
 Aansluiting bij netwerken met wandelaars, ruiters en fietsers.
- Meer ruimte voor toeristische en recreatieve ontwikkeling. De diversiteit aan 
 verblijfsmogelijkheden mag toenemen.
- Naar meer dan één miljoen toeristische overnachtingen per jaar.
- Toeristenbelasting deels inzetten voor initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme.

Digitalisering als economische kans 
De wereld wordt alsmaar digitaler, wat soms als 
onprettig en onpersoonlijk ervaren wordt, maar 
ook zorgt voor efficiëntie en gemak. Zo kunnen we 
ondernemers en inwoners beter faciliteren door 
digitalisatie van processen in de dienstverlening zoals 
vergunningaanvragen of door het digitaal ontsluiten 
van antwoorden op relevante en actuele vragen. Onze 
ondernemersplatformen of een nieuw digitaal loket 
kunnen hierin wellicht een rol spelen.

Zet Weerter bedrijven in de spotlight! 
Een van de manieren om opleiding en werk beter op 
elkaar aan te laten sluiten, is door serieus werk te 
maken van de zichtbaarheid van onze bedrijven. Niet 
alleen voor afgestudeerden en werkzoekenden is het 
belangrijk om te weten welke bedrijven in Weert te 
vinden zijn, en in welke industrie onze stad sterk is. 
Juist ook voor onze jeugd is het interessant en zinvol om 
hier al op jonge leeftijd over geïnformeerd te worden, 
om zo ook hun toekomstige beroepskeuze tastbaarder 
te maken. In Weert liggen verborgen pareltjes die nog 
niet door iedereen ontdekt zijn. Met name jongeren die 
buiten Weert gaan studeren zouden bij vertrek moeten 
weten dat in Weert een mooie carrière opgebouwd 
kan worden. In samenwerking met het onderwijs, 
parkmanagement en Citymarketing wil Weert Lokaal 
een jaarlijkse Open Bedrijven Route laten organiseren. 
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Naar verwachting zal op 1 juli 2022 de nieuwe 
Omgevingswet in werking treden. Dit is belangrijk omdat 
gemeenten hiermee meer verantwoordelijkheden, 
meer instrumenten en meer vrijheid in het ruimtelijk 
beleid en het woonbeleid krijgen. Ze kunnen dan meer 
sturen op de fysieke leefomgeving, wat kansen voor 
maatwerk biedt. Onze inwoners stellen andere eisen 
aan de leefomgeving dan pakweg 20 jaar geleden, zo 
speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Ook de 
financiële mogelijkheden van onze inwoners voor het 
kopen of huren van een huis zijn sterk veranderd. 
En als laatste hebben we verschillende doelgroepen 
uiteenlopend van ouderen, alleenstaanden, 
statushouders, arbeidsmigranten, starters, minder 
validen en studenten. Allemaal factoren waarmee we 
rekening moeten houden bij het woningaanbod van de 
gemeente Weert. 

Bouwen op groei voor alle doelgroepen 
Weert groeit en blijft groeien. Iedereen heeft recht op 
een huis om zich thuis te voelen. Daarom is passende 
huisvesting van groot belang voor zowel de inwoners 
van Weert als voor nieuwe inwoners. De stijgende vraag 
naar passende woningen zal nog tot na 2030 voortduren, 
de komende jaren staat de woningmarkt blijvend 
onder druk. We moeten blijven bouwen, rekening 
houdend met alle doelgroepen. Voldoende sociale 
huur en middenhuur woningen moeten beschikbaar 
komen en betaalbaar blijven. Ook flexwoningen en 
kleinschalige ouderenhuisvesting zijn belangrijk voor 
de doorstroming op de woningmarkt zodat ook starters 
een plekje kunnen krijgen.

Bouwmogelijkheden moeten op inbreidingslocaties 
gezocht worden. Denk hierbij aan de doorontwikkeling 
van het oude KMS-terrein, het uitvoeren van de 
gebiedsvisie op Keent en Moesel, maar ook aan de 
herinrichting van verouderde gedeeltes in bijvoorbeeld 
wijken als Groenewoud en Biest. Daarnaast kunnen 
we ook aan de slag met de (her-) ontwikkeling van St. 
Louis en de herontwikkeling van Cwartier. Maar ook 
uitbreiding is mogelijk noodzakelijk om de druk op 
de woningmarkt te verminderen. Er is behoefte aan 
een visie op uitbreiding bijvoorbeeld van wijken aan 
de randen van de stad of in onze dorpen. Kansen voor 
bouwen naar behoefte liggen volgens Weert Lokaal 
ook in onze dorpen om de leefbaarheid daar te kunnen 
garanderen.

Wonen & Mobiliteit Wonen in de binnenstad 
De binnenstad is een belangrijk uithangbord van Weert. 
Onze binnenstad heeft een regiofunctie en is een plek 
waar mensen recreëren en elkaar ontmoeten. De 
functie van de binnenstad is aan het veranderen. Van 
winkelcentrum naar belevingscentrum. Van “place-
to-buy” naar “place-to-meet”. Niet de afzonderlijke 
functie is belangrijk, maar de combinatie van functies. 
Diversiteit aan winkels en horeca, het cultureel aanbod, 
vermaak voor kinderen, evenementen en een groene 
omgeving om ook verfrissing te brengen op warme dagen 
zijn hierbij belangrijk. Alle investeringen en initiatieven 
moeten daarom leiden tot een hogere belevingswaarde 
van onze stad. Een compacter centrum met minder 
leegstand, waar nieuwe vormen van ondernemen 
gestimuleerd worden zodat we gezamenlijk de trots 
kunnen uitstralen die bij onze stad hoort. 

Ook een verdere vergroening van de binnenstad en een 
betere bereikbaarheid met de fiets zullen een bijdrage 
leveren aan de aantrekkelijkheid van ons centrum. 
Evenals voldoende (bewaakte) fietsstallingen op de 
verschillende toegangswegen naar het centrum.

Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit 
Bereikbaarheid en duurzame mobiliteit zijn belangrijke 
voorwaarden voor een leefbare woon- en werkstad. 
Bereikbaarheid via hoogwaardige fietsverbindingen 
zoals Weert-Roermond en/ of Weert-Venlo zijn van 
belang, net als de bereikbaarheid via de A2 en het spoor 
(zowel Eindhoven/ Roermond als Hamont/ Antwerpen). 
Ook binnen de gemeente Weert is bereikbaarheid 
en mobiliteit een belangrijk thema. We willen meer 
ruimte voor fietsers en voetgangers maar ook 
betere doorstroming op de ringbanen. Verder dienen 
oversteekpunten op de ringbanen veiliger ingericht 
te worden. Belangrijke voorbeelden hierbij zijn de 
bereikbaarheid van het Sportpark Boshoven vanuit 
de wijk Boshoven, de oversteek over de ringbaan bij 
de Johan Willem Frisolaan en de opwaarderingen van 
de kruisingen Maaseikerweg en Kazernelaan. Weert 
Lokaal blijft aandacht vragen voor veiligheid en ruimte 
voor fietsers en voetgangers, bijvoorbeeld in de vorm 
van leefstraten of juist soepelere doorstroming in onze 
wijken en dorpen. 

Dit hebben we bereikt

Wonen
- Veel woonprojecten waaronder Laarveld, Boswaard, de Werthaboulevard en Beekpoort-Noord, 
 voor diverse doelgroepen, zijn gestart en/of afgerond. Ook in de dorpen in de Swartbroek, 
 Tungelroy en Stramproy zijn projecten gerealiseerd. De afgelopen vier jaren heeft Weert er bijna 
 1000 wooneenheden erbij gekregen.
- Voorzieningen als zwembad de IJzeren Man, Museum W, het Munttheater, de Bosuil die van Weert 
 een aantrekkelijke woonstad maken zijn behouden.
- De transformatie van winkelruimten naar woningen is versneld.
- Op de bovenverdieping van het Muntcomplex worden sociale huurwoningen gerealiseerd.  
- Vleesverwerkingsbedrijf Swinnen is uitgeplaatst. Hier komt woningbouw voor in de plaats.  

Mobiliteit en bereikbaarheid
- Realisatie van veilige verbindingen waaronder de fietsbrug Laarveld/Molenakker, rotonde 
 St. Jobstraat-Ringbaan Oost, Wiekendreef, Rotonde Maaseikerweg.
- Verbetering van de verkeersveiligheid met aanpassingen van gevaarlijke wegen zoals Rietsstraat/
 Laarderweg en op vele plekken zijn er snelheidsremmende maatregelen gerealiseerd.
- Plannen gemaakt voor een hoogwaardige fietsverbinding met Nederweert. Belangrijk als je weet 
 dat er zo’n 2000 mensen per etmaal gebruik maken van deze route! 
- Gebiedsverkenning Weert en omgeving opgestart in samenwerking met Provincie Limburg.
- Mobiliteitsplan vastgesteld met de speerpunten lopen en fietsen, iedereen heeft toegang tot 
 mobiliteit, verkeersveiligheid, regionale bereikbaarheid en beleving openbare ruimte.
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Dit zijn onze plannen

Wonen
- Adequate huisvesting voor internationale werknemers zodanig dat dit de reguliere woningvoorraad 
 ontlast. 
- Voorzieningen die Weert een aantrekkelijke woonstad maken behouden en versterken.
- Bouwen naar behoefte, anticiperen op ouder wordende bevolking en stimuleren van de 
 doorgroeimogelijkheden zodat ook starters en jonge gezinnen zich in Weert kunnen blijven 
 vestigen. 
- Na gebiedsgerichte aanpak Keent/Moesel, ook een gebiedsgerichte aanpak op Groenewoud.
- Als de behoefte blijft, dan blijven we bouwen in stad, wijk en dorp waarbij een goede inpassing van 
 het leefgebied hoort. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het Horne Quartier-terrein.

