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3Goed voor elkaar

Voorwoord

De afgelopen maanden hebben CDA, JAN en de Nederweerter VVD intensief en constructief gewerkt aan een coalitie-
akkoord voor de periode 2022-2026. We zijn ons bewust van de maatschappelijke uitdagingen waar onze gemeente voor 
staat en we geven met optimisme invulling aan de ambities die we hebben gesteld.

De titel van dit akkoord is ‘Goed voor elkaar’. Dat is een titel met betekenis. We doen wat goed is voor elkaar en geloven 
in de kracht van de gemeenschap. Het individu komt het best tot zijn recht als die iets kan betekenen voor een ander. 
We zijn goed voor elkaar en hebben oog voor onze medemens. Onze inwoners kunnen rekenen op een mensgerichte 
overheid die handelt vanuit vertrouwen, en  die duidelijk en eerlijk is. Een overheid die heldere kaders schetst, maar ook 
maatwerk mogelijk maakt als dat beter is. We hebben onze zaken goed voor elkaar en zorgen dat de basis op orde blijft. 
Nederweert staat er financieel goed voor. Dat willen we zo houden. We zorgen voor evenwicht tussen mensen, middelen 
en organisatie, om te doen wat nodig is voor onze gemeente. 

Er gaat al heel veel goed in Nederweert. Een akkoord op hoofdlijnen is dan ook op zijn plaats. In dit akkoord delen 
we onze ambities voor de gemeente en laten we de uitvoering ervan open voor inbreng van inwoners, bedrijven, 
verenigingen en andere organisaties, maar ook voor de inbreng van andere partijen in de gemeenteraad. Zo zorgen 
we voor een constructieve bestuurscultuur waarin iedereen zich gehoord en betrokken kan voelen. Nederweert is niet 
gebaat bij een dichtgetimmerd programma. Een gemeenschap komt juist tot bloei door ideeën en initiatief van onderop. 
We doen dan ook een beroep op onze inwoners om samen met elkaar en met ons gebruik te maken van die ruimte. 
Daarbij zoeken we juist actief die mensen op die we nu nog niet zo goed bereiken, of die niet zijn vertegenwoordigd  
door een vereniging of organisatie. In een gemeenschap als de onze doet elke mening en elk idee ertoe.

Bij het realiseren van onze ambities zoeken we ook nadrukkelijk de verbinding en samenwerking buiten onze gemeente. 
We hebben een sterk netwerk met andere overheden en gemeenten om ons heen. Ook dat is goed voor elkaar.

Hoewel de drie partijen elkaar over veel thema’s makkelijk konden vinden, was bij de totstandkoming van dit akkoord 
ook nadrukkelijk ruimte voor verschillen van inzicht tussen de drie partijen. Dat heeft geen moment geleid tot tegen-   
stellingen, maar zorgde altijd voor een aanvulling op elkaar. Daardoor ligt er nu een breed gedragen resultaat waar we 
trots op zijn en waar we ons verantwoordelijk voor voelen.

CDA    JAN         De Nederweerter VVD
Antoine Hekers   Marcel Vossen    Jorik Franssen
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1. Bestuur, participatie en dienstverlening

Begroting
Wat is onze ambitie?
Financieel staan we er goed voor en dit willen we graag 
behouden. Voorop staat dat de uitgesproken ambities in 
lijn zijn met de financiële mogelijkheden. We dringen er 
bij de Rijksoverheid op aan dat er vanuit het gemeente-
fonds meer middelen beschikbaar worden gesteld voor 
de uitdagingen waar we in onze gemeente voor staan. 
Zo zorgen we voor een stabiel financieel perspectief 
voor de komende jaren. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Behoud van stabiele financiële positie met ruimte 

voor nieuw beleid. 
• Verhogen van de OZB alleen met de jaarlijkse 

indexering (inflatiecorrectie). 
• Kritisch op de stijging van lokale belastingen:  

transparant over inkomsten en uitgaven.
• Inkomsten uit hondenbelasting aanwenden voor 

hondenvoorzieningen (zoals bijvoorbeeld speel-
veldjes) in onze gemeente. 

