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Veiligheid en handhaving

Voortgang
Ondermijning en Handhaving

Wat is er gerealiseerd?
• Aanpak handhaving meest overlast gevende bedrijven
• Stoppersregeling actieplan ammoniak
• Tijdens flexcontroles werden er 43 panden gecontroleerd.
• De meldkaart, folder en animatie ondermijning zijn verspreid in
de gemeente (externe bewustwording).
• Er is een Online Meldpunt ingericht op de website.
• Er is een privacy impact assessment uitgevoerd voor, een
ontwikkelde, analysetool en de interne informatiedeling.
• Extra budget voor project buitengebied met Leudal
• Formatie-uitbreiding reguliere handhavingscontroles(0,5 fte)
Wat staat er nog op de planning?
• Handhaving plattelandswoningen
• Handhaving illegale garagebedrijven
• De doorontwikkeling van de analysetool ondermijning.
• Het opstellen van een privacy protocol ondermijning.
• Intensivering van flexcontroles. Vanaf 1-1-2020 twee wekelijks.
• Meldingsbereidheid blijvend stimuleren door periodieke
communicatieberichten via social media over signalen.
• Weerbaarheid van het bestuur en de organisatie vergroten
zodat criminaliteit geen voet aan de grond krijgt.

Vorige

Volgende

Infrastructuur en verkeer

Voortgang
Mobiliteitsplan

Voortgang
Oplossing N266-N275 en Kanaalzone

Wat is er gerealiseerd?
• Het Mobiliteitsplan is op 11 februari 2020 door de
gemeenteraad vastgesteld.
• Hiermee is een prioritering aangebracht in de uitvoering
van de projecten uit het bijbehorende
Uitvoeringsprogramma, waarvoor een jaarlijks
investeringskrediet van € 750.000,- in de
gemeentebegroting is gereserveerd.

Wat is er gerealiseerd?
• Er is samen met stakeholders en shareholders een
Nieuw alternatief opgesteld voor zowel de N266 / N275
als voor de Kanaalzone. De raad heeft op 9 juli 2019 aan
PS geadviseerd om het Nieuwe alternatief als
voorkeursalternatief vast te stellen.

Wat staat er nog op de planning?
• De geprioriteerde projecten voor 2020 (en 2021) worden
voorbereid.
• Een van deze projecten betreft onderzoek naar mogelijk
goedkopere alternatieven voor een aantal dure
maatregelen. Bij de begrotingsbehandeling 2021 wordt
vervolgens bezien of en welke maatregelen we
aanvullend in de periode 2020-2023 nog gaan uitvoeren.
• In relatie tot andere projecten zal steeds worden
gekeken naar mogelijke koppelkansen voor de projecten
uit het Mobiliteitsplan Nederweert.

Wat staat er nog op de planning?
• De provincie heeft een bezuinigingsdoelstelling op
gebied van infrastructuur en dus ook voor de
N266/N275. PS gaat voor de zomervakantie 2020 een
besluit nemen over de scope van het Nieuwe alternatief.
• In 2020 en 2021 wordt het Nieuwe alternatief verder
uitgewerkt.
• Aanleg van het Nieuwe alternatief is gepland voor 2022 /
2023.
• Samen met de gemeente Weert en de provincie wordt in
2020 / 2021 de haalbaarheid onderzocht voor realisatie
van de snelfietsroute Weert - Nederweert, als onderdeel
van de route Weert – Venlo.

Vorige

Volgende

Bedrijventerrein

Voortgang
Bedrijvenpark Pannenweg

Voortgang
Pannenweg Oost en Aan veertien

Wat is er gerealiseerd?
• Bedrijvenpark Pannenweg is volledig ontwikkeld. De
laatste kavel is in februari 2020 verkocht.
Ontwikkelingsbedrijf Bedrijvenpark Pannenweg was in
2019 al geliquideerd. Hiermee is de ontwikkeling van het
bedrijvenpark voor de gemeente afgerond. Op een
enkele kavel moet het bedrijfspand nog gerealiseerd
worden. Naar verwachting wordt op de enkele nog
braakliggende kavels in 2020 gestart met bouwen.