Mobiliteit
- Blijven inzetten op bereikbaarheid van Weert via A2 en via spoor. 
- Hoogwaardige fietsverbindingen aanleggen tussen Weert-Nederweert-Venlo, Weert-Roermond, 
 Weert-Mol en Weert-Eindhoven. 
- Meer ruimte voor doorstroming en veiligheid doorgaande wegen maar ook meer ruimte voor 
 voetgangers en fietsers in de wijken en dorpen (leefstraten). 
- Bereikbaarheid sportpark Boshoven vergroten/ verbeteren.
- Verbeteren doorstroming Ringbaan/Boshoven. 
- Van de Ringbaan Noord een echte groene zone (stoplichten) maken in samenwerking met 
 Provincie.
- Verbeteringen aanbrengen op de meest gevaarlijke wegen zoals de Maaslandlaan.
- Vervangen VRI-systemen op kruisingen Roermondseweg en Kazernelaan opwaarderen.
- Ringbaan Zuid -Johan Willem Frisolaan: verbeteren oversteekbaarheid fietsers en voetgangers.
- Rotonde Ringbaan West-Suffolkweg: vergroten rotonde in verband met toename en verzwaring en 
 grotere afmetingen van het vrachtverkeer.
- Kruispunt Ringbaan-Zuid -Maaseikerweg: verbeteren oversteekbaarheid fietsers en voetgangers 
 en doorstroming.
- Onderzoek naar veiliger maken van de fietsoversteek bij het College.
- Uitvoering geven aan het mobiliteitsplan.
- Het openbaar busvervoer in Weert samen met de Provincie en vervoerders behouden en mogelijk 
 verbeteren door middel van nieuwe concepten. Openbaar vervoer dient toegankelijk te zijn.

Binnenstad
- Bredere Citymarketing van Weert opzetten in de regio en over de landsgrenzen.
- Aanspreekpunt binnenstad aanstellen voor ondernemers.
- Het (regionale en bovenregionale) evenementenbudget binnenstad door laten lopen. 
- Voldoende fietsparkeerplaatsen rondom de binnenstad.
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Weert kent een goed zorg- en welzijnsniveau en 
Weert Lokaal wil dit ook zo houden. Kenmerkend 
voor Weert is de intensieve samenwerking tussen 
diverse partijen met als doel om tijdig een passende 
oplossing te kunnen bieden bij specifieke situaties. 
Er is behoefte aan maatwerkoplossingen die leiden 
tot meer zelfredzaamheid van inwoners. Dit is nodig 
want de zorg staat onder druk. Met een vergrijzende 
samenleving is de vraag groot voor passende zorg, 
terwijl het aanbod van zorgpersoneel achterblijft. De 
Coronapandemie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat 
investeren in de zorg, en met name in de mensen in de 
zorg, bittere noodzaak is.  

Betere Informatievoorziening
Bij zorgvraagstukken is er behoefte aan een duidelijke 
structuur die helder maakt waar inwoners met welke 
vragen terecht kunnen. Naast de professionele 
organisaties zoals Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Maatschappelijk Werk en Punt Welzijn zijn veel vragen 
en antwoorden rondom zorg en ondersteuning te 
vinden via de vraagwijzer. Er zijn echter ook heel veel 
hulporganisaties, stichtingen en verenigingen waar 
mensen hulp kunnen krijgen voor zaken die niet 
onder het gemeentelijk beleid vallen. Maar informatie 
hierover staat veelal verspreidt over verschillende 
websites. Zorgvraagstukken zijn vaak al moeilijk en 
pijnlijk genoeg, en Weert Lokaal is van mening dat 
het zou helpen als informatie voor iedereen te vinden 
is, op een heldere, overzichtelijke wijze. Bijvoorbeeld 
door het invoeren van een brede sociale kaart met 
alle hulpverleningsinstanties, professionele- en 
vrijwilligersorganisaties inclusief cultuur en sport, 
die online en offline beschikbaar is. Dat vermindert 
frustraties en versnelt het proces.  

Bestrijden en verzachten van eenzaamheid
Meer en meer mensen, zowel jong en oud, kampen met 
chronische eenzaamheid. Denk aan mensen die hun 
partner verloren hebben, gescheiden zijn of jongeren 
die buitengesloten worden of gepest zijn. Corona speelt 
hier een versterkende rol in. Ook onder jongeren is 
eenzaamheid een groeiende zorg. Sociaal contact is van 
groot belang voor de sociaal-emotionele ontwikkeling 
van jeugdigen evenals voor het ontwikkelen van 
een eigen identiteit. Het hebben van een sociaal 
netwerk heeft enorme impact op het welbevinden, de 
weerbaarheid en een gezond lichaam en geest. Daarom 
is het zorgelijk dat 4% van de jongeren uit Weert in de 
leeftijd 13-16 jaar (GGD-monitor) zich vaak eenzaam 
voelt.

Er wordt al veel gedaan rondom dit thema in Weert 
maar het aanbod is nog te hoogdrempelig voor mensen 
die het echt nodig hebben. Er rust veel schaamte op 
dit onderwerp waardoor mensen die in een isolement 
raken het moeilijk vinden om hun gevoel bespreekbaar 
te maken en gebruik te maken van het aanbod, 

Zorg & Participatie waardoor zij lastig te bereiken zijn. Eenzaamheid heeft 
een grote impact op de kwaliteit van leven. Vanuit het 
isolement groeien nieuwe gezondheidsproblemen die 
ook gevolgen hebben voor de (jeugd)gezondheidszorg. 
Dit vraagt om een vernieuwende aanpak. Weert Lokaal 
wil een Coördinator Eenzaamheid aanstellen, die een 
integraal beleid voor het bestrijden van eenzaamheid in 
Weert gaat opstellen. Daarbij vinden we het belangrijk 
dat we als gemeente in blijven zetten op projecten als 
Join Us en Community Heroes. Dit zijn twee projecten 
die jongeren helpen om sociale vaardigheden te leren. 

Huiskameractiviteiten
Er wordt van ouderen verwacht dat zij langer zelfstandig 
blijven wonen. Ze zijn echter minder mobiel, waardoor 
activiteiten in de directe omgeving van essentieel belang 
zijn om eenzaamheid te voorkomen of te verlichten. 
De kleinschalige seniorenflats zoals Spoorzicht, 
Kastanjehof, Willem Litjenshof, Oranjeflat, Pius X hof 
hebben bijna allemaal een kleine ontmoetingsruimte. 
Weert Lokaal wil een hernieuwde opbouw en 
ondersteuning van huiskamer activiteiten in de 
diverse seniorencomplexen met inloop mogelijkheden 
voor senioren woonachtig in de buurt van het 
seniorencomplex. Dit in samenwerking met onderwijs, 
cultuur en verenigingen. Wellicht kunnen hier mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt ingezet worden.

Jeugdzorg
Jeugdzorg is in Weert ingevoerd en is goed op orde. 
Niet alleen de jeugdigen worden daarbij geholpen en 
naar de juiste begeleiding geleid, ook het gezin en de 
eventuele problemen worden gezamenlijk aangepakt. 
Hulp voor het kind en gezin vanuit een verbindende 
relatie op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid 
is van het allergrootste belang. Wat beter kan en moet 
zijn de wachttijden voor het krijgen van specialistische 
hulp. Weert Lokaal wil de wachttijd overbruggen door 
inzet van laagdrempelig interventies, die ervoor zorgen 
dat een situatie niet erger wordt of dat motivatie en 
vertrouwen afneemt. Denk aan positieve gezondheid, 
de SCHIP methode (scheidingsproblematiek) en 
weerbaarheidstraining. 

Ook vragen wij aandacht voor een goede overdracht en 
overbrugging bij de overgang van jeugdzorgcliënt naar 
WMO-klant. Bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd 
stopt de begeleiding van de jeugdzorg en hun ouders 
van de ene op de andere dag. Er moet dan opnieuw 
ondersteuning aangevraagd worden die valt onder 
de WMO wat vaak tot een onderbreking leidt van het 
hulpverlenerstraject. Naar mening van Weert Lokaal 
moet en kan dit anders. Begin al ruim van tevoren met 
een intensieve begeleiding van jeugdzorgcliënten en 
ouders met de overgang naar de WMO. 

Jeugdgezondheid
Hoewel er in de afgelopen jaren veel aandacht is 
geweest voor gezond eten, bewegen en het voorkomen 
van overgewicht bij kinderen vereist dit doorlopende 
aandacht. Gezondheid gaat echter niet alleen over eten 
en sport. Gezondheid gaat er ook over hoe kinderen 
in het leven staan, hoe zij spelen en een gezonde en 
veilige leefomgeving hebben. Gezondheid is naar 
onze mening een totaalconcept waar naast voeding, 
beweging en onderwijs ook rekening gehouden wordt 
met de eigenheid en weerbaarheid van het kind. Door 
het op die manier neer te zetten, benader je de hele 
beleefwereld van het kind en kan het zijn of haar eigen 
talenten ontplooien. Weert Lokaal wil samen met het 
basisonderwijs, ouders en kinderen onderzoeken wat 
nodig is om hiermee aan de slag te gaan.  