• Bij aanbestedingen voorrang geven aan lokale on-
dernemingen, waar wettelijke ruimte dat toestaat.

Bestuur
Wat is onze ambitie?
Als gemeente geloven we in de kracht van de gemeen-
schap. Dat vraagt om een eigentijdse overheid. Dat wil 
zeggen: een mensgerichte overheid die ruimte biedt aan 
de creativiteit en zelfredzaamheid van gemeenschappen 
waarin iedereen meetelt en mee kan doen naar eigen 
vermogen. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Ruimte bieden aan ondernemers, maatschappelijke 

organisaties en inwoners om eigenaarschap te tonen 
en initiatieven te ontwikkelen en te realiseren. 

• Participatie optimaliseren door naar inwoners toe 
te gaan. Proactief de dialoog aangaan met onderne-
mers, dorpsraden en (on)georganiseerde inwoners 
in de diverse kernen. De energie van ondernemers 
en inwoners benutten en stimuleren zodat ze zelf 
aan de slag gaan in de gemeenschappen. 

• Benutten van de leefbaarheidsregisseurs als  
signaal- en adviesfunctie, om de verbinding tussen 
gemeenschap en gemeente te optimaliseren.

• Gelijke kansen voor eenieder (inclusie), waarbij 
maatwerk mogelijk is en uitlegbaar moet zijn.

• We vinden wegen om mensen te bereiken die nu 
nog niet worden bereikt. En betrekken inwoners  
die niet worden vertegenwoordigd door een vereni-
ging of andere organisatie.

• Inwoners uitdagen om hun denkkracht, daadkracht 
en betrokkenheid optimaal te benutten. We stimule-
ren burgerhulp op een laagdrempelige manier.
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Accommodaties
Wat is onze ambitie?
We zetten in op toekomstbestendige en multifunctionele 
gemeenschapshuizen als eigentijdse ontmoetingsplek-
ken in de kernen. De verdere ontwikkeling is gebaseerd 
op de wensen en eigen inzet van de gebruikers.  

Wat gaan we daarvoor doen?
• Stimuleren van creatief gebruik van de accommo-

daties in alle kernen.
• Eigenaarschap van gebruikers van de accommo- 

daties voor de ontwikkeling, het gebruik en (dus) 
de duurzaamheid van gemeenschapshuizen  
stimuleren. 

• Realiseren van verbouw of nieuwbouw van  
De Pinnenhof mede door eigenaarschap van de  
gebruikers. 

 
Communicatie
Wat is onze ambitie?
We zijn een laagdrempelige gemeente die tijdig en op 
een heldere en begrijpelijke manier communiceert en 
met haar inwoners het gesprek opzoekt. Zo houden  
we elkaar op de hoogte van wat er leeft en speelt in 
Nederweert.

Wat gaan we daarvoor doen?
• We stellen een communicatievisie op. We commu-

niceren op een manier die aansluit bij de behoeften 
en vaardigheden van inwoners, ondernemers en 
organisaties. 

Dienstverlening
Wat is onze ambitie?
De dienstverlening kenmerkt zich door een mens- 
gerichte aanpak waarbij de vragen van inwoners centraal 
staan. Het gaat daarbij om het optimaliseren van dienst-
verlening en werkprocessen op basis van een integrale 
benadering van ‘de vraag achter de vraag’. We maken 
hierbij gebruik van diverse communicatiemiddelen. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Het benaderen van de gemeente vergemakkelijken, 

zowel digitaal (bijv. inrichten chatfunctie op de  
website en social media) als fysiek. Bezoeken aan  
de balie of ‘gewoon’ telefonisch contact moet  
mogelijk blijven. 

• Vragen van inwoners binnen de gestelde termijnen 
beantwoorden, om zo te voldoen aan de verwach-
tingen. 
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2. Veiligheid en handhaving

Ondermijning
Wat is onze ambitie?
Door op te treden als een gezamenlijke overheid,  
met een actieve aanpak, georganiseerde criminaliteit 
voorkomen en bestrijden. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Uitvoeren van het plan van aanpak ondermijning 

met speciale aandacht voor bedrijventerreinen en 
buitengebied.

