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Voorwoord 

 

Het logisch alternatief 

 

Een stem op D66 is een logische keuze.  

 

D66 is een toekomstgerichte partij, die zowel 

landelijk als lokaal laat zien een realistisch alternatief 

te zijn voor andere politieke partijen. We zijn bereid 

tot compromissen, maar voorwaarde is wel dat er een 

vooruitstrevend beleid gevoerd wordt. Status quo is 

stilstand.  

 

De komende vier jaar worden interessante jaren. De 

gemeente krijgt steeds meer taken en moet die met 

minder geld uitvoeren. De gemeente Weert zal 

keuzes moeten maken en D66 wil die maken. 

 

Onze voorstellen hebben durf en getuigen van 

realiteitszin. Ze helpen Weert echt vooruit. 

Speerpunten zijn onderwijs, economie en 

duurzaamheid. Allemaal toekomstgericht. 

 

Daarom is D66 het logisch alternatief. 

 

Marie-Michèle Stokbroeks 

Lijsttrekker D66 Weert 
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Investeren in onderwijs 

Meer investeren in onderwijs 

 
Onderwijs is cruciaal voor een leefbare 
samenleving en een vitale economie. 
Onderwijs is dé duurzame investering voor 
de toekomst. 
D66 is de onderwijspartij van Nederland. 
Niet voor niets zijn veel docenten en 
betrokken ouders D66-lid. Ook in Weert is 
onderwijs al jaren het speerpunt van de 
lokale afdeling. 
 
Extra geld voor huisvesting. 
Weert kent gelukkig een breed aanbod aan 
scholingsmogelijkheden: van kinderopvang 
tot zelfs een Hogeschool. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Voor D66 is het vanzelfsprekend 
dat dit aanbod behouden moet blijven, maar 
onze partij wil meer. D66 wil samen met 
schoolbesturen dit aanbod verbreden en/of 
verbeteren. 
 
Schoolgebouwen dienen te voldoen aan de 
eisen van deze tijd. Er is de laatste jaren 
veel geïnvesteerd in huisvesting. D66 wil 
deze investeringen doorzetten. 
 
Het binnenmilieu van veel scholen laat te 
wensen over. De ventilatie en luchtkwaliteit 
verdienen extra aandacht. Een slecht 
binnenmilieu heeft een negatief effect op de 
leerprestaties van kinderen. 
 
De bevolking van Weert zal in de toekomst 
krimpen. Met deze krimp in het vooruitzicht 
zal de gemeente nu een lange termijn visie 
moeten formuleren om verschraling van het 
onderwijsaanbod te voorkomen. 
D66 wil basisscholen waar mogelijk 
behouden voor elke wijk of dorp. Ze spelen 
een cruciale rol in het leefbaar houden van 
de omgeving. Het is een ontmoetingsplaats. 
Om efficiënt om te gaan met de gebouwen 
moeten onderwijsvoorzieningen daarom 
ook zoveel mogelijk worden ingericht dat ze 
ook buiten schooltijden gebruikt kunnen 
worden voor de wijk of het dorp. Initiatieven 
hiervoor komen in de eerste plaats vanuit de 
buurten en scholen zelf, daartoe 
uitgenodigd door de gemeente. Scholen 
bieden ruimte aan meer dan leslokalen 
alleen. Waar mogelijk is er ook ruimte voor 
kinderopvang, buitenschoolse opvang, 

sport, cultuur en welzijn. Scholen zijn zo 
breed als mogelijk c.q. wenselijk. 
 
Het mbo-aanbod in Weert kan beter. 
Samenwerking tussen vmbo en mbo 
(gezamenlijk gebruik van faciliteiten Het 
Kwadrant) moet leiden tot een breder 
aanbod van technisch mbo-onderwijs in 
Weert. Het 6-jarig VMBO-MO programma 
techniek moet worden uitgebouwd en 
versterkt. Hier liggen kansen. Dit biedt 
tegelijkertijd Het Kwadrant de mogelijk zich 
te profileren. 
 