Iedereen doet mee
Participatie betekent meedoen in de samenleving, 
hetzij door werk, hetzij door een actieve bijdrage bij 
verenigingen of andere organisaties. Via de gemeente 
wordt alles in het werk gesteld om mensen te 
begeleiden naar opleiding, werk of vrijwilligerswerk, 
veelal via Werk.kom en/of de sociale werkplaats De 
Risse. De Risse maar ook jongerenwerkplaats Kr8chtig 
zijn naar mening van Weert Lokaal van grote waarde 
voor onze stad. Weert Lokaal maakt zich zorgen over de 
toenemende tekorten van de sociale werkvoorziening. 
Wij zouden graag investeren in pilots die experimenteren 
met andere vormen van arbeidsparticipatie binnen onze 
samenleving, waarbij schotten tussen organisaties en 
financiën afgebroken worden.  

Verder zijn er ook nieuwe initiatieven voor het verbeteren 
van het welzijn van een brede doelgroep die aandacht 
verdienen. Stichting Ontspanwater is een voorbeeld van 
een maatschappelijke organisatie die zich al jaren met 
veel vrijwilligers inzet om hun doel te bereiken: een 
warmwaterbad voor therapieën voor mensen met onder 
andere spierproblemen. Voor dit soort organisaties zou 
de gemeente een verbindende rol kunnen vervullen. 

Goede begeleiding van nieuwkomers
Nieuwkomers zijn vluchtelingen die in Nederland een 
verblijfsvergunning hebben gekregen. Iedere gemeente 
in Nederland krijgt de opdracht om statushouders te 
huisvesten en vanaf 1 januari wordt ook de inburgering 
van deze mensen en hun gezin bij de gemeente 
neergelegd. Een goede zaak! Zo worden de mensen 
eerst getoetst op hun leervermogen en hun bestaande 
kennis en worden zij vervolgens intensief begeleid 
naar taalonderwijs en werk en soms naar opleidingen 
die hen weer op eigen niveau kunnen laten werken. 
Dit voorkomt maandenlang wachten waarbij zij soms 
ook in de bijstand belanden. Weert Lokaal is voor het 
intensief integreren en begeleiden van statushouders 
naar werk of onderwijs zodat zij snel meedoen in onze 
samenleving en zelfredzaam en gelukkig zijn.
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Bestrijden en verzachten van armoede 
Helaas zijn er mensen die niet meer aan het werk 
komen en ook niet meer inzetbaar zijn. Ook voor 
eenverdieners, de zogenaamde werkende armen, met 
kinderen en een laag inkomen is het financieel gezien 
steeds moeilijker rondkomen. Bovenstaande groepen 
behoren bijna allemaal tot de minima van Weert. 
Landelijk beleid maakt duidelijk dat een verhoging 
van het minimumloon er voorlopig niet in zit, terwijl 
de kosten voor levensonderhoud alsmaar stijgen. En 
met een energiecrisis op komst, zal de armoede nog 
nijpender worden. 

Met het Armoedebeleidsplan en preventieve 
schuldhulpverlening proberen we te voorkomen dat 
mensen echt in de problemen komen. Weert Lokaal 
wil voorop blijven lopen met het armoedebeleid 
en de ingezette initiatieven rondom preventieve 
schuldhulpverlening de komende jaren in stand houden. 
Dit voor een ieder die het hard nodig heeft. Weert 
Lokaal wil ruimte zoeken voor maatwerk dat leidt naar 
duurzame oplossingen.  

Versterken en intensiveren vrijwilligersbeleid
Weert beschikt over een rijk vrijwilligersleven. Meer 
dan 80% van onze inwoners is wel eens vrijwilliger 
bij een vereniging, sportclub of culturele instelling. 
Het hoofddoel voor de vereniging is de activiteit, maar 
daarnaast dragen verenigingen ook een belangrijk 
steentje bij aan onder andere de bestrijding van 
eenzaamheid, betrokkenheid bij de maatschappij en 
plezier in het leven. De coronapandemie heeft laten zien 
hoe belangrijk onze vrijwilligers zijn. Deze pandemie 
heeft er ook voor gezorgd dat veel verenigingen totaal 
stil kwamen te liggen. De noodklok luidt, want er is een 
groeiend tekort aan vrijwilligers bij veel verenigingen. 
Het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te werven, 
te boeien en te behouden terwijl er ook steeds meer 
een beroep op hen wordt gedaan. Niet alleen in de 
besturen maar ook de handjes zijn meer dan nodig. 
De maatschappij is echter veranderd en wellicht ook 
de motivatiefactoren van een eventuele vrijwilliger. 
Er zal dus op een andere manier naar activiteiten 
gekeken moeten worden. Wellicht door intensievere 
samenwerkingen waarbij (grote) activiteiten 
gezamenlijk georganiseerd worden met inzet van 
elkaars vrijwilligers. Ook het betrekken van jongeren 
bij een vereniging is cruciaal voor de continuïteit. 
Weert Lokaal wil investeren in een grotere deelname 
van jeugdleden aan het verenigingsleven en een actief 
vrijwilligersbeleid. Dit willen we realiseren door middel 
van subsidies voor samenwerking tussen verenigingen, 
combinatiefunctionarissen en scholen. Zo blijven we 
werken aan een toekomstbestendig vrijwilligersbeleid. 

Dit hebben we bereikt

Zorg en Welzijn
- Doorbraakprojecten op het gebied van zorg zijn uitgevoerd vanuit Samen Aan de Slag.
- De armoede in Weert is op verschillende manieren aangepakt met als doel dat iedereen mee kan 
 doen.
- De kledingdagen zijn gecontinueerd en blijven een succes voor alle partijen.
- Het ziekenhuis SJG is behouden voor Weert
- Aanvalsplan Dementie is vastgesteld
- Huisvesting kwetsbare inwoners gerealiseerd
- Accommodatie Moesel blijft bestaan in een nieuwe vorm.
- Schrappen van bezuinigingen op Punt Welzijn.
- In politiek Den Haag hebben we ons succesvol ingezet om de inburgering weer terug naar 
 gemeentes te krijgen. 

Dit zijn onze plannen

Informatievoorziening
- Een toegankelijke (digitale) informatievoorziening van de sociale kaart van Weert opzetten.

Participatie 
- Nieuwe mogelijkheden voor participatie van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt 
 ondersteunen.
- Kinderen en jongeren structureel betrekken bij beleid en gemeentelijke vraagstukken.
- Intensief begeleiden van statushouders naar integratie, werk/onderwijs en zelfredzaamheid.

Zorg en (jeugd)gezondheid 
- Wachttijden in de jeugdzorg verkorten of overbruggen met laagdrempelige interventies.
- Verbeteren en versnellen van de overgang van de 18-jarige jeugdzorg-cliënt naar de WMO. 
- Aandacht voor de gezondheid van kinderen en jongeren in de breedste zin.
- Taboes doorbreken rondom psychisch welbevinden en een wegwijzer samenstellen voor hulp. 
- Iedereen in Weert ontvangt de zorg die hij of zij nodig heeft.
- Gezondheid en welzijn bevorderen in wijken en scholen. Een integrale aanpak voor schoolpleinen 
 en omgeving: vergroening en veiligheid.
- Blijvende aandacht voor behoud van De Risse en Werk.kom in Weert.
- De Risse transformeert zich tot mensontwikkelbedrijf. De Risse helpt de mensen te ontplooien 
 zodat ze volwaardig mee kunnen doen in de samenleving
- Mantelzorgers blijven ondersteunen.

Eenzaamheid 
- Beleid voor gecoördineerde bestrijding en het verzachten van eenzaamheid voor jong en oud.
- Blijvende aandacht voor een goed WMO-beleid.

Armoede
- Voorop blijven lopen met de armoedebestrijding met een nog meer uitgebreide preventieve aanpak  
 voor kinderen en volwassenen. 
- Samen met partners zoeken naar oplossingen zodat ook volwassenen in de minima kunnen 
 sporten of lid worden van een vereniging.
- Preventie en voorkomen van financiële crisis bij ZZP’ers waarbij de focus ligt op het herstellen van 
 overzicht, grip en eigen regie waardoor mensen op weg geholpen worden naar duurzame 
 oplossingen.

In de wijk 
- Samenwerking en sociale binding versterken door verbindingen te leggen in wijken.
- Hernieuwde inzet en opbouw van huiskameractiviteiten voor ouderen. 

Verenigingen
- Versterken en intensiveren van het vrijwilligersbeleid ter ondersteuning van verenigingen en 
 andere vrijwilligersorganisaties.
- Het subsidiebeleid in stand houden gericht op deelname van de jeugd.
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In Weert hebben we een kwalitatief goed 
aanbod aan onderwijs en ook op het gebied van 
onderwijsvoorzieningen hebben we veel zaken op orde. 
Op het gebied van onderwijs is volgens Weert Lokaal 
samenwerking de sleutel tot succes. De afgelopen 
jaren hebben we succesvol samengewerkt aan de 
Regionale Ontwikkelagenda Jeugd waarbij ingezet 
wordt op het versterken van de kracht van jeugdigen 
en hun ouders. Ons uitgangspunt is en blijft de IKC-
gedachte; het bevorderen van samenwerking tussen 
kinderopvang, BSO, school en wijkactiviteiten alsook 
het bedrijfsleven, waarbij wij kansen zien voor meer 
voor- en naschoolse arrangementen in aanvulling op 
het bestaande onderwijs. 