• We zetten de samenwerking met ketenpartners 
voort, waarbij het integrale ondermijningsbeeld 
sturend is.

• We zetten in op het stimuleren van de meldings-
bereidheid en het vergroten van de bewustwording 
om signalen te melden.

• We doen samen met professionals een verkenning 
naar jeugdcriminaliteit in Nederweert. De verken-
ning levert een beeld op van de jonge aanwas van 
(potentiële) criminele jeugd en de benodigde acties. 
Hierbij maken we verbinding met scholen en zorg-
partners.

• We kijken of het Keurmerk Veilig Ondernemen 
buitengebied (KVO) een geschikt project is om in te 
zetten voor het creëren van een veilig buitengebied. 

 
Veiligheid en openbare orde
Wat is onze ambitie?
We zijn een veilige gemeente en willen dit ook blijven. 
We zorgen voor een veilige werk-, woon- en leef- 
omgeving voor onze inwoners en gasten. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• We stellen in 2022 een nieuw integraal veiligheids-

beleid 2023-2026 op, in samenwerking met Weert 
en Leudal.

• We betrekken inwoners en ondernemers actief bij 
veiligheidsacties en initiatieven.

• We vergroten de sociale veiligheid. Dit is een  
aandachtspunt bij alle nieuwe ontwikkelingen in  
de werk-, woon- en leefomgeving. 

• Op plekken die als onveilig worden ervaren of  
waar sprake is van veel overlast bekijken we of 
cameratoezicht geschikt is. Hierbij wordt ook de 
mogelijkheid betrokken om camerabewaking aan te 
sluiten op de meldkamer van de politie. 

Handhaving
Wat is onze ambitie?
Waarborgen van veiligheid, gezondheid, leefbaarheid en 
rechtsgelijkheid door toetsing  op wet -en regelgeving 
middels gestructureerde controles en advisering.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Het VTH-beleid (Vergunningverlening,  

Toezicht en Handhaving) evalueren. 
• We willen meer aandacht voor brandpreventie en 

advies over brandveiligheid in stallen. In overleg 
met de brandweer worden werkzaamheden  
geprioriteerd waardoor dit mogelijk wordt.  
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3. Verkeer en vervoer

Infrastructuur en verkeer 
Wat is onze ambitie?
Een veilige en duurzame infrastructuur voor alle
inwoners en gasten. We werken gebiedsgericht toe naar 
een logisch netwerk waarbij veel oog is voor functio-
naliteit en veiligheid. We benutten mogelijkheden voor 
het scheiden van verkeersstromen zoals voetgangers, 
fietsers, auto’s, vrachtwagens en landbouwverkeer. Hier-
door wordt deelname aan het verkeer voor kwetsbaren 
(ouderen, kinderen, mindervaliden) veiliger.

Wat gaan we daarvoor doen?
• We zorgen ervoor dat projecten uit het mobiliteits-

plan die het meeste veiligheidsvoordeel opleveren, 
als eerste uitgevoerd worden.

• Het openbaar vervoer voor Nederweert toeganke-
lijk houden en verbeteren door actieve deelname  
in netwerken.

• Wegbeheerplan actualiseren en kwaliteitsniveau op 
een adequaat niveau houden. 

• Voortvarend opstellen van een parkeernota  
waarbij het parkeeronderzoek centrum als 
input dient. Gratis parkeren blijft.

• Beleidsplan verlichting opstellen inclusief een 
uitvoeringsplan met adequate investeringen.   

• Inbreng van de Nederweerter belangen in de 
bestaande lobby A2/verkeerssituatie omgeving 
Zuidoost-Brabant.

• Aansluiten bij initiatieven (zoals SmartwayZ.NL:  
het innovatieve mobiliteitsprogramma in Zuid-
Nederland) ter bevordering van bereikbaarheid, 
mobiliteit en innovatie. Bijvoorbeeld bij de  
ontwikkeling van mobiliteitshubs. 