Ook voor het hbo-onderwijs zijn er kansen. 
Met HBO-Nederland heeft Weert een 
instelling voor hoger beroepsonderwijs 
binnen haar grenzen. D66 vindt dat er in 
Weert plek is voor meer van dergelijke 
instellingen. In het kader van de door D66 
gewenste profilering van Weert als 
sportstad zou een leerpunt van 
CIOS/sporthogeschool een logische 
aanwinst zijn. 
D66 ziet de KMS als ideale locatie voor de 
vestiging van een sportopleiding. Ook kan 
deze locatie een alternatief zijn voor 
huisvesting van Philips van Horne SG en 
Het Kwadrant die de komende jaren toe zijn 
aan een grote renovatie. Op termijn kan 
deze locatie zich ontwikkelen tot een 
bloeiende sport- en onderwijscampus.   
 
Klaar voor de Wet Passend Onderwijs 
Door de invoering van de Wet Passend 
Onderwijs is een regionaal sluitend 
zorgaanbod nodig voor leerlingen met een 
beperking of een leerachterstand. D66 vindt 
dat de gemeente met onderwijsinstellingen 
moet overleggen over de wijze waarop dit 
aanbod wordt vormgegeven. Als het 
betekent, dat leerlingen niet meer vervoerd 
hoeven te worden buiten de 
gemeentegrenzen, kan het bespaarde geld 
op leerlingenvervoer wat D66 betreft ten 
goede komen aan versterking van dit 
zorgaanbod. Voorwaarde is dat leerlingen 
niet meer lang in een taxibusje moeten 
zitten, maar onderwijs in Weert kunnen 
volgen. Voor het huisvesten van het 
speciaal onderwijs geldt dat ook hier goed 
naar de toekomstige huisvestingslocatie 
gekeken moet worden. Door de krimp is er 
leegstand in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Het expertisecentrum laten 
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aansluiten bij regulier onderwijs is een kans 
en bespaart 10 miljoen euro die op een 
andere manier aan onderwijs besteed 
zouden kunnen worden.  
 
Om aansluiting met het reguliere onderwijs 
en eventuele taalachterstanden te 
verbeteren, is de wet OKE 
(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie) ingevoerd. Gemeenten moeten 
zorgen voor betere voorschoolse educatie 
in peuterspeelzaal en kinderopvang. D66 
vindt dat de gemeente alle kinderen moet 
zien te bereiken, ook die kinderen uit 
gezinnen die vaak niet gebruik maken van 
voorschoolse educatie. Niet alleen kinderen 
met een taalachterstand, maar ook die met 
een sociale achterstand. 
 
Veiligheid in en om school. 
Ieder kind moet veilig naar school kunnen. 
Met eenvoudige ingrepen in de buurt van 
scholen kan veel leed voorkomen worden. 
D66 vindt dat samen met ouders gezocht 
moet worden naar oplossingen op maat.  
D66 vindt dat de gemeente alle Weerter 
scholen moet stimuleren een actief beleid te 
voeren op het gebied voorlichting over 
(homo)seksualiteit, godsdienstvrijheid, 
gelijke rechten en het functioneren van de 
democratie. 
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Investeren in een sportieve 

omgeving 

Meer investeren in (top)sport voor jong en oud 

Sport is maatschappelijk goud. Sport is 
leuk, sport is er voor iedereen. Om zelf te 
doen, om naar te kijken. Maar sport is ook 
gezond en draagt er zo toe bij dat er op 
school, op het werk en in het 
maatschappelijk leven goed wordt 
gepresteerd. Sport versterkt dus ook onze 
economie. 
 
Onderwijs en sport 
Veel kinderen sporten, maar ook nog veel 
kinderen doen dat niet. D66 wil dat elke 
leerling in het basisonderwijs het recht 
krijgt op 1 jaar gratis lidmaatschap van een 
sportvereniging naar eigen keuze. 
 