Nieuwe scholen   
Bij vernieuwing of uitbreiding in een wijk of dorp groeit 
de school vaak mee, om vervolgens na het ouder worden 
van de bewoners weer terug te zakken naar een kleinere 
school met minder ruimtebehoefte. Dit geldt overigens 
ook voor de peuterspeelzalen en de BSO die nu meestal 
in de scholen gevestigd zijn. De meeste scholen in 
Weert zijn of worden vernieuwd. Zo wordt de komende 
periode het Kindcentrum Altweerterheide gerealiseerd 
en zijn de IKC’s op Laar en Leuken uitgebreid. Weert 
Lokaal vindt het belangrijk om in samenspraak met 
schoolbesturen te blijven monitoren hoe ruimtegebrek 
tegenover leegstand zo goed mogelijk ingevuld kan 
worden en daarbij ook een eventuele herschikking 
betrekken. 

Boshoven is hier een mooi voorbeeld van waar op dit 
moment sprake is van een intensieve samenwerking 
tussen de basisscholen. De Odaschool en de 
openbare school De Uitkijktoren hebben de leerlingen 
samengevoegd, en over drie locaties verspreid in de 
wijk Boshoven. Dit ook vooruitlopend op het bouwen van 
een nieuwe school. Uiteindelijk is dit geen wenselijke 
situatie voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Weert 
Lokaal wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de bouw 
van een nieuwe school op Boshoven. Het samengaan van 
twee scholen, een kinderdagopvang en mogelijk andere 
functies is hierbij een pré, om zo ook de terugloop van 
leerlingen in de toekomst en de ruimtebehoefte onder 
controle te houden. 

In Weert is er ook belangstelling voor een Vrije School. 
Stichting Pallas zet zich in om deze onderwijsvorm aan 
het onderwijsaanbod van Weert toe te voegen. Deze 
school zou volgens Weert Lokaal prima in leegstaande 
scholen kunnen worden ondergebracht. 

Onderwijs Vergroten toekomstperspectief voortijdig 
schoolverlaters
Ook in Weert zijn er jongeren die niet passen binnen het 
huidige schoolsysteem of om andere reden voortijdig 
stoppen met school. Eenmaal uit beeld wordt het 
moeilijker om de jongeren te vinden en of te motiveren. 
Reden ook waarom de leerplichtambtenaar er bovenop 
zit, evenals het Centrum voor Jeugd en Gezin in het 
geval van meervoudige problematiek. Er zitten ook 
jongeren buiten Weert op school zoals bijvoorbeeld 
in België op BuSO Sint Jansberg. Op dit moment is 
er geen zicht op het aantal voortijdig schoolverlaters 
vanuit België. Weert Lokaal vindt het belangrijk om 
een brede kijk te hebben op de reden voor schooluitval 

om zo sneller tot de kern van het probleem te komen. 
En vervolgens in te zetten op het zo snel mogelijk 
begeleiden van voortijdige schoolverlaters naar een 
plek waar ze weer toekomstperspectief krijgen. Dit kan 
een baan, een alternatieve vorm van onderwijs of terug 
naar school zijn. Hiervoor is het belangrijk om intensief 
contact te houden met de scholen en daarbij ook over 
de landsgrens te kijken. Belangrijk is dat maatwerk 
geleverd wordt ook in de samenwerking zorg, onderwijs 
en (leerlingen)vervoer zodat een kind niet tussen wal en 
schip valt.

Buitenschoolse educatie
Niet alles leer je op school, ook buiten de klaslokalen zijn 
er waardevolle lesaanvullingen, zoals techniekonderwijs 
bij het Spark Tech Lab, natuuronderwijs in het Natuur- 
en Milieucentrum, de diverse mogelijkheden van ons 

Bibliocenter of leren door middel van praktijksituaties 
bij één van de Gilde leerlabs. Weert Lokaal ziet hier 
kansen in aanvulling op regulier onderwijs.

Dit hebben we bereikt

Onderwijs
- Uitbreidingen IKC Leuken en IKC Laar 
- De school op Altweerterheide wordt toekomstbestendig gemaakt. 
- Basisschool Swartbroek open kunnen houden
- Behoud van Spark Tech Lab voor Weert
- Behoud en uitbreiding van het NMC met aandacht voor de educatieve rol

Dit zijn onze plannen

- Verder inzetten op de IKC-gedachte; bevorderen samenwerking kinderopvang, BSO, basisscholen 
 en wijkactiviteiten. De school als spil in de wijk.
- Samen met schoolbestuurders zorgen voor accommodaties passend bij onderwijsbehoeften. 
- De scholen op Boshoven en de kinderopvang zijn aan de beurt voor nieuwbouw. Proces wordt 
 opgestart om kwalitatief goed onderwijs in deze grootste stadswijk te behouden en vorm te 
 geven voor de toekomst. De behoefte naar een wijkaccommodatie wordt meegenomen in de 
 plannen inclusief de gewenste invulling van het openbaar gebied.
- Nieuwe opleidingen die aansluiten bij de lokale werkvraag: meer (MBO)-opleidingen naar Weert.
- Voortzetting van de succesvolle samenwerking in het kader van de Regionale Ontwikkelagenda 
 Jeugd. Extra investeren in projecten van dit samenwerkingsverband (inclusief RMC en vroegtijdig 
 schoolverlaten). 
- Ondersteuning van buitenschools leren, denk aan Spark Tech Lab, Natuur- en Milieu Centrum, 
 muziekonderwijs (RICK), Swim2Play.
- In overleg blijven met Meerderweert over het openhouden van de basisschool te Swartbroek.
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Bewegen is belangrijk voor de vitaliteit en gezondheid 
van iedereen. Zeker nu mensen meer thuiswerken. 
Weert Lokaal vindt het belangrijk dat sporten 
toegankelijk blijft voor iedereen ongeacht hun 
geestelijke of fysieke gesteldheid. Ook moet er 
aandacht zijn voor talent in welke vorm dan ook. Het 
is belangrijk dat er voldoende aanbod is en blijft. 
Om beter bestand te zijn tegen het teruglopende 
aantal vrijwilligers, kunnen sportorganisaties 
elkaar versterken door meer te gaan samenwerken. 
Weert Lokaal vindt dit een goede ontwikkeling en 
wil zich inzetten voor meer samenwerking tussen 
verenigingen, zonder dat de sportverenigingen 
hun identiteit verliezen. Daarnaast moet de 
maatschappelijke functie van de sportverenigingen 
binnen de wijken behouden blijven.

Sporten in de wijk 
Weert Lokaal is trots dat het eerste Johan Cruyff 
Court in Weert wordt gerealiseerd. Hierdoor wordt 
sporten buiten schooltijden toegankelijker voor 
meer kinderen en wordt invulling gegeven aan een 
belangrijke maatschappelijke taak, met behulp van de 
Cruyffcoaches van Punt Welzijn. Weert Lokaal wil zich 
verder inzetten voor meer Cruyff Courts, een urban 
sportterrein (skateboarden, pumptrack, BMX, free 
jumpers) of soortgelijke buitenspelmogelijkheden, die 
ten goede komen aan de ontwikkeling van ieder kind 
en wil daarmee de maatschappelijke samenhang in de 
wijken en dorpen vergroten. Hiervoor is het belangrijk 
dat sportmogelijkheden worden gecreëerd rondom 
scholen. Uitgangspunt is en blijft, ieder kind doet mee! 

Samenwerking stimuleren
Het sportakkoord biedt een solide basis om de 
samenwerking tussen sportverenigingen te stimuleren 
en te bevorderen. Veel verenigingen hebben een tekort 
aan vrijwilligers. Hierdoor komt het toekomstperspectief 
van onze verenigingen in het geding. Weert Lokaal 
vindt het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in 
verschillende vormen van samenwerking, om sporten 
toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen. Het 
aanbod aan sport in Weert is divers, met een gevarieerd 
aanbod aan sportscholen en verenigingen uiteenlopend 
van basketbal en hockey tot roeien, turnen, dans in 
de breedste zin van het woord, voetbal, handbal en 
paardensport. Weert Lokaal wil het huidige niveau in 
aanbod behouden en zelfs uitbreiden om jongeren en 
ouderen te blijven prikkelen om in contact te komen 
met sport.