• Het stimuleren van elektrische mobiliteit.  
We nemen voetgangers, fietsers en gebruikers  
van scootmobiel of rolstoel als uitgangspunt bij  
de inrichting van straten en openbare ruimte. 
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4. Economie

Ondernemen
Wat is onze ambitie?
We willen de lokale economie versterken door ruimte 
te bieden aan Nederweerter ondernemers. We bevor-
deren creativiteit en jong ondernemerschap (start-ups). 
Ondernemers geven we kansen om door te groeien in de 
eigen gemeente. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Ruimte bieden aan ondernemerschap door regels 

die belemmerend werken te versoepelen of te 
schrappen. 

• Ontwikkelen van een bedrijfsverzamelgebouw voor 
startende ondernemers en sociale initiatieven. 

• Opwaarderen bestaande bedrijventerreinen en 
daarna bij aangetoonde behoefte een nieuw bedrij-
venterrein realiseren voor lokale ondernemers. 

• Stimuleren van ondernemers bij het creëren van 
sociale en maatschappelijke meerwaarde, met  
bijvoorbeeld social return.

Centrumontwikkeling
Wat is onze ambitie?
We willen een aantrekkelijk en toekomstbestendig  
centrum waar inwoners en bezoekers terecht kunnen 
voor hun dagelijkse levensbehoeften en vertier.  

Wat gaan we daarvoor doen?
• Centrum goed bereikbaar houden, gratis parkeren 

en winkelbeleving versterken.
• Aan de slag met de inrichting van het Lambertus-

hof.
• Realiseren van een samenhangend winkelgebied van 

Lambertushof, Kerkstraat-Noord en Kapelaniestraat 
met inpassing van De Pinnenhof en de bibliotheek. 
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5. Gastvrijheid en beleving & Openbaar groen 

Gastvrijheid en beleving
Wat is onze ambitie?
We zetten in op een sterke ontwikkeling van gastvrij-
heid en beleving. We willen dat inwoners en bezoekers 
genieten van de gemeente Nederweert. We bieden lokale 
ondernemers ruimte om van gastvrijheid en beleving 
een nieuw verdienmodel te maken. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Het versterken van het netwerk van en voor lokale 

ondernemers gericht op toerisme en recreatie. 
• Nieuwe verdienmodellen van lokale ondernemers/

agrariërs op het gebied van (water) recreatie en 
toerisme stimuleren. 

• Verblijfsmogelijkheden voor bezoekers bevorderen, 
zoals bed & breakfast en kamperen bij de boer.

• Natuur en bezienswaardigheden bereikbaar maken, 
promoten en met elkaar verbinden door middel van 
fiets- en wandelroutes. 

• Opbrengsten toeristenbelasting inzetten voor  
gastvrijheid en beleving. 

Openbaar groen
Wat is onze ambitie?
We geven openbaar groen en natuur een prominente 
plek. Dit is belangrijk voor de beleving van inwoners en 
bezoekers maar ook essentieel voor het tegengaan van 
hittestress, (regen)wateroverlast en het stimuleren van 
biodiversiteit. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Behoud van een groene pleinfunctie in alle kernen. 
• Meer groen in de wijk, met en door inwoners. 
• Een verzorgde en karakteristieke uitstraling van 

openbaar groen, rekening houdend met beplanting 
en bijbehorende onderhoudscyclus.

• Veilige ‘ommetjes’ ontwikkelen, rondom woon- 
wijken, met inwoners en grondeigenaren.

• Aan de voorkant van projecten rekening houden 
met investeringen in groen om de openbare ruimte 
aantrekkelijk te maken, om te ontmoeten en te 
bewegen.
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6. Buitengebied

Ons platteland
Wat is onze ambitie?
We zorgen voor een aantrekkelijk buitengebied met 
een goede mix van wonen, werken, ondernemen en 
recreëren. Daarvoor gebruiken we onder meer de 
omgevingsvisie Buitengebied. We beperken overlast 
door het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Waar de locatie dit toelaat bieden we ontwikkel-

mogelijkheden aan toekomstgerichte agrarische 
ondernemers met extra aandacht voor bedrijfs-
opvolgers, jonge boeren en tuinders. 

• Ondernemers die met een agrarisch bedrijf willen 
stoppen, treffen een betrokken gemeente aan hun 
zijde.