Wat is er gerealiseerd?
• Er is gestart met de herzieningen van het
bestemmingsplan voor bedrijventerrein Aan Veertien. In
deze herziening wordt het verzoek van de raad,
onderzoeken mogelijkheden beperking zware industrie,
meegenomen.
• Voor het bedrijventerrein Pannenweg Oost lopen er
geen concrete acties. Herstructurering is niet aan de
orde. Er kan eventueel geanticipeerd worden op kansen
die zich voor gaan doen.

Wat staat er nog op de planning?
• In de tweede helft van 2020 wordt een visie geschreven
over de toekomst van bedrijventerreinen in Nederweert
in samenwerking met regionale partners.

Wat staat er nog op de planning?
• De planning is om eind 2020 een herzien
bestemmingsplan gereed te hebben.

Vorige

Volgende

Centrum Nederweert

Voortgang
Locatie Wijen

Wat is er gerealiseerd?
• Heroverweging afspraken – juridische verdieping
• Onderzoeken i.h.k.v. het bestemmingsplan
• Procedure & vaststelling bestemmingsplan door de raad
• Aanvraag Omgevingsvergunning en verlening o.v.v. BP
• Ontwerp openbare ruimte
• Voorbereiding bouwrijp maken
• Verhuizing Jan Linders naar vm. Emté

Wat staat er nog op de planning?
• Behandeling bestemmingsplan bij de Raad van State
• Voorbereiding aanbesteding openbare ruimte
• Grondtransacties blok A
• Sloop pand Wijen
• Bouw supermarkt & appartementen blok A
• Aanleg openbare ruimte
• Verhuizing Jan Linders naar nieuwbouw
• Uitwerking plannen ontwikkeling blok B&C
• Onderhandelingen ontwikkeling blok B&C
• Contractvorming blok B&C

Vorige

Voortgang
Lambertushof

Wat is er gerealiseerd?
• In gesprek met ondernemers over aantrekkelijk houden
Lambertushof en mogelijkheden herinvulling leegstand
(werkgroep Lambertushof)
• Gesprekken over herinvulling en -ontwikkeling met
pandeigenaren
• Actieve benadering vanuit gemeente potentiele
kandidaten vm. Pand Jan Linders
• Verkenning mogelijkheden subsidie bij provincie Limburg
• Tijdelijke herinvulling pand Jan Linders met pop-up
Gallery
• Pilot Leegstand – diverse activiteiten met ondernemers
• Discussie verkeersaspecten met ondernemers en
maatregelen
Wat staat er nog op de planning?
• Uitwerking verkeersaspecten
• Continueren gesprekken ondernemers / werkgroep /
gesprekken pandeigenaren
• Aanpak parkeerplaats Lambertushof (achterzijde)
afhankelijk van herinvulling pand Jan Linders

Volgende

Buitengebied en groen (1 van 2)

Voortgang
Gezondheid

Wat is er gerealiseerd?
• Bestemmingsplan geitenhouderijen vastgesteld. Geen
toename van geiten meer mogelijk.
• Dialoog over gezondheid met diverse partijen ter
voorbereiding van de omgevingsvisie
• Voorontwerp Omgevingsvisie buitengebied in procedure
gebracht met hierin visie op gezondheid.
• Ondertekening Schone Lucht akkoord.
• Evaluatie verordening geurhinder en veehouderij
uitgevoerd.
• Beleid omgekeerde werking geitenhouderijen opgesteld
en vastgesteld.
• Inventarisatie plattelandswoningen.
Wat staat er nog op de planning?
• Vast stellen omgevingsvisie Buitengebied.
• In stappen intrekkingsbeleid invoeren.
• Samen werken met provincie en Peelgemeenten in
platform vitale landbouw.

Vorige

Voortgang
Fijnstof

Wat is er gerealiseerd?
• Voorbereidingsbesluit voor knelpuntbedrijven fijn stof.
• Gesprekken met knelpuntbedrijven en ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat om bestaande knelpunten
op te lossen.
• Voorontwerp Omgevingsvisie buitengebied in procedure
gebracht met hierin visie op fijn stof.
• Ondertekening Schone Lucht akkoord.