Professionele instellingen
Als centrumgemeente vervullen onze professionele 
instellingen, waaronder zwembad de IJzeren man, 
de Bosuil, Rick, Punt Welzijn en het Munttheater, een 
belangrijke rol in Weert. Ze zorgen voor ontmoeting 
en ontspanning en voor grote en kleine momenten van 
geluk. Broodnodig na de afgelopen twee jaar. Na (en 

Sport wellicht nog tijdens) een ingrijpende Corona periode 
moeten ze de kans krijgen zich te herstellen, en een 
duidelijke doelstelling en visie te ontwikkelen voor de 
lange termijn. Deze instellingen hebben in het verleden 
laten zien dat ze ook in minder voorspoedige tijden 
de schouders eronder blijven zetten. Weert Lokaal 

Sportaccommodaties
De komende jaren (2021-2030) wordt uitvoering gegeven 
aan het nieuwe accommodatiebeleid. Weert Lokaal 
vindt een goede toegankelijkheid van sportfaciliteiten 
voor de scholen en de wijkbewoners belangrijk. Ook 

zullen we moeten investeren in sportaccommodaties, 
bijvoorbeeld voor basketbal en turnen op Boshoven, 
om te kunnen voldoen aan de hedendaagse vraag en 
professionalisering van onze sportverenigingen. 

vindt het belangrijk om samen met onze professionele 
instellingen te kijken naar oplossingen om financiële 
tekorten op te vangen, waarbij ze laagdrempelig blijven. 
De professionele instellingen vervullen een essentiële 
rol na Coronatijd, wat wellicht niet financieel zichtbaar 
zal zijn, maar wel fysiek voelbaar.

Dit hebben we bereikt

- Het 1e Cruyff Court wordt gerealiseerd in Weert. Sporten in de openbare ruimte!
- We hebben niet bezuinigd op ons verenigingsleven de afgelopen 4 jaar ondanks een moeilijke 
 financiële situatie 
- Zwembad de IJzeren Man is behouden gebleven en blijft laagdrempelig.
- De hockeyclub heeft 2 nieuwe watervelden gekregen.
- Succesvolle editie van het EK-Triathlon in Weert.
- Weert en Stramproy waren etappeplaats voor De Boels/Simac Ladies Tour.
- Het accommodatiebeleid binnensport is geactualiseerd. Sporthal Boshoven zal opgewaardeerd 
 worden voor haar gebruikers waaronder de badmintonclub en BAL.
- Ook de turnverenigingen zijn geholpen met een nieuwe accommodatie. De komende jaren zal naar 
 een structurele oplossing worden gekeken waaronder uitbreiding van de sporthal Boshoven.

Dit zijn onze plannen

- Sporten (en cultuur) moet voor iedereen toegankelijk zijn, zowel voor volwassenen als kinderen, en 
 ook voor mensen met een minder grote beurs.
- Intensivering van de samenwerking tussen scholen en sportverenigingen, zodat kinderen kennis 
 maken met diverse sporten.
- Een platform faciliteren waardoor talent zichtbaar wordt gemaakt.
- Een tenderregeling opzetten die samenwerking tussen de sportverenigingen stimuleert die oog 
 hebben voor de maatschappelijke uitdagingen binnen de woonwijken.
- Sport (en spel) mogelijkheden in de openbare ruimte bevorderen voor jong en oud met meer 
 aandacht voor de oudere jeugd tussen 10 en 16 jaar.
- Het 1e Cruijff Court in Weert wordt gerealiseerd. Bij succes kan een 2e Court gerealiseerd worden.
- De realisatie van uitdagende speelvoorzieningen en urban sportterreinen zoals bijvoorbeeld een 
 pumptrackbaan. 
- Blijven monitoren hoe het met de verschillende verenigingen gaat op het gebied van 
 ledenaantallen, vrijwilligers, samenwerking, accommodatie en financiën.
- Topsportbeleid evalueren en voortzetten subsidiëring van RTC’s. Talentontwikkeling blijft een 
 speerpunt voor zowel breedte- als topsport.
- Combinatiefunctionarissen inzetten om verbindingen te leggen tussen scholen, leerlingen, 
 verenigingen, kinderopvang, wijk/ dorp. Kinderen moeten gelijke kansen krijgen. 
- Toekomstbestendig maken van Sportpark Boshoven. Ook de renovatie van de sporthal meenemen 
 voor zowel basketbal, badminton als turnen in de toekomst.
- Inzetten van de tenderregeling (inschrijvingsregeling) om samenwerking tussen verenigingen te 
 bevorderen en om verenigingen te helpen bij ondersteuning en zoeken van vrijwilligers. 
 Samenwerking ook belonen.
- Zwembad de IJzeren Man blijft een gemeentelijke voorziening. 
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Het behouden en stimuleren van cultuur, 
cultuurhistorie en erfgoed in alle facetten vindt Weert 
Lokaal belangrijk. Met bijvoorbeeld de realisatie van 
Museum W en de opgravingen in het stadspark is er 
een belangrijk stap gezet in behoud en consolidatie 
van cultuurhistorie en erfgoed. Cultuur moet voor 
iedereen toegankelijk zijn. Daarom is het belangrijk 
dat er ruimte is voor verschillende vormen van cultuur, 
uiteenlopend van volkscultuur tot Hip Hop culture. En 
er moet ruimte zijn om te kunnen experimenteren. 
Cultuur is het bindmiddel dat onze inwoners bij 
elkaar brengt, door te prikkelen, verwonderen en 
enthousiasmeren. 

Ruimte om te experimenteren 
Het is belangrijk dat het culturele landschap in Weert de 
ruimte krijgt om te experimenteren, zodat het culturele 
aanbod uitgebreid kan worden met nieuw aanbod of 
naar een hoger niveau getild kan worden. Hierbij is 
het belangrijk dat het aanbod niet alleen aansluit op 
de verschillende interesseniveaus van onze inwoners, 
maar ook prikkelt en aanzet tot het ontdekken van 
nieuwe wegen. Talent moet voldoende ruimte krijgen 
om zich te ontwikkelen. Hierin spelen scholen en onze 
culturele instellingen een belangrijke rol. Het talent 
ontplooit zich door initiatieven zoals Cultureel Lint, 
Muziekgala of Van Horne Pop.

De gemeente moet een faciliterende rol nemen door 
de regeldruk te verminderen en de aanvragen van onze 
culturele instellingen integraal op te pakken. Weert 
Lokaal ziet hier kansen voor één aanspreekpunt voor 
organisaties die subsidieaanvragen kan coördineren en 
kansrijke nieuwe initiatieven als innovatieregelingen, 
vrije zones voor de creatieve sector en broedplaatsen 
kan organiseren. Zo wordt er niet alleen gekeken naar 
wat kan en mag, maar ook naar wat nodig is en onze 
samenleving stimuleert. 

Brede toegankelijkheid van cultuur  
Het schoolvoorbeeld van een uitstekende 
samenwerking tussen de culturele instellingen het 
Munttheater, de Bosuil en het Rick is het Cultureel 
Lint. Dit evenement trekt jaarlijks duizenden bezoekers 
naar de binnenstad en zet op een laagdrempelige 
wijze het Weerter culturele aanbod in de spotlight. 
Weert heeft de ambitie om bovenregionale (zowel 
culturele als sport-) evenementen naar Weert te 
halen. Verder streven we naar meer verbindingen, 
ontmoetingen en samenwerkingsverbanden binnen en 
buiten de cultuursector. Belangrijk hierbij is, dat we 
diverse doelgroepen bereiken met als doel een brede 
toegankelijkheid van verschillende cultuuruitingen. 
Weert Lokaal vindt dat de cultuursubsidies van het Rijk 
en de Provincie eerlijker verdeeld moeten worden over 
Limburg en blijft zich hiervoor inzetten.

Cultuur

Diversiteit & inclusiviteit
Inmiddels is Weert Respecteert een begrip in Weert. 
Wat begon als een klein initiatief met het roze ouderen 
café, is in de afgelopen drie jaar tijd gegroeid tot een 
volledig programma waarbij er vanuit verschillende 
personen en organisaties initiatieven ontplooid worden 
om de uitdagingen van bepaalde groepen (LHBTQ, 
dementie, mensen met een lichamelijke beperking) 
zichtbaar te maken en om de diversiteit in onze stad te 

vieren. Weert Respecteert laat goed zien hoe verbonden 
we met elkaar zijn ondanks de kleine verschillen. Weert 
wil een stad zijn waar iedereen zichzelf kan zijn, dan 
moeten we voor voldoende wind blijven zorgen, zodat 
de regenboogvlag in Weert kan blijven wapperen. 
Daarom vraagt Weert Lokaal blijvend aandacht voor dit 
onderwerp, omdat het nodig is. 

Dit hebben we bereikt

- Weert heeft deelgenomen aan het Limburg Festival.
- Belangrijke voorzieningen voor centrumgemeente Weert zijn behouden gebleven zoals het 
 Munttheater, het RICK, de Bosuil en Bibliocenter. 
- Er is uitvoering gegeven aan de routeplanner cultuur.
- Museum W is het nieuwe museum van Weert. Zowel het prachtige gebouw als het programma zijn 
 in een nieuw jasje gestoken.
- Archeologische opgravingen hebben plaatsgevonden in het Stadspark en hebben ons veel geleerd 
 van de geschiedenis van Weert.
- De stadspoort, het belangrijk erfgoed, wordt gerenoveerd. 
- Nieuwe evenementen hebben de ruimte gekregen in Weert.
- Het concertzaaltje in het Muntcomplex is behouden gebleven. 
- Voormalige mouttoren van de Wertha brouwerij is behouden voor sloop en heeft een nieuwe 
 bestemming gekregen. 
- De kraan van het Landbouwbelang heeft een nieuwe bestemming gekregen in de vorm van een 
 kunstwerk.
- Er komt een standbeeld van Philips de Montmorency in het stadspark. 
- Kunst in de openbare ruimte in het Zuilenkabinet en streetart op diverse plekken in de stad.