• Kansen bieden aan agrarische ondernemers die 
willen transformeren naar een alternatief verdien-
model. Dan gaat het om initiatieven gericht op 
duurzame energieopwekking, agrarisch natuur-
beheer en gastvrijheid en beleving.  

We helpen door maatwerk te leveren en optimaal 
gebruik te maken van de mogelijkheden die de 
gemeente heeft. 

• Opstellen omgevingsprogramma luchtkwaliteit 
waarin we het terugdringen van overlast van geur en 
fijnstof gebiedsgericht aanpakken. Daarbij richten 
we ons op alle sectoren. Het Schone Lucht Akkoord 
is hierbij het uitgangspunt. 

• Fijnstof knelpunten lossen we op.
• Rijk, Provincie en regionale partners deelgenoot 

maken van onze transitie in het buitengebied.
• Lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel beschik-

baar maken en promoten. 
• Agrariërs stimuleren om samen zorg te dragen voor 

natuurbeheer.
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7. Duurzaamheid en afval

Duurzaamheid
Wat is onze ambitie?
We streven ernaar dat iedere woning zijn eigen energie 
kan opwekken. We staan aan het begin van de energie-
transitie. Deze periode zetten we in op haalbare en  
betaalbare oplossingen zoals energiebesparing, zon op 
dak en alternatieven voor aardgas. Energie en duur-
zaamheid passen we op lokale schaal toe door nadruk  
te leggen op besparing door onze inwoners en onder- 
nemers. Ook onze corporaties moet hierbij een belang-
rijke rol vervullen. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Nederweert waterslim maken door ondernemers 

en inwoners te enthousiasmeren om duurzaam te 
handelen. Bijvoorbeeld het realiseren van groene 
daken, verticaal groen, het afkoppelen van regen-
water van het riool en het vergroenen van tuinen. 

• Inwoners proactief adviseren over, en waar nodig 
ondersteunen bij, de mogelijkheden van energie-
besparing en kleinschalige energieopwekking.

• Benutten van de mogelijkheden die de Omgevings-
wet biedt om duurzaamheidsmaatregelen voor 
eigen gebruik vergunningsvrij te maken.

• Stimuleren van energieopwekking door zonne-
panelen op bestaande daken. Geen ruimte bieden 
voor nieuwe grootschalige initiatieven voor energie-
opwekking via zonneweides en windmolens.

• We zetten collectieve inkoop in als het gaat om 
de aanschaf van energieopwekkende en energie-
besparende middelen door inwoners. 

Afval
Wat is onze ambitie?
We streven naar zo weinig mogelijk afval door verspil-
ling te voorkomen en hergebruik te stimuleren.  
Belangrijk hierbij is een breed gedragen toekomstbe-
stendig afvalbeleid waarbij we uitgaan van goede service, 
betaalbaarheid en milieu.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Uitvoeren van een grondige evaluatie bij inwoners 

van de afvalpilots. Tijdige besluitvorming over de 
structurele keuze voor een nieuw systeem van  
afvalinzameling per 2023. 

• Inwoners en ondernemers bewuster maken van de 
noodzaak om te recyclen en initiatieven promoten.

• Vrijwilligers die zwerfafval ophalen actief onder-
steunen. 
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8. Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening 

Wonen
Wat is onze ambitie?
Wonen is onze topprioriteit. We maken ruim baan 
voor starters, doorstromers, eenpersoonshuishoudens, 
senioren, inwoners met een beperking en mensen met 
een kleine portemonnee. Wij stimuleren initiatieven 
van onderop. Mensen die in Nederweert geboren en 
getogen zijn moeten de kans krijgen om in Nederweert 
te blijven. We dagen partners uit om dit samen met ons 
mogelijk te maken. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Ondersteunen van nieuwbouwplannen van  

inwoners door te zorgen voor voortvarende  
besluitvorming door de gemeente.

• Bij nieuwbouwprojecten voorrang geven aan 
mensen die een sociale en/of economische binding 
hebben met Nederweert.

• Stimuleren van innovatieve alternatieven om meer 
woningen te creëren. Bijvoorbeeld woningsplitsing, 
groepswoonvormen en (collectieve) particuliere 
initiatieven.