Op school zelf vindt D66 dat er wekelijks 
een aanbod van drie uur 
bewegingsonderwijs door een 
vakleerkracht zou moeten zijn. Daarnaast 
vindt D66 dat elk kind de basisschool moet 
verlaten met een zwemdiploma (zwem-
ABC). 
 
D66 is voorstander van een 
multidisciplinaire benadering van sport. 
D66 wil integratie met andere verwante 
domeinen: onderwijs, accommodatiebeleid, 
economie, sociale integratie, 
gezondheidszorg en welzijn. Sport staat 
niet op zichzelf. 
 
D66 wil een dependance van een 
sportinstelling voor hbo naar Weert halen. 
Stageplekken kunnen dan vervuld worden 
binnen het Weerter onderwijs.  
 
De sportvereniging 
Verenigingen drijven op vrijwilligers. D66 
wil gerichte ondersteuning door 
begeleiding, scholing en natuurlijk ook 
waardering vanuit de gemeente.  
 
D66 wil vermindering van de 
administratieve lastendruk bij besturen van 
sportverenigingen door minder papieren 
rompslomp en een vereenvoudigde 
regelgeving. 

D66 wil een meer doelmatig subsidiestelsel 
dat rondpompen van geld voorkomt en dat 
nieuwe initiatieven van verenigingen 
stimuleert en ondersteunt. 
 
De gemeente Weert en verenigingen 
ontwikkelen samen innovatieve en 
doelgroepgerichte producten. De gemeente 
richt hiervoor een sportinnovatiefonds op. 
 
Samenwerking tussen verenigingen moet 
gestimuleerd worden. Wanneer 
verenigingen op vrijwillige basis samen 
gaan werken mag hier best een beloning 
tegenover staan.  
 
Het is dan ook logisch dat D66 kiest voor 
multifunctioneel gebruik van 
accommodaties. Insteek is gezamenlijk 
gebruik van accommodaties. Dit is niet 
alleen financieel interessant. Ook zorgt 
gecombineerd gebruik voor nieuwe 
creatieve ideeën en vormen van 
samenwerking. 
 
Een definitieve oplossing voor 
turnvereniging Jan van Weert wat op 
termijn haar hal verliest, is er nog niet. 
Mede daarom wil D66 sporthal Moesel 
behouden en renoveren. 
 
Topsportgemeente Weert: uitblinken 
door prestaties 
Met goede verenigingen voor breedtesport, 
topsportverenigingen voor basketball en 
volleyball, een paardencentrum, een 
topsporttalentschool (VO-school voor 
topsporters) heeft Weert een groot aantal 
voorzieningen die samen ‘goud’ kunnen 
opleveren. 
Goed presterende topsporters en 
aansprekende evenementen zijn een 
visitekaartje voor Weert. Ze dragen bij aan 
de identiteit, zijn een inspiratie voor 
jongeren en genereren economische 
activiteit. 
D66 wil de sport in Weert bundelen en als 
instrument voor citymarketing inzetten. 
 
Weert is een stad van paardensport, 
basketball en volleybal. D66 wil dat de 
gemeente dit actief uitdraagt. 
D66 wil dat de topsportorganisaties van 
Weert beter gaan samenwerken, ook met 



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

9 

de bijbehorende talentencentra. Dit onder 
regie van de gemeente. 
Topsportverenigingen en hun 
opleidingsteams verdienen ondersteuning. 
De gemeente zou gratis zaaluren ter 
beschikking moeten stellen. 
In ruil hiervoor stellen de 
topsportverenigingen zich op als 
ambassadeurs voor de gemeente Weert 
binnen de citymarketing. Natuurlijk 
verzorgen zij ook gratis clinics op Weerter 
onderwijsinstellingen. 
 
Weert moet samen met Wonen Weert en 
het voortgezet onderwijs begeleid wonen 
voor aankomende jonge topsporters in 
stand houden op de Campus Servillius.  
 