Dit zijn onze plannen

- Versoepelen van de regeldruk en een integrale aanpak van aanvragen van culturele instellingen. 
 Er komt één aanspreekpunt binnen het gemeentehuis voor organisaties m.b.t. cultuur. 
- De gemeente zal een prominentere rol moeten hebben bij het in kaart brengen van 
 subsidiemogelijkheden.
- Innovatieregeling voor de culturele sector.
- Voor de creatieve sector vrije zones en broedplaatsen aanwijzen.
- Onze professionele instellingen zoals Bibliocenter, Munttheater, RICK, Bosuil en NMC hebben een 
 belangrijke regionale functie die we moeten behouden.
- Diversiteit: we blijven de ingeslagen weg als Regenboogstad inzetten en continueren Weert 
 Respecteert. Initiatieven vanuit de samenleving op dit gebied zullen ondersteund (blijven) worden.
- Uitvoering routeplanner cultuur en dit bovenregionaal uitdragen.
- De mogelijkheden onderzoeken om een vooropleiding Rock Academy, musicalopleiding of 
 conservatorium naar Weert te halen om lokaal talent te behouden.
- Museum W is geopend en verdient de kans om zich lokaal en bovenregionaal te laten gelden.
- Culturele verenigingen (o.a. schutterijen, harmonieën, fanfares, toneelverenigingen en koren) 
 blijvend ondersteunen.
- Regeldruk ten aanzien van creatieve broedplaatsen en nieuwe initiatieven versoepelen 
 (bijvoorbeeld het gebied rondom Perron 8). 
- Versterking van de kennis van lokale en regionale geschiedenis aan jongeren zoals tijdens de 
 opgravingen in het stadspark gedaan is. Educatie op locatie!
- Blijvende ondersteuning Weerter cultuur zoals de kermis, carnaval/vastelaovundj, 
 Sinterklaasfeesten en het dialect. 
- Betere zichtbaarheid van Weert als cultuurstad vol evenementen en voorstellingen met behulp van 
 Citymarketing.
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De afgelopen jaren heeft Weert Lokaal zich nadrukkelijk 
ingezet voor het verduurzamen en groener maken 
van onze stad. Van het iedere dag planten van een 
boom tot het vergroenen van de binnenstad en het 
aanpakken van de wateroverlast in de wijken. We 
realiseren ons dat klimaat en duurzaamheid een van 
de belangrijkste taken van onze eeuw gaan worden, 
niet alleen op internationaal of landelijk niveau maar 
zeker ook lokaal. Draagvlak creëren en oplossingen 
aanbieden waarbij iedereen de mogelijkheid krijgt om 
bij te dragen aan en te profiteren van verduurzaming, 
zijn daarbij essentieel. Precies zoals de kernwaarden 
van de Routekaart Energietransitie aangeven: eerlijk, 
kansrijk en groen.

Klimaat
We hebben te maken met een klimaat dat aan 
verandering onderhevig is. Ook Weert ontkomt daar niet 
aan. Kijk maar naar de vele zware buien die ons hebben 
getroffen de laatste jaren, of de hoge temperaturen 
tijdens de zomers, met extreme gevolgen voor onze 
leefomgeving en gezondheid. Samen met onze inwoners 
kunnen we proberen om de gevolgen van deze extreme 
weersomstandigheden te verkleinen. Ook kunnen we 
zelf een bijdrage leveren aan een CO2 neutraal klimaat.

Energietransitie
Weert heeft een routekaart ontwikkeld waarin we de stip 
op de horizon gezet hebben over wat we willen bereiken 
om Weert CO2 neutraal te maken. De komende jaren is 
het allereerst belangrijk om zoveel mogelijk woningen 
beter te isoleren, hetgeen energie bespaart. Hiervoor 
hebben we het project Warm Wonen Weert. Pas na 
isolatie is het realistisch om op grote schaal te denken 
aan warmtepompen of warmtenetten in bestaande 
wijken en dorpen. 

De opwekking van circulaire energie is in Weert 
voorspoedig verlopen. Door plaatsing van windmolens 
en zonneparken maar vooral door zonnepanelen op 
daken van particulieren kunnen we al voor een deel in 
onze eigen elektrische energie voorzien. Weert Lokaal 
is van mening dat deze positieve ontwikkeling verder 
uitgewerkt mag worden. Met name door voorzieningen 
te treffen waardoor minder draagkrachtigen toch mee 
kunnen doen zoals coöperatieve installaties op ter 
beschikking gestelde daken.

Bij de distributie van elektriciteit dreigen grote 
problemen te ontstaan, zowel in de toevoer van 
duurzame energie vanuit wind- en zonneparken naar 
de distributiecentra, als vanuit de distributiecentra naar 

Klimaat, 
Duurzaamheid 
& Natuur

de afnemers. Weert Lokaal vindt dat deze problematiek 
met voorrang aangepakt dient te worden door onder 
meer bij aanleg van nieuwe wijken als ook bij renovatie 
van oudere wijken dikkere kabels aan te leggen. 

Klimaatgevolgen
Enerzijds dienen we wateroverlast te voorkomen, 
anderzijds dienen we water vast te houden om voor 
verkoeling te zorgen. De hittestress in Weert geeft op 
langere termijn in het binnenstedelijk gebied, waar 
weinig groen is, de grootste problemen. Het op een 
slimme manier vergroenen van het binnenstedelijk 
gebied is daarom een must waar hard aan gewerkt 
moet worden. Groen zorgt voor verkoeling én kan 
water opnemen. Bij grootschalige projecten zullen we 
deze gebieden klimaatbestendig inrichten door ruimte 
te maken voor bomen, planten en voorzieningen voor 
wateropvang. De speeltuin op de hoek Maaseikerweg- 
Onze Lieve Vrouwestraat is een goed voorbeeld hoe we 
een bepaald gebied meerdere functies kunnen geven. 
Ook het eerste gedeelte van de renovatie van de wijk 
Keent kan als goed voorbeeld dienen. Evenals de Tiny 
Forests op diverse plaatsen in Weert. De komende 
jaren willen we het tempo opvoeren om meer wijken en 
dorpen klimaatbestendig te maken. 

Landbouw
Weert beschikt over een prachtig buitengebied, dat 
voor het overgrote deel wordt gekenmerkt door de 
landbouwsector. Een sector die volop in ontwikkeling is 
en waar sprake is van een grote diversiteit. Verbinding 
tussen stad en platteland, tussen natuurorganisaties, 
agrariërs, omwonenden en ook de gemeente zal de 
komende jaren centraal staan. Landbouw raakt onze 
inwoners, hetzij fysiek op het gebied van een gezonde 
leefomgeving, maar ook in het geval van leegstand 

bij stoppende agrarische bedrijven. Weert Lokaal 
is van mening dat we de agrarische sector moeten 
ondersteunen in de zoektocht naar nieuwe en/of 
bredere verdienmodellen en de uitkomsten van deze 
zoektocht waar mogelijk faciliteren. 

Er is sprake van een groeiende innovatie van de 
landbouwsector. Dit vraagt om uitbreiding van 
bijvoorbeeld staloppervlakte, om de investeringen die 
gedaan moeten worden om te blijven voldoen aan de 
milieunormen, te kunnen terugverdienen. Hiermee 
moet gedacht worden aan investeringen om de uitstoot 
van stikstof, fijnstof en geur te beperken. Niet alle 
bedrijven kunnen of willen verder uitbreiden, maar 
zij zoeken naar verbreding van hun verdienmodel 
door producten rechtstreeks aan de consument te 
verkopen of hun daken beschikbaar te stellen voor 
energieopwekking. Het zijn deze ontwikkelingen die 
gefaciliteerd moeten worden om deze bedrijven gezond 
te houden. In onze visie zijn er ook bedrijven die in de 
toekomst om diverse redenen de bedrijfsvoering zullen 
stoppen. De vraag wordt dan: wat gebeurt er met de 
bedrijfsgebouwen waaronder de stallen en de woning? 
Voor Weert Lokaal is het duidelijk dat ook deze categorie 
landbouwbedrijven gefaciliteerd moeten worden om, 
vaak individuele, oplossingen mogelijk te maken.

Biodiversiteit
De laatste jaren is er in Weert veel geïnvesteerd in 
biodiversiteit. Niet alleen door de gemeente maar 
zeker ook door (agrarische) bedrijven. Ondanks deze 
inspanningen zien we de biodiversiteit teruglopen 
en zijn er dus extra maatregelen nodig om verdere 
achteruitgang te voorkomen. Weert Lokaal wil daarom 
initiatieven, die de biodiversiteit bevorderen zoals het 
ecologisch bermbeheer, stimuleren. 

Dit hebben we bereikt

Energie
- In wijken, dorpen en parkeergarages zijn veel e-laadpalen geplaatst.
- Warm Wonen Weert.
- Realisatie van windmolenpark.
- Realisatie van zonnepark Altweerterheide.
- Weerter Routekaart Energie is opgesteld met de waarden eerlijk, kansrijk en groen.