Wat staat er nog op de planning?
• Opstellen omgevingsprogramma luchtkwaliteit.
• Maatwerkoplossing voor knelpuntbedrijven.
• Vast stellen omgevingsvisie buitengebied.
• In stappen intrekkingsbeleid invoeren.
• Deelname aan pilot landbouw op basis van het Schone
Lucht Akkoord.
• Samen werken met provincie en Peelgemeenten in
platform vitale landbouw.

Volgende

Buitengebied en groen (2 van 2)

Voortgang
Stoppende agrariërs

Voortgang
Groen

Wat is er gerealiseerd?
• Realisatie loket ‘samen aan de keukentafel’ voor
coaching van stoppende boeren.
• 8 aanmeldingen warme sanering varkenshouderij
• Controle bedrijven die zijn hebben aangemeld voor
stoppersregeling op basis van Actieplan ammoniak
(stoppers 2020). Er zijn 10 bedrijven die voldoen aan de
voorwaarden van de regeling (geen vee meer). Als deze
bedrijven alsnog vee willen gaan houden, moeten ze
voldoen aan het besluit huisvesting.
• Voorontwerp Omgevingsvisie buitengebied in procedure
gebracht met hierin visie op vrijkomende agrarische
bebouwing.

Wat is er gerealiseerd?
• Realisatie van meer bomen in openbaar groen, o.a.
kanaalpark.
• Realisatie van voedselbos in Leveroy.
• Meer aandacht voor biodiversiteit bij inrichting van
openbaar groen.
• Opstellen groenbeleidsplan. In dit plan koppelen we
naast de functie groen en inrichting ook andere functies
aan het openbaargroen. Het gaat hierbij om functies
zoals biodiversiteit, klimaat, recreatie, gezondheid en
participatie. Door het verbinden van deze functies aan
het groen krijg het groen meerwaarde en ontstaat er een
duurzame inrichting voor de toekomst.

Wat staat er nog op de planning?
• Omgevingsvisie buitengebied vast stellen.
• Samen werken met provincie en Peelgemeenten in
platform vitale landbouw.
• Opstellen brochure met informatie over het sociaal
domein voor stoppende agrariërs.
• Opstellen bestemmingsplan c.q. omgevingsplan voor
locaties waar bedrijven gestopt zijn.

Wat staat er nog op de planning?
• Vast stellen groenbeleidsplan.
• Continuering aandacht biodiversiteit en realisatie meer
openbaar groen.
• Het afvalbeleid wordt op een andere en duurzame
manier vormgegeven. Hiervoor wordt eind 2020 door de
gemeenteraad een richtinggevende keuze gemaakt over
het te hanteren systeem.

Vorige

Volgende

Sport en beweging

Voortgang
Beweegroutes

Wat is er gerealiseerd?
• Er is in samenwerking met de beweeg- en leefstijlcoach
een pilot gestart in Ospel. Een trekker en een tiental
partners (waaronder de leerlingenraad van De Schrank)
uit Ospel zijn bereid gevonden om mee te denken. Een
planning is gemaakt waarbij er van uit werd gegaan dat
in mei 2020 de beweegroute zou worden geopend. Een
drietal ambassadeurs (burgemeester, pastoor Koumans
en huisarts Hussaarts) zijn bereid gevonden om
voorafgaand daaraan aan de slag te gaan met het
realiseren van één of meer wandelgroepen. Door de
coronacrisis kan de planning niet gehaald worden.
Tegelijk zijn we met enkele partners in Leveroy bezig om
te onderzoeken hoe we daar op relatief korte termijn
kunnen komen tot een veilige beweegroute.
Wat staat er nog op de planning?
• Uitrollen van de pilot Beweegroute Ospel (in
vergevorderd stadium) en Leveroy. Aan de hand van de
resultaten daarvan uitrol in de andere kernen.

Vorige

Voortgang
Sportpark de Bengele

Wat is er gerealiseerd?
• We hebben met de stakeholders (Merefeldia, NTC ’72,
De bongerd, binnensportverenigingen etc.) een drietal
scenario’s bedacht.
• Hieruit is door de stuurgroep een voorkeursscenario
voorgesteld.
• De stakeholders gaan hun reactie geven op het
voorkeursscenario.
• We willen uiteindelijk komen tot een gedragen scenario.