• Realiseren van combinaties van wonen, welzijn en 
zorg zodat ouderen en/of mensen met een beper-
king zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen 
blijven wonen. 

• De inrichting van straten verbeteren en meer groen 
in de wijk om een veilige, gezonde en duurzame 
woonomgeving te creëren.  

• Maximale oplossingen bieden voor plattelands-
woningen.

• Het bevorderen van de samenwerking met  
woningbouwcoöperaties, om sociale huurwoningen 
mogelijk te maken.
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9. Onderwijs, sport, cultuur en verenigingsleven

Onderwijs
Wat is onze ambitie?
Wij investeren in gelijke kansen voor onze kinderen. Dat 
begint met goed onderwijs en het vroegtijdig signaleren 
en aanpakken van eventuele ontwikkelpunten. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Een langetermijnstrategie ontwikkelen voor behoud 

van basisonderwijs in elke kern rekening houdend 
met demografische ontwikkelingen en met aan-
dacht voor noodzakelijke duurzaamheidsinveste-
ringen. 

• Samen met de scholen inzetten op preventie en 
voorlichting op het gebied van achterstanden, zorg, 
welzijn (pestgedrag), alcohol en drugs en de  
signaalfunctie van leerkrachten optimaal benutten.

• Vanuit het regionaal arbeidsmarktbeleid aandacht 
geven aan het tekort aan leerkrachten door het 
bevorderen van zij-instromers.  

• Uitvoeren veiligheidsscan op schoolroutes en 
maatregelen nemen in de openbare ruimte om de 
veiligheid te waarborgen.

Sport
Wat is onze ambitie?
Sporten draagt bij aan een gezonde leefstijl en is een 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen een  
prestatie te leveren. We streven daarom naar een 
divers en laagdrempelig aanbod van sport- en beweeg- 
mogelijkheden voor iedereen.

Wat gaan we daarvoor doen?
• We stimuleren de komst van kleine sportvoor- 

zieningen in de openbare ruimte door en met  
inwoners zoals beweegtuinen, veldjes voor bal-
sporten en fitnessparcours. 

• We behouden sportvoorzieningen in alle kerk-
dorpen en richten die in samenspraak met iedere 
kern in.

• Samen met de initiatiefnemers verder werken  
aan de ontwikkeling van de Bengele Beweegt en  
De Uitwijck.
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Cultuur
Wat is onze ambitie?
Meer kennis over de geschiedenis van Nederweert 
draagt bij aan de positieve beleving van inwoners en 
bezoekers. Daarom willen we ons cultureel historisch 
erfgoed beschermen en promoten. Deelname aan kunst- 
en cultuuractiviteiten draagt bij aan de ontwikkeling van 
talenten en veerkracht van inwoners. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Opstellen van erfgoedbeleid met een daarbij  

passende subsidieregeling.
• Zichtbaar maken van ons historisch erfgoed door 

bijvoorbeeld cultuureducatie, verhalen of kunst in 
de openbare ruimte.

• Bevorderen van deelname van inwoners aan acti-
viteiten gericht op culturele vorming zoals muziek, 
dans en toneel. 

• Samen met het cultuurplatform stimuleren van 
aandacht voor cultuureducatie en voor cultuur- 
participatie in het basisonderwijs.

Verenigingsleven
Wat is onze ambitie?
Een rijk en gevarieerd verenigingsleven is belangrijk 
voor de levendigheid van onze gemeenschappen. 
Lid zijn van een vereniging biedt inwoners kansen om 
talenten te ontwikkelen, geeft hen het gevoel ergens bij  
te horen en mee te kunnen doen. Daarnaast is het ver-
enigingsleven een belangrijke vindplaats of steunpilaar 
voor mensen die kwetsbaar zijn of hulp nodig hebben. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• We investeren in de samenwerking met verenigin-

gen op het gebied van leefstijl en preventie.
• We maken met verenigingen afspraken over de rol 

die zij willen vervullen bij het signaleren en onder-
steunen van hulpvragen van hun individuele leden 
en wat zij daarbij nodig hebben. 