Klimaat, Natuur en Groen
- In de afgelopen periode hebben we on der de titel ‘iedere dag een boom’ meer dan 1.100 extra 
 bomen geplant met subsidie van de Provincie. 
- De eerste 20 hectares bosaanplant zijn gerealiseerd.
- Uitvoering van diverse projecten uit de landschapsvisie.
- Projecten Heerlijk Weert uitgevoerd om de biodiversiteit te bevorderen.
- Uitbreiding van het NMC (Natuur- en Milieucentrum) is gerealiseerd.
- Wateroverlast Boshoven verminderd door reconstructie Boshoverweg en Vrakkerstraat.
- Grootschalige renovatie wijk Keent uitgevoerd in de eerste fase. 
- Landbouwvisie ontwikkeld en vastgesteld.
- Wateroverlast Heugterbroekdijk is verminderd.
- Rotonde Maaseikerweg/Onze Lieve Vrouwestraat gerealiseerd inclusief wateropvang en speeltuin 
 samen met bewoners
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Dit zijn onze plannen

- Inzetten op de energietransitie op een wijze dat iedereen mee kan doen.
- Inzetten op professionalisering Natuur- en Milieucentrum de IJzeren Man.
- Stadsrandzone Weert-Zuid ontwikkelen. 
- Uitvoering projecten in het kader van de landschapsvisie 
- Investeren in het bevorderen van biodiversiteit in wijken, dorpen, stad en buitengebied
- Leefstraten creëren waar meer ruimte is voor voetgangers, fietsers en groen in samenspraak met 
 onze inwoners
- Ondersteunen van initiatieven in het kader van de leefbaarheid en het gebruik van de openbare 
 ruimte voor sport, spel, kunst, voedsel, groen en ontmoeting. 
- Sportpark St. Louis herontwikkelen in samenspraak met inwoners van de wijk Groenewoud.
- Ruimte creëren voor bosaanplant door groene ondernemers in Weert.
- De Kinderboerderij eventueel uitbreiden met horeca en dagbesteding.
- Het veiliger maken van de milieustraat.
- Wateroverlast effectief bestrijden en gerichte maatregelen nemen om wateroverlast en droogte 
 zoveel mogelijk te beperken. 
- Wateroverlast Bungalowpark verminderen.
- Reconstructie van de wijken Moesel en Keent en klimaatbestendig inrichten.
- Reconstructie van de Dr. Schaepmansstraat en daarmee ook de wateroverlast Roermondseweg 
 verminderen.
- Aanleg nieuwe riolering en reconstructie Biest rondom recollectenstraat
- Een recycle-center met kringloopwinkel faciliteren.

Waardering voor onze natuurgebieden
De laatste jaren zijn er in Weert veel bos en 
landschapselementen aangeplant. Helaas is door 
het extreem droge weer niet alle aanplant succesvol 
gebleken, waardoor er herplant noodzakelijk is. De 
plannen om nog meer bos aan te planten zijn er 
en komen op korte termijn in de uitvoeringsfase. 
Mede omdat steeds meer bedrijven ook bos- en 
landschapselementen aan willen leggen zullen er meer 
plannen ontwikkeld kunnen en moeten worden. Weert 
Lokaal ondersteunt deze ontwikkeling door mee op 
zoek te gaan naar geschikte percelen. 

Gemeente Weert neemt samen met Nederlandse en 
Belgische gemeenten, provincies en gewesten deel aan 
het overleg Samenwerking Grensgebied De Kempen 
om het grenspark Kempen~Broek tot een UNESCO 
‘Biosfeergebied’ uit te roepen. Het gebied krijgt dan de 
internationale status van een Nationaal Park. Weert 
Lokaal steunt deze ontwikkelingen. Het gebied is 
26.000 hectare groot waarvan iets meer dan de helft 
in Nederland ligt. Het gebied is daarmee 2,5 keer zo 
groot als de Hoge Veluwe en kenmerkt zich door de 
verscheidenheid aan flora en fauna, en is dus uniek in 
Europa.

Afval
Afval bestaat niet meer. Het wordt tegenwoordig gezien 
als grondstof. Op die manier moeten we ook in Weert 
naar afval gaan kijken. Niet alleen voor het milieu, maar 
ook voor de portemonnee. De tarieven voor verwerking 
van afval stijgen explosief. Samenwerking met andere 
gemeenten biedt schaalgrootte en ruimte voor innovatie. 
Innovatie kan leiden tot een meer circulaire inzet van de 
afvalstromen. 

In Weert willen we een stichting faciliteren die 
herbruikbaar afval inzamelt en start met het inrichten 
van een recycle-center met kringloopwinkel. De 
doelstelling is het reduceren van de afvalstroom door 
verkoop van spullen en het repareren en 'upcyclen' 
van meubels en materialen. Dat betekent dat er ook 
een werkplaats wordt ingericht waar mensen een vak 
kunnen leren om hen op deze manier klaar te stomen 
voor de arbeidsmarkt.
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Weert is een stad met wijken en dorpen waar de 
sociale samenhang gelukkig groot is. Er zijn in 
Weert geen nijpende sociale problemen zoals sterk 
verpauperde buurten of extreme spanningen tussen 
bevolkingsgroepen. Laten we dat vooral zo houden. 
Onze wijk- en dorpsraden, verenigingen en andere 
groepen zijn daarin een belangrijke factor. Zij zorgen 
voor een sterke verbinding en sociale controle en voor 
de organisatie van geweldige acties en evenementen. 
Waarbij iedere organisatie zijn eigen specialisatie 
heeft, waarbij we van elkaar kunnen leren en gebruik 
kunnen maken van elkaars kennis. 

Veiligheid en jeugd
De koppeling tussen (jeugd)zorg en veiligheid zou 
veel meer in samenhang gezien moeten worden in 
een vroegtijdig stadium. De eerste signalen zijn vaak 
al zichtbaar op middelbare scholen die hier soms ook 
geen raad mee weten. Denk hierbij aan verslaving, 
vandalisme en kleine criminaliteit. Weert Lokaal 
zou graag zien dat er in samenwerking met het 
voortgezet onderwijs veiligheidslessen of inloopsessies 
georganiseerd worden, waarbij preventief informatie 
gegeven kan worden over de gevolgen van vandalisme, 
criminaliteit en drugs. 

Veiligheid en cybercriminaliteit
Een van de grootste uitdagingen voor de komende jaren 
is ondermijning via cybercriminaliteit. Identiteitsschade 
kan groot zijn en bij jongeren zelfs tot levenslange 
beschadiging leiden. Daarbij groeit het gebruik van 
sociale media nog steeds en wordt er steeds meer 
digitaal afgewerkt. Weert Lokaal vindt dat er moet 
worden ingezet op weerbaarheid voor cybercriminaliteit 
en cyberintimidatie door bijeenkomsten te organiseren 
op onder andere scholen en seniorenverenigingen in 
samenwerking met ondernemers en politie. 

Veiligheid op straat
Weert Lokaal blijft zich inzetten voor het verbeteren 
van de verkeersveiligheid. Naast de grote projecten 
dient er structurele aandacht te zijn voor kleine 
verkeersknelpunten die snel opgelost kunnen worden. 
Ook de kleine ergernis van losliggende stoeptegels of 
ongelijke stoepen verdient blijvende aandacht. Weert 
Lokaal wil bekijken of deze meldingen sneller en 
gemakkelijker kunnen worden afgehandeld.

Openbaar groen
In veel wijken zoals Groenewoud, Leuken en 
Boshoven is het openbaar groen aan vervanging 
toe. Deze groenvoorzieningen zijn afgeschreven, 
vragen veel onderhoud en geven een goede 
schuilplek voor ongedierte. We gaan een start 
maken om deze groenvoorzieningen te vervangen. 

Speelvoorzieningen
Het speelruimteplan van Weert wordt de komende 

Leefbaarheid jaren voortvarend opgepakt. Dit betekent dat Weert 
naar minder speeltuinen gaat, maar wel met een 
hogere kwaliteit. Spelen in de buurt is belangrijk 
voor ontmoeting en beweging. Ook willen we meer 
uitdagende speelvoorzieningen realiseren in de buurt 
waar kinderen tussen 8-16 jaar wonen. Voorbeelden 
zijn het Calisthenics park op Molenakker en het Johan 
Cruyff Court op Keent.

Jongerenpartij PuntGaaf: 
betrek jongeren bij de politiek! 
Jongeren willen echt wel meedoen, -denken, -praten 
en -werken, maar hebben een ingang nodig. Ook de 
manier van werken is anders dan vroeger. Als we 
als gemeente deze doelgroep willen bereiken en 
motiveren zullen we ze een stem moeten geven in de 
Weerter politiek. Daarbij is het belangrijk dat er ook 
resultaat komt uit hun wensen en ideeën. Niet alleen 
vergaderen, maar ook realiseren. Weert Lokaal en 
onze jongerenpartij PuntGaaf vinden het waardevol om 
hierin te investeren. Onze jongerenpartij geeft daarom 

regelmatig workshops op scholen om met jongeren 
in contact te komen. Wij willen in samenwerking 
met onderwijs actief en structureel de bijdragen van 
kinderen en jongeren faciliteren in de vorm van een 
jongerenraad of panels op thema. 