Sittard is door de provincie Limburg 
aangewezen als regio voor 
Topsportontwikkeling. Weert moet 
aansluiten bij deze ontwikkeling: niet vanuit 
concurrentie, maar met aanvullende 
talentencentra voor basketball, volleyball, 
paardensport, handboogschieten, 
tafeltennis en evt. hockey. 
 
Sport: dicht bij huis voor iedereen 

D66 wil inzicht in de relatie tussen 
investeringen en resultaten. Dat kan door 
een eenvoudiger en transparanter 
subsidiebeleid. Partijen die er in slagen 
door nieuwe initiatieven meer mensen aan 
het bewegen te krijgen, moeten daarvoor 
beloond worden. 
 
D66 wil een efficiënt gebruik van 
sportruimte. Dit kan door het aanleggen 
van kunstgrasvelden en/of de realisatie van 
multifunctionele accommodaties. 
Daluren in sportaccommodaties kunnen 
gebruikt worden om sportieve 
doelgroepactiviteiten te organiseren voor 
bijvoorbeeld senioren, inactieven of 
gehandicapten. 
 
D66 wil in elke wijk, ook de nieuwe wijken, 
trapveldjes, basketballveldjes en 
speelpleinen handhaven en/of realiseren. 
Dit kan zelfs in combinatie met e-gaming. 
Ze zijn een basis voor een gezonde sociale 
infrastructuur. Voorbeelden hiervan in 
Eindhoven en Rotterdam verdienen 
navolging.  
 
Ook is er in Weert nog steeds behoefte aan 
een tennishal. 

 
  



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Vertrouwen op ondernemers 

> Detailhandel 

> Aan het werk! 

> Als werken niet vanzelfsprekend is 

> Betere economische samenwerking  
 
 

  

Ondernemende 

stad 



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

11 

Een ondernemende stad 

Meer samenwerken met innovatieve ondernemers, 

minder regeldruk 

D66 vindt dat bestaande en nieuwe 
bedrijven ruim baan moeten krijgen. Weert 
moet optimale mogelijkheden bieden aan 
ondernemers met lef en prestaties belonen. 
Te vaak heeft onze gemeente de deur dicht 
gehouden voor ambitie en voor innovatief 
ondernemersschap. Wat daadkracht betreft 
kan Weert een voorbeeld nemen aan 
Roermond of aan Eindhoven. Daar laat 
men zien dat open staan voor nieuwe 
ontwikkelingen de bestaande economische 
structuur versterkt. 
 
Vertrouw op de kracht van ondernemers 
De crisis raakt ook Weert en haar 
ondernemers. D66 wil zorgen voor een 
krachtig herstel. Daarvoor is durf en visie 
nodig. Wij kiezen voor de economie van 
samenwerken en kennisdelen. De 
coöperatieve economie, of wij-economie, is 
de economie van mensen onderling, van 
zzp’ers en coöperaties, van 
bedrijfsverzamelgebouwen en de 
netwerkeconomie. Kortom, de economie 
die past bij de Weerter mentaliteit en bij de 
basisprincipes van D66. 
 
D66 wil minder regels voor ondernemers 
en daar waar het niet anders kan sneller 
zorgen dat ondernemers een vergunning 
krijgen. De doorlooptijd voor het afgeven 
van vergunningen wordt met de helft 
bekort. Bovendien wil D66 vaker een 
meldingsplicht in plaats van een 
vergunningsplicht. Een goed functionerend 
ondernemersloket vinden wij dan ook 
noodzaak. 
 
Detailhandel 
In een tijd dat consumenten steeds meer 
via internet hun aankopen doen, in een tijd 
dat de concurrentie tussen gemeenten als 
beste ‘koopstad’ heviger wordt is Weert 
nog steeds te veel naar binnen gekeerd. 
D66 vindt, dat de gemeente niet op de 
stoel van ondernemers moet gaan zitten. 
D66 wil dat de gemeente samen met de 
binnenstadondernemers een heldere visie 
op Weert als koopstad formuleert. D66 wil 
een thema koppelen aan de binnenstad, 
waarmee Weert zich duidelijk kan 
profileren. 