Wat staat er nog op de planning?
• Vaststellen voorkeursscenario medio 2020
• Opstellen intentieovereenkomst met de stakeholders
Q2/Q3 2020
• Bepalen financiële haalbaarheid Q3 2020
• Voorleggen voorkeursvariant met financiële
haalbaarheid aan de raad Q3/Q4 2020

Volgende

Accommodaties

Voortgang
Gemeenschapshuizen

Voortgang
Herlocatie scouting

Wat is er gerealiseerd?
• Abonnement Spirato/Vereniging Kleine Kernen Limburg
• Faciliteren van het gesprek met hun gebruikers/kern over
toekomstbestendigheid.
• Ondersteuning door Bureau Ne9en aan Pestoeërskoel voor
ontwikkeling toekomstbestendig gemeenschapshuis
• Investeringssubsidie voor verbouwing Haaze-Hoof
• Diverse gesprekken met bestuur Pinnenhof en onderzoek naar diverse
locaties voor de Pinnenhof & het sluiten van een intentieovereenkomst

Wat is er gerealiseerd?
• Voorkeurslocatie “Eiland Hulsen” is samen
met scouting bepaald.
• De grondverwerving is opgestart

Wat staat er nog op de planning?
• Opstellen nieuw MOP voor Pestoeërskoel en Reigershorst. Hierbij ook
aandacht voor onder andere verduurzaming.
• In gesprek blijven met huidige besturen om te kijken waar uitdagingen
liggen met het oog naar de toekomst. Daar waar mogelijk onderzoeken
hoe te faciliteren.
• Afspraken vervolg en tijdspad met bestuur Pinnenhof.
• In samenspraak met de Pinnenhof gewerkt aan een
haalbaarheidsanalyse voor samenwerking met zaal Centraal

Wat staat er nog op de planning?
• Samen met de scouting wordt een integraal
en openbaar toegankelijk inrichtingsplan
opgesteld.
• Het “gebiedsprogramma Noordervaart”
waar de herlocatie van de scouting
onderdeel van uitmaakt, wordt momenteel
opgesteld.

Vorige

Volgende

Toerisme en recreatie

Voortgang
Hotel

Voortgang
Toeristische functies agrarische bedrijven

Wat is er gerealiseerd?
• In 2019 is het bestemmingsplan voor de Leisurekwadrant vastgesteld. Hiermee kan het gebied verder
ontwikkeld worden en is de verplaatsing van het hotel
mogelijk gemaakt.
• Er is een anterieure overeenkomst gesloten met de
initiatiefnemer van het hotel voor de ontwikkeling van het
gebied.
• Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de
realisatie van het hotel.

Wat is er gerealiseerd?
• Voorontwerp Omgevingsvisie buitengebied in procedure
gebracht met hierin visie op toerisme en recreatie en
hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing oa
voor toerisme en recreatie.
• Het initiatief nemen om samen met ondernemers tot
structurele samenwerking te komen.

Wat staat er nog op de planning?
• De omgevingsvergunning voor de bouw van het hotel is
in behandeling wordt waarschijnlijk in Q1 verleend.
• De planning is om voor de zomer te starten met bouw
van het hotel.

Wat staat er nog op de planning?
• Omgevingsvisie buitengebied vast stellen.
• Samen met ondernemers opstellen van
activiteitenprogramma c.q. plan van aanpak op basis
van een gezamenlijke ambitie.

Vorige

Volgende

Sociaal domein (1 van 3)

Voortgang
Mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Wat is er gerealiseerd?
• Uitgangspuntennotitie Arbeidsmarkttoeleiding van de
doelgroep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
2020 en verder’ is vastgesteld (oktober 2019)

Wat staat er nog op de planning?
• Start van een regionaal gemeentelijk visietraject gericht
op werkgeversdienstverlening.
• Analyse van het aantal passende werkplekken welke
nodig zijn voor aantal gewenste plaatsingen.
• Inzetten op duurzame plaatsingen door blijven volgen na
plaatsing op werkplek.
• Voortgangsevaluatie Taalcoaching op Maat

Vorige

Voortgang
Eenzaamheid

Wat is er gerealiseerd?
• Plan van aanpak Nederweert ‘wij zijn er voor elkaar’
• Aangesloten bij de Landelijke Campagne “Eén tegen
Eenzaamheid”
• Uitvoering gegeven aan de Week tegen de
Eenzaamheid en krantje hiervoor uitgebracht
• De steunpunten in de kernen zijn omgevormd tot open
inlopen

Wat staat er nog op de planning?
• Opstellen en uitvoering geven aan Plan van Aanpak
“Nederweert, wij zijn er voor elkaar”.
• Doorontwikkeling open inlopen

Volgende

Sociaal domein (2 van 3)

Voortgang
Bijzondere woonvormen ouderen

Voortgang
Jeugdhulp

Wat is er gerealiseerd?
• Project ”Mijn huis op maat”. Dit project is gericht op het
bewust maken van mensen van de mogelijkheden die er
zijn (vaak met geringe, relatief goedkope maatregelen)
je woning beter geschikt te maken voor de oude dag
• Verder zie ook Volkshuisvesting

Wat is er gerealiseerd?
• Vastgesteld Regionaal beleidsplan Sociaal Domein en
bijbehorende uitvoeringsplannen
• Diverse pilots (samenhang met onderwijs, transformatie
Gecertificeerde Instellingen)
• Uitvoering geven aan Koersdocument preventie (Ouders
ondersteunen Ouders, Buurtgezinnen)

Wat staat er nog op de planning?
• Zie ook Volkshuisvesting

Wat staat er nog op de planning?
• Uitvoering geven aan Regionaal Uitvoeringsplan Sociaal
Domein, met o.a.:
• Basis- en algemene voorzieningen versterken
en ontwikkelen
• Eén Plan voor elk thuis
• Versterking jeugd en (jong) volwassenen
• Doorontwikkeling contractgesprekken

Vorige

Volgende

Sociaal domein (3 van 3)

Voortgang
Laaggeletterdheid

Wat is er gerealiseerd?
• Taalcafé, iedere woensdagochtend in de bibliotheek
Nederweert. Deelnemers 2019: +/- 7 met in totaal 320
contactmomenten
• Tel mee met Taal:
• Van deelnemers Taalcafé  5 personen
opgegeven voor Nederlandse les
• Nieuwe activiteit: Koken met letters op IKC De
Bongerd
• Taalcoaching op Maat: gericht op gezinnen met een
taalachterstand. Vrijwilligers gedurende 20 weken aan
de slag. Doel: het taalgevoel voor ouders verder
ontwikkelen en benadrukken van belang van voorlezen
voor kinderen. Deelnemers 2019: 9 kinderen (en hun
gezinnen)
Wat staat er nog op de planning?
• Taalcafé en Taalcoaching op Maat blijven doorlopen

Vorige

Voortgang
Schulden en armoede

Wat is er gerealiseerd?
• Ondersteuning inwoners door Sociale raadslieden
• Meedoenregeling & meedoenpas –
• Kledingdagen
• Convenant vroegsignalering huurschulden
• Uitbreiden uren regisseurs leefbaarheid i.h.k.v. armoede
• 4x per jaar Nieuwsbrief Samenlevend Nederweert
• Lokaal uitgiftepunt Voedselbank
• Nationaal jeugdontbijt
• Poliswijzer
• Kindpakket en talentontwikkeling
• Abonnement www.155.nl

Wat staat er nog op de planning?
• Brochure stoppende agrariërs
• Zomerpakket
• Uitbreiding vroegsignalering
• Voorzieningenwijzer
• Verbinding leggen met onderwijs
• Thuisadministratie

Volgende

Duurzaamheid (1 van 2)

Voortgang
Zonnepanelen en windmolens

Wat is er gerealiseerd?
• Beleid voor windmolens
• Proces doorlopen proeftuin zon op land

Wat staat er nog op de planning?
• 4 windmolens Ospeldijk
• Zonnepark Landgoed ‘t Kruis
• Beleid voor zon op land
• Verduurzamen gemeentehuis en sportcentrum De
Bengele
• Regionale energie Strategie (RES)
• Transitievisie warmte(warmteplan)

Vorige

Voortgang
Biodiversiteit

Wat is er gerealiseerd?
• Omvormen diverse beplantingsvakken voor meer
biodiversiteit (vaste planten)
• Aanplant voedselbos
• Uitdelen bloemzaad voor akkerranden ( in 2020 meer
dan 136 burgers meer dan 2,5 hectare. Excl. agrariërs)
• Omvormen groen rondom het gemeentehuis (wadi’s)
• Omvormen eentonige bomenrijen naar gevarieerd groen
(Leveroysedijk)
• Aanplanten en inzaaien 2 erven langs Leveroysedijk
• Uitdelen bloembollen voor meer biodiversiteit.
• Nestkasten project met IKL en Vogelwerkgroep
Nederweert. Biodiversiteit als bestrijding van de
eikenprocessie rups
Wat staat er nog op de planning?
• Omvormen meerdere wadi in insecten oases
• Aanplanten minibos Hoebenakker
• Omvormen plantsoenen voor grotere biodiversiteit.
• Aanplanten Hoofstraat en Booldersdijk
• Onderzoek naar de biodiversiteit in onze bermen door
HAS studenten

Volgende

Duurzaamheid (2 van 2)

Voortgang
Waterklaar

Voortgang voorbeeldgedrag gemeente
(Elektrische auto’s en laadpalen)

Wat is er gerealiseerd?
• Het strategisch klimaatadaptatieplan voor de kernen
gereed voor besluitvorming gemeenteraad
• Er is een pilot uitgewerkt voor het gebied Ommelpad e.o.
voor het project “Haarvaten van het watersysteem”.
• Op gebied van klimaatadaptatie richting burgers en
bedrijven wordt samengewerkt binnen Waterklaar.
Opgeleverd zijn:
- Diverse publiekscampagnes;
- Handleidingen voor afkoppelen regenwater;
- Workshops voor onderwijs, volwassenen, enz.;
• Afkoppelen regenwater particuliere percelen

Wat is er gerealiseerd?
• 3 elektrische auto’s
• Uitbreiding laadpunten voor elektrische auto’s
• Het goede voorbeeld geven als gemeente:
• Duurzaamheidskrant
• Energieloket: Duurzaam Bouwloket
• Voorbereiding verduurzaming gemeentehuis en sporthal

Wat staat er nog op de planning?
• Uitvoering gedeelte strategisch klimaatadaptatieplan
• Keukentafelgesprekken potentiële panden wateroverlast
• Uitvoering/evaluatie pilot Haarvaten watersysteem
• Advisering burgers/bedrijven klimaatadaptatie
• Klimaatrobuust inrichten nieuwbouw

Wat staat er nog op de planning?
• Uitbreiding laadinfrastructuur (Provinciaal dekkend)
• Voorbeeld: verduurzaming gemeentehuis en
sportcentrum

Vorige

Volgende

Volkshuisvesting

Voortgang
Bouwen voor starters en ouderen

Voortgang
Internationale werknemers

Wat is er gerealiseerd?
• Oplevering van 13 senioren koopwoningen in het plan Juff.
Joostenhof/Hoebenakker.
• Oplevering 20 huur- en koopwoningen in het goedkopere segment te
Leveroy (met name geschikt voor jonge gezinnen)
• 4 seniorenwoningen (koop) aan Ahrensburgerstraat-Pijlspits
Nederweert-Eind
• 8 sociale huurwoningen voor starters aan de Bredeweg

Wat is er gerealiseerd?
• Er is nieuw lokaal beleid opgesteld voor de
huisvesting van internationale werknemers
(nog te bekrachtigen door de raad). Dit
houdt rekening met de toenemende
behoefte maar ook met de leefbaarheid in
de wijken en kernen

Wat staat er nog op de planning?
• 24 sociale huurappartementen in het Carisplan van de WVN, geschikt
voor voor ouderen en jongeren.
• 25 sociale huurappartementen in Centrumplan/Wijen e.o, geschikt
voor ouderen en jongeren.
• Woningbouw locatie Staat: Inzet is bouwen voor doelgroepen starters
en ouderen (ong. 45 woningen)
• 5 grondgebonden starters en 6 seniorenwoningen in het plan Ospelse
Poort , fase 2 Ospel.
• 5 seniorenwoningen en 2 starterswoningen in Nederweert-Eind aan de
Klumpenstraat.
• 14 levensloopbestendige koopwoningen te Budschop (kanaalzone)
• Plan de Peelwachter (levensloopbestendige woningen)
• Kruisstraat 99 (5 levensloopbestendige woningen en 2 RvR)

Wat staat er nog op de planning?
• Op provinciaal niveau loopt een taskforce
arbeids-migranten met een onderzoek naar
de behoefte onder de doelgroep. De
uitkomsten kunnen aanleiding geven voor
aanpassing of aanvulling van het lokale
beleid

Vorige

Volgende

Burgerbetrokkenheid en dienstverlening (1 van 2)

Voortgang
Dienstverlening

Wat is er gerealiseerd?
• Uitvoering aanbevelingen onderzoeken “Mystery guest” ,
“Waar staat je gemeente” en onderzoek van de
rekenkamer “Digitale dienstverlening”,
• Uitvoering acties uit monitoring van het
klantcontactsysteem en meldingssysteem .
• Doorontwikkeling van de E-formulieren.
• Avondopenstelling onderzocht en gewijzigd
• Sportcentrum de Bengele; nieuw (online)
reserveringssysteem opgeleverd.
• Uitvoeren van audits op gebied van informatiebeveiliging
en privacy
• Verbeteren meldingsproces openbare ruimte
Wat staat er nog op de planning?
• Thuisbezorgen reisdocumenten. Door corona uitgesteld
naar 2de helft van 2020.
• Oriënteren op alternatieven WhatsApp
• Toegang op afstand realiseren voor gebruik sportpark de
Bengele

Vorige

Voortgang
Burgerbetrokkenheid

Wat is er gerealiseerd?
• We gaan de dialoog aan met onze burgers om kennis en
ideeën op te halen voor openbaar beleid. (vbn. betreft de
inrichting openbaar groen, de totstandkoming van de
omgevingsvisie en het beleid rond de huisvesting van
arbeidsmigranten).
• Subsidies voor burgerinitiatieven worden actief
gecommuniceerd (vb; beste idee)
• We (onder)steunen en faciliteren burgerinitiatieven
• We voeren het gesprek in de kernen via de dorpsraden
of rechtstreeks met betrokken burgers.
• Waar wettelijk ruimte ligt, pakten we taken gezamenlijk
op met de gemeenschap. We maken gemeentebreed
over alle beleidsvelden gebruik van de kennis en kunde
van onze inwoners.
• Opleveren strategisch communicatiebeleid (herziene
visie 2020)
• Live uitzenden van raadsvergaderingen is gestart
Wat staat er nog op de planning?
• Uitvoeren van burgerbetrokkenheidsprojecten

Volgende

Burgerbetrokkenheid en dienstverlening (2 van 2)

Voortgang
(eu) regionale Samenwerking

Wat is er gerealiseerd?
• Samengewerkt op economie, wonen, mobiliteit,
landbouw en natuur, toerisme en recreatie, energie en
euregio in de Samenwerking Midden-Limburg (SML).
• Opstellen en uitvoeren POL uitwerkingen wonen,
werklocaties, landbouw, energie en vrijetijdseconomie
• Samen met SML en regio Venlo ingezet op kennis
delen, lobby en branding in de euregio. Het gaat hierbij
om de thema’s arbeidsmarkt, duurzaamheid,
vrijetijdseconomie, leefbaarheid in het landelijk gebied,
economie en demografie.
• ICT samenwerking ondergebracht in BVO ICT NML
(Venlo, Roermond, Weert en Nederweert)
• Grip op samenwerking versterkt door opstellen
dashboard samenwerking en verbetering proces.
Wat staat er nog op de planning?
• Uitvoering geven aan de economische
uitvoeringsagenda Keyport 2020
• Continuering en versterking Geo-samenwerking na
positieve evaluatie in LNRW verband.

Vorige

Volgende