Verbinding in de wijk
Het blijft belangrijk om verbindingen te leggen in 
wijken tussen jongeren, scholen, zorginstellingen, 
sport, verenigingen en veiligheid. In de ene wijk is dit 
vanzelfsprekend en in de andere wijk komt het maar 
nauwelijks op gang. Ook hier begint het veelal op scholen 
of bij verenigingen. Door samen te kijken wat ze voor 
elkaar kunnen betekenen kan dit van grote meerwaarde 
zijn voor de diverse organisaties en verenigingen. 
Zeker in wijken waar een terugloop is in vrijwilligers. 
Belangrijk is ook om de diverse verenigingen en 
instanties, werkzaam in de wijken, hechter samen te 
laten werken. Punt Welzijn, wijk- en dorpsraden en 
andere instanties kunnen daarin gefaciliteerd worden 
door de gemeente. 

Dit zijn onze plannen

• Samen met jongeren en instanties een campagne ‘Deel je shit’ vormgeven met als doel taboes 
 doorbreken, lastige onderwerpen bespreekbaar maken en een wegwijzer samenstellen speciaal 
 voor jongeren zodat ze weten bij wie zij kunnen aankloppen als ze ergens mee zitten.
• Weerbaarheid voor cybercriminaliteit vergroten door informatieve bijeenkomsten en gastlessen.
• Buurtpreventie netwerken behouden en faciliteren in belang van veiligheid.
• Een nieuwe jongerenraad met een lokale jeugdagenda, jongeren verdienen een stem in de 
 politieke besluitvorming. 
• Het fonds burgerinitiatieven voortzetten, beter bekend maken en de criteria versoepelen. 
• Een openbare toiletvoorziening realiseren in het centrum van Weert en de hogenood- App 
 actualiseren en eventueel uitbreiden. 
• Goede verdeling van goede kwaliteit speelruimten realiseren in samenwerking met omwonenden. 
• Veiligheid bevorderen in 30 km zones in wijken en dorpen. 
• Maaslandlaan, verkeersveiligheid verbeteren.
• We investeren in het afgeschreven openbaar groen om de leefbaarheid te vergroten in de oudere 
 delen van wijken bijvoorbeeld de wijken Groenewoud, Boshoven en Leuken.
• Experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie. 
• Functie van buurthuizen en wijkgebouwen, zoals op Moesel, voor de wijken en dorpen behouden.

Dit hebben we bereikt

• 1e Johan Cruyff Court in Weert wordt gerealiseerd.
• Verschillende speelruimten zijn op initiatief van inwoners opnieuw ingericht.
• Een jongerenraad is gestart, door corona echter niet gecontinueerd.
• Het fonds burgerinitiatieven is voortgezet.
• Er komt een openbare toiletvoorziening in Weert centrum.
• Op diverse plekken zijn kleine verkeersknelpunten opgelost in de wijken en dorpen.
• Schoolomgevingen zijn veiliger ingericht samen met de scholen.
• Plannen gemaakt voor de opwaardering van het centrum in Altweerterheide. 
• Punten uit de dorpontwikkelingsvisie Tungelroy zijn uitgevoerd of hebben we een bijdrage aan 
 mogen leveren.
• Het Näöle veldje op Laar is aangelegd, een mooie speelvoorziening.
• Onze jongeren in de gemeenteraad doen volwaardig mee.
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Een degelijk financieel beleid is essentieel voor de 
financiële gezondheid van de gemeente. Niet meer 
uitgeven dan er binnenkomt en zorgen voor een solide 
kaspositie. Dat is niet altijd gemakkelijk, maar het 
kan. Dat vergt wel dat we scherpe keuzes maken, wat 
doe je wel en wat doe je niet? Weert Lokaal zal daarbij 
altijd naar de gevolgen kijken voor onze inwoners, met 
name naar de mensen die het wat minder hebben.

De coronapandemie zal ongetwijfeld nieuwe uitdagingen 
met zich meebrengen. Ondernemers die door 
beperkende maatregelen hun inkomsten zien slinken, 
zullen bij lokale overheden aankloppen voor hulp. De 
energiecrisis zal ervoor zorgen dat meer mensen een 
beroep zullen doen op het armoedebeleid. Weert Lokaal 
heeft als doel dat ondanks deze nieuwe uitdagingen de 
begroting én de meerjarenbegroting op orde blijft. 

Het blijft voor een gemeente lastig om goede 
begrotingen op te stellen. De financiële informatie van 
het Rijk fluctueert enorm de laatste jaren en is voor 
het zomerreces vaak anders dan na het zomerreces. 
Dat is lastig om op te sturen. Dit zorgt voor onnodige 
onrust en werk voor de ambtelijke organisatie. Ook 
zien wij dat de keuzes die er gemaakt worden in een 
raads- of coalitieprogramma gevolgen hebben voor 
de ambtelijke organisatie. Wat publiekelijk besproken 
wordt door partijen, moet ambtelijk worden voorbereidt 
achter de schermen. Professionals met ieder hun eigen 
expertise. Weert Lokaal vindt het belangrijk dat we, 
in plaats van in de raad bij bepaalde stukken kijken of 
er wel de juiste mensen voor in huis zijn, we vooraf al 
kijken wie we nodig gaan hebben om bepaalde doelen 
te realiseren. Doelgericht werken, wat uiteindelijk tot 
meer efficiëntie en werkplezier in de organisatie leidt. 
Een gemeente bestuur je met mensen, voor mensen, 
door mensen. 

Ook de gemeente Weert heeft moeite om voldoende 
gekwalificeerd personeel te vinden in deze krappe 
arbeidsmarkt. Door uitstroom van personeel naar 
pensioen is deze uitdaging de komende jaren nog groter. 
We dienen als gemeente Weert aantrekkelijk te zijn 
voor potentiële werknemers. Weert Lokaal vindt dat de 
gemeente Weert zich meer en beter kan onderscheiden 
en vol in moet zetten op innovatie en creativiteit rondom 
het personeelsbeleid. 

Met scherpe keuzes kan de meerjarenbegroting op 
orde blijven passend bij de ambitie en kerntaken van 
de gemeente Weert.  Wat doen we zelf en wat doen 
we niet? Op welke gebieden is intergemeentelijke 
samenwerking mogelijk en misschien wel noodzakelijk? 
Verantwoord uitbesteden kan tot een vermindering van 
personeelskosten leiden. Met behoud van kwaliteit. 
En dat geldt ook voor taken die de gemeente kan 
inbesteden als ze deze in eigen beheer goedkoper kan 
uitvoeren dan derden. 

Financiën Subsidies zijn een belangrijk middel om invulling te 
geven aan ons beleid. Het is dus ook van belang dat 
de gemeente actief is met het binnenhalen van nieuwe 
subsidies bij provincie, rijksoverheid en de Europese 
Unie. Voortzetting en mogelijk intensivering van de inzet 
van subsidie experts zal hieraan bijdragen. Dit verdient 
zich uiteindelijk terug ten bate van onze gemeente en 
haar inwoners.

Dit zijn onze plannen

• Sluitende meerjarenbegroting. 
• Slim uitbesteden én inbesteden.
• Het waarmaken van (politieke) ambities gaat gepaard met een goed personeelsbeleid
• Meer creativiteit in het personeelsbeleid om de kansen van werken voor onze mooie gemeente 
 beter uit te lichten. Weert als aantrekkelijkste werkgever 
• Een proactief beleid voeren voor het binnenhalen van subsidies bij provincie, rijksoverheid en de 
 Europese Unie. 
• Als de gemeentelijke belastingen worden verhoogd, dan is ook duidelijk voor welk maatschappelijk 
 doel.
• Inzetten op meer intergemeentelijke samenwerking als dit efficiëntie oplevert

Dit hebben we bereikt

• De begroting van de gemeente Weert is meerjarig op orde. 
• Er is een goede band opgebouwd met de provincie om Weert meer bekendheid te geven in het 
 provinciehuis. 
• Op alle gebieden heeft Weert hierdoor meer provinciale steun ontvangen waardoor mooie 
 projecten nog mooier uitgevoerd konden worden. Bijvoorbeeld het Stadspark dat een ware 
 transformatie heeft ondergaan waarvoor zowel provinciale als rijksmiddelen zijn aangewend. 
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Als grote fractie kijken we tevreden terug op 
de intensieve en succesvolle samenwerking 
die wij met elkaar, het college, de raad en de 
inwoners van Weert hebben gehad. Het waren 
vier uitdagende jaren waarin thuiswerken 
weliswaar voor fysieke afstand zorgde, 
maar niet voor onderlinge afstand. Waarin 
we afscheid hebben moeten nemen van 
dierbaren. Waarin moeilijke beslissingen niet 
geschuwd zijn. Maar ook waarin we verder 
gebouwd hebben aan een mooier, socialer 
Weert, waarin het prettig leven, werken, 
ondernemen en recreëren is. En we zijn nog 
lang niet klaar! Onze kandidaten en leden 
zitten nog boordevol plannen en energie voor 
Weert. We hebben een mooie lijst met ervaren 
rotten in het vak, huidige raadsleden en 
enthousiaste nieuwkomers van alle leeftijden 
die zich de komende jaren willen inzetten voor 
onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 
Zoals we al sinds 1931 doen, want Weert 
Lokaal is onlosmakelijk verbonden met de 
Weerter politiek. Wij houden van Weert in al 
haar facetten, en kijken ernaar uit om ons 
weer vier jaar sterk te mogen maken voor 
onze stad, haar wijken en onze dorpen!   

Hartelijke groeten, 

Kandidaten en leden 
van Weert Lokaal

Slotwoord

Een goed gevoel!
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