 
Aan het werk! 
Om mensen aan het werk te hebben en te 
houden, maakt het minder uit waar een 
bedrijf zit. Als het maar in de regio Weert 
is. Een goede samenwerking met de 
buurgemeenten is belangrijk om te 
voorkomen dat men elkaar beconcurreert 
op acquisitie van bedrijven. 
Nieuwe grootschalige bedrijventerreinen 
zijn voor D66 niet nodig. Er is voldoende 
capaciteit op de bestaande terreinen. 
Inbreiding gaat voor uitbreiding. Hierdoor 
kan verschraling van huidige 
bedrijventerreinen worden tegengegaan.  
Nieuwe ondernemers verdienen een kans. 
D66 wil een starterscampus met als 
speerpunten de senioreneconomie, 
duurzame technologie de creatieve 
industrie en ICT. Hiervoor is voldoende 
leegstand beschikbaar.  
 
Samenwerking tussen ondernemers is de 
sleutel tot succes. Met als voorbeeld de 
innovatieve bedrijven in de Brainport-regio 
willen wij in Weert kennisdeling en 
innovaties bij bedrijven stimuleren. De 
beschikbare geldstromen uit Den Haag en 
Brussel moeten gemakkelijk aangeboord 
kunnen worden door de Weerter 
ondernemers. Ook daarin wil D66 
ondernemers ondersteuning bieden. 
 
Een andere sleutel tot succes is 
ondernemen over de grens. Ondernemen 
op internationaal niveau biedt meer kansen 
en spreidt risico’s voor onze ondernemers. 
D66 staat daarom voor internationaal 
denken en handelen. 
 
Als werken niet vanzelfsprekend is 
Ondanks de inzet van de afgelopen jaren, 
staan er nog veel Weertenaren aan de 
kant. D66 wil dat iedereen die kan werken 
ook gestimuleerd wordt dat te doen.  
 
Voor de arbeidsdeelname is het belangrijk 
dat de opvang in Weert goed geregeld is. 
De toegankelijkheid moet maximaal zijn. 
D66 wil ruimere en flexibelere regelingen 
voor kinderopvang. Ook de gemeente 
dringt er bij organisaties voor kinderopvang 
en peuterspeelzaal op aan om de kosten 
niet verder te laten stijgen. 
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D66 wil het verschil tussen werk en 
uitkering vergroten. Ons motto is: beloon 
prestatie en deel de welvaart. Werken moet 
lonen. Een bijstandsuitkering kan als 
tussenstation naar werk of als vangnet als 
het echt niet anders kan.  
Te vaak is het nu echter een eindstation. 
Diverse extraatjes, royaal verleende 
belastingkwijtscheldingen en toelagen zijn 
voor D66 niet acceptabel. 
Met de invoering van de participatiewet zal 
het beschikbare budget verder afnemen. 
Dit betekent dat er nog creatiever 
nadenken over de manier waarop we 
mensen aan het werk krijgen. Voor 
gehandicapten en chronisch zieken geldt 
vanzelfsprekend wel een ruimhartiger 
beleid.  
 
Het doen van vrijwilligerswerk geeft 
mensen weer de kans om werkervaring op 
te doen en nieuwe competenties te 
verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om 
de ontplooiing en ontwikkeling van 
mensen, met als nevendoel dat dan later 
makkelijker een betaalde baan te vinden is. 
Een betaalde baan is bovendien het beste 
medicijn in het voorkomen van armoede en 
problematische schulden. Mensen met een 
uitkering kunnen werken als vrijwilliger op 
bijvoorbeeld het terrein van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 
Deze inzet is in de toekomst hard nodig.  
 
Door werkgevers te betrekken bij het 
matchen van vacatures kunnen mensen 
beter en sneller aan het werk worden 
geholpen. Daarnaast kan de gemeente 
samen met werkgevers en werknemers 
samen een betere invulling geven aan 
mogelijkheden voor minder 
arbeidsgeschikte werkkrachten in de 
gemeente. Ook de regionale 
arbeidsmarktregio speelt hierbij een rol. 
 
De armoedeval blijft een probleem. 
Wanneer we werk boven uitkering stellen, 
moet werken ook financieel lonen. Op dit 
moment leidt werken juist vaak tot 
achteruitgang in inkomen door het 
wegvallen van allerlei gunstige regelingen 
voor minima. D66 wil een rechtvaardig 
minimabeleid wat beperkt in omvang is. 
Het minimabeleid geldt tot 110% van de 
bijstandsnorm. De gemeente moet de 

kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke 
belastingen voor deze groep 
vereenvoudigen. 
 
D66 wil voortzetting van de actieve 
informatievoorziening over 
armoedebestrijding door de gemeente. 
D66 vindt dat de gemeente bij aanvragers 
van een bijstandsuitkering periodiek op 
bezoek moet gaan. Als 
informatieverstrekker, maar ook als middel 
om bijstandsfraude op te sporen. Dit moet 
hard bestraft worden. Het huidige 
opsporingsbeleid moet worden 
gecontinueerd en waar nodig worden 
aangescherpt. Strafkortingen moeten 
worden verhoogd en consequent worden 
toegepast. 
 
 Daarnaast kan bij een bezoek ook 
bijvoorbeeld schuldenproblematiek of 
verslaving in een vroegtijdig stadium 
opgespoord worden. D66 vindt hier een 
koppeling met jeugdzorg en de Wmo 
noodzaak. Dit bespaart uitvoeringskosten 
en levert een veel beter beeld op van 
hetgeen er speelt in de gezinssituatie en 
wat als eerste nodig is.  
 
Bij begeleidingstrajecten naar werk 
(reïntegratie) door externe bureaus maakt 
Weert zo veel mogelijk gebruik van het 
principe ‘no cure no pay’. Dit om dure en 
ineffectieve trajecten buiten de deur te 
houden. 
Voordat reïntegratie plaatsvindt, beheerst 
de werknemer de Nederlandse taal op 
tenminste een basisniveau. 
 
Betere samenwerking tussen 
gemeenten in de regio  
Meer dan de helft van de gemeentelijke 
taken moet in de toekomst op regionaal 
niveau worden uitgevoerd. Dat vraagt om 
betere samenwerking met andere 
gemeenten. De plaatsen in het Land van 
Weert zijn van oudsher met elkaar 
verbonden. Dit maakt het Land van Weert 
een logische schaal van intensieve 
samenwerking. D66 vindt het belangrijk dat 
er één niveau is waarop op meerdere 
thema’s wordt samengewerkt. Dat zorgt 
voor een herkenbaar openbaar bestuur. 
Niet tien verschillende 
samenwerkingsverbanden met telkens een 



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

13 

andere samenstelling, maar één duidelijk 
verband.  
 
D66 staat kritisch tegenover 
prestigeprojecten en logge organisaties. 
Deze kosten relatief veel en leveren amper 
resultaten. Bij de opzet van Keyport 2020 
dient lering te worden getrokken uit de 
ervaring met de gebiedsontwikkeling 
Midden-Limburg (GOML): mooie 
boekwerken, veel gepraat. Maar geen 
resultaat. D66 is een voorstander van een 
open blik. Kijken waar de kansen liggen. In 
Limburg, in Zuid-Oost Brabant of over de 
grens. Niet voor niets is ons motto: “Denk 
en handel internationaal”. 
 
Sommige thema’s overstijgen de grenzen 
van het Land van Weert: economie, wonen 
en bedrijventerreinen. Deze thema’s 
vragen om intensieve afstemming in een 
grotere regio: op de schaal van de regio 
Midden-Limburg, maar ook op de schaal 
van de Brainport-regio en de Limburg-
Brabantse Kempen. Gemeenten in deze 
regio moeten elkaar niet beconcurreren en 
vliegen afvangen, maar de handen 
ineenslaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> Ruim baan voor de fiets! 

> Toegankelijke stad: ook voor auto’s 

> De kempen en West-tangent (Boshoven) 

> Wegen aanpakken 

> Openbaar vervoer 

> Verkeersparagraaf 
 
 
 
 
 

  

Ruim baan 

voor verkeer 



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

15 

Ruim baan voor verkeer 

Meer fietsen en een beter bereikbare binnenstad 

Goede bereikbaarheid is cruciaal om Weert 
aantrekkelijk te maken voor vestiging van 
bedrijven en om winkelend publiek aan te 
trekken. Weert is altijd een goed bereikbare 
stad geweest, maar de afgelopen jaren is – 
door onsamenhangend beleid – de 
bereikbaarheid van de binnenstad onder 
druk komen te staan. D66 wil ruim baan 
voor (schone) auto’s en fietsers. 
 
Ruim baan voor de fiets! 
De fiets is en blijft het beste vervoermiddel: 
gezond en milieuvriendelijk. D66 wil 
fietsers die faciliteiten bieden die het 
aantrekkelijk maken de fiets te nemen. 
D66 wil op alle invalswegen naar Weert vrij 
liggende fietspaden aanleggen.  
 
D66 wil dat óók de weggedeeltes voor 
fietsers bij sneeuwval zo snel en veel 
mogelijk sneeuwvrij worden gehouden. 
 
D66 wil een royale uitbreiding van het 
aantal fietsbeugels/stallingen. Dit in 
combinatie met het frequenter wegslepen 
van fout gestalde fietsen. Aandachtspunt 
hierbij is de locatie station en omgeving.  
Vanzelfsprekend is D66 voorstander van 
gratis bewaakte fietsenstallingen. 
 
Tot slot wil D66 de regel ‘rechtsaf vrij’ 
invoeren: fietsers die rechtsaf slaan hoeven 
dan niet meer voor een rood stoplicht te 
wachten. 
 
Een toegankelijke stad, ook voor auto’s 
Verkeer moet vooruit kunnen. Door allerlei 
onsamenhangende verkeersremmende 
maatregelen om de verkeersveiligheid te 
vergroten, is langzamerhand het tegendeel 
bereikt. De doorstroom stagneert, 
waardoor de onveiligheid toeneemt. 
D66 vindt 30-kilometerzones en 
verkeersremmende maatregelen in 
woonwijken en straten nabij scholen en 
plekken waar kleine kinderen spelen 
essentieel.  
 
Echter, nutteloze drempels op andere 
wegen is D66 liever kwijt dan rijk. Drempels 
op doorgaande wegen leiden tot 
schijnveiligheid. D66 pleit voor het 

herinrichten van deze wegen, waarbij er 
andere manieren worden ingezet om de 
snelheid te verminderen. Denk bijvoorbeeld 
aan het ‘beklinkeren’ van wijk- en 
dorpskernen. D66 wil dat het wegbeeld 
past bij de toegestane snelheid, zo heeft 
Weert ook enkele wegen waar best harder 
gereden kan worden dan nu is toegestaan. 
Ter verbetering van de doorstroom van het 
verkeer moeten verkeerslichten beter op 
elkaar worden afgestemd.  
 
De parkeertarieven worden – om de 
nieuwe parkeergarage bij het nieuwe 
stadhuis – te kunnen betalen weer eens 
verhoogd. Wat D66 betreft is met het 
huidige parkeertarief het maximum bereikt. 
D66 pleit daarom voor het bevriezen van 
de parkeertarieven tot 2018.  
 
De Kempen en West-tangent 
(Boshoven) 
Aan de westkant van Weert is op 
industrieterrein De Kempen een groot 
distributiecentrum van Lidl verrezen. Voor 
de bereikbaarheid en verdere ontwikkeling 
van dit bedrijventerrein lijkt de aanleg van 
een zogenaamde West-tangent een goede 
zaak. Ook zorgt een nieuwe weg voor 
verbetering van de verkeersveiligheid en 
doorstroming op de Suffolkweg, Ringbaan-
Noord en Eindhovenseweg. Deze weg zal 
verantwoord moeten worden aangelegd 
met zoveel mogelijk behoud van het vrije 
landschap zonder overlast voor de 
inwoners van Vrakker-West en Boshoven. 
D66 is voorstander van een tracé dat 
tussen de Kempenweg en de A2 zoveel 
mogelijk direct langs de spoorlijn naar 
Eindhoven ligt. Dit legt het minste beslag 
op ruimte, is het goedkoopste en biedt 
mogelijkheden voor geluidswering van 
spoor en weg in één keer. 
 
Wegen aanpakken 
Weert kent een aantal plaatsen waar de 
verkeersveiligheid echt een probleem is. 
D66 wil deze nu aanpakken. De 
Roermondseweg is niet meer geschikt voor 
het dagelijkse verkeersaanbod wat hier 
gebruik van maakt. In 2014 besluit de 
provincie over de verbetering van de N280 
tussen Weert en Roermond. D66 vindt dat 
de verbetering van de Roermondseweg tot 
aan de Ringbaan-Oost binnen dit kader 
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past en zeer veel aandacht verdient. D66 
pleit voor het inzetten van de zogenaamde 
Essent-gelden van de provincie voor een 
grondige verbetering van dit laatste eindje 
van de N280. 
 
Weert moet terughoudend zijn met het 
aanleggen van nieuwe rotondes. Ze 
kunnen functioneel zijn, maar als ze te kort 
achter elkaar worden aangelegd, werken 
ze verkeersremmend. Bovendien zijn ze 
gevaarlijk voor fietsers. Weert moet streven 
naar uniforme voorrangsregels op 
rotondes. 
 
De aansluiting van het parkeerdek bij AH 
op de Wilhelminasingel is onveilig voor 
zowel auto’s als fietsers. Hier kruisen zich 
te veel stromen. D66 wil dat dit punt een 
andere inrichting krijgt. 
 
Zwaar vrachtverkeer in woonwijken is voor 
D66 niet langer acceptabel. D66 wil meer 
verboden, zoals die op dit moment al in de 
wijk Fatima gelden. 
Verkeerscontroles van de politie vinden 
vaak plaats op plekken waar de 
verkeersveiligheid niet in het geding is. Dan 
is het dus gewoon een bonnenjacht. Dat 
kan anders: controleer op plaatsen waar 
het er echt toe doet: bijv. Sint Jozefslaan, 
Louis Regoutstraat of Maaslandlaan. 
 
Door de versobering van het onderhoud 
liggen veel stoepen er zo bij, dat ze voor 
oudere voetgangers gevaarlijk kunnen zijn. 
D66 wil aandacht voor de wandelroutes 
van en naar de binnenstad voor ouderen. 
 
D66 pleit voor een actieve houding van de 
gemeente Weert om samen met de 
provincies Limburg en Brabant bij het Rijk 
te pleiten voor een verbreding van de A2 
tussen Weert en Eindhoven. 
 
Openbaar vervoer 
Het openbaar vervoer aanbod in de 
gemeente Weert is redelijk, echter zijn er 
een aantal verbeterpunten mogelijk. 
Allereerst pleit D66 voor de treinverbinding 
Weert-Neerpelt-Antwerpen. 
Goederenvervoer over de Ijzeren Rijn is en 
blijft voor D66 onacceptabel.  
Dit zou dan de derde grensoverschrijdende 
treinverbinding tussen Nederland en