• We zetten in op deskundigheidsbevordering bij 
vrijwilligers, waarbij we aansluiten op de behoeften 
van de verenigingen.
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10. Sociaal domein

Gezondheid en zorg
Wat is onze ambitie?
Gezondheid is een breed begrip. Naast lichamelijke 
gezondheid zijn ook mentale gezondheid, kwaliteit van 
leven en mee kunnen doen van belang. We richten ons 
op preventie en vroegsignalering zodat we gezondheids-
risico’s van inwoners snel kunnen aanpakken. Het om-
kijken naar elkaar vinden we belangrijk. Waar nodig is 
ondersteuning beschikbaar: Laagdrempelig, toegankelijk 
en passend.

Wat gaan we daarvoor doen?
• Preventie-activiteiten oppakken vanuit een integrale 

programmatische aanpak, samen met vrijwilligers 
en professionals. 

• Een ruimhartig, op positieve gezondheid gestoelde 
aanpak van onder andere eenzaamheid, laag- 
geletterdheid, dementie, schulden en armoede.

• Versterken van de aandacht voor mantelzorgers en 
vrijwilligers in de zorg. 

• Samen met inwoners versterken van voorliggende 
voorzieningen, zoals de open inlopen.

• Faciliteren van collectieve inwonersinitiatieven 
gericht op er zijn en zorgen voor elkaar. 

• Verstevigen van de samenwerking tussen wonen-, 
welzijn- en zorgpartners. Dit voor een integrale be-
nadering van vragen om hulp of zorg. Uitgangspunt 
is het versterken van de veerkracht van inwoners 
met hulp van de eigen omgeving en met zo licht 
mogelijke professionele zorg.

• Creëren van een breed gedragen verantwoordelijk-
heidsgevoel in de gemeenschap (inwoners, vrijwil-
ligers, verenigingen, professionals, werkgevers) voor 
het signaleren en bespreekbaar maken van proble-
men waar individuele inwoners moeite mee hebben. 

Participatie 
Wat is onze ambitie?
Door te participeren aan activiteiten, vrijwilligerswerk 
of betaald werk kunnen inwoners hun talenten benutten 
en ontwikkelen. We hebben daarbij extra aandacht voor 
de participatie van inwoners met een beperking, mensen 
die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben en voor 
jongeren. We willen dat iedereen zich gezien voelt, mee-
telt en mee kan doen. 

Wat gaan we daarvoor doen?
• Met lokale werkgevers maken we afspraken over 

hoe we elkaar kunnen versterken in de signalering 
en aanpak op terreinen van schulden, algemene  
gezondheid en laaggeletterdheid. 

• Een actieve toeleiding en ondersteuning van  
inwoners naar werk. Dit kan betaald werk of  
vrijwilligerswerk zijn. 

• Een solide toekomstperspectief voor de Risse 
Groep, inclusief Werk.kom.

• Aandacht voor inclusie door te stimuleren dat 
activiteiten, voorzieningen en gebouwen toegan-
kelijk zijn voor mensen met een beperking.

• Ondersteunen van een denktank van en voor 
jongeren om, naar behoefte, de totstandkoming 
van voorzieningen en activiteiten voor jongeren te 
stimuleren. 
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De ambities en speerpunten van de nieuwe coalitie ver-
talen we in de Programmabegroting 2023 en volgende 
jaren. De financiële mogelijkheden van de gemeente  
Nederweert nemen we daarbij als uitgangspunt.  
We nemen verantwoordelijkheid als het gaat om goed 
rentmeesterschap over gemeentelijke middelen.  

We zijn als één van de weinige gemeenten in Nederland 
schuldenvrij en dat willen we de komende periode  
behouden. We gaan uit van drie pijlers: 
• Een goede liquiditeitspositie, waarmee we alle  

investeringen met eigen geld kunnen bekostigen. 
• Een meerjarenbegroting die sluitend is.  

Dat wil zeggen dat er meer baten dan lasten zijn. 
• En een goed afgewogen stelsel van risico- 

management, waarbij we actief risico’s identificeren, 
monitoren en bijsturen. 

11. Financiën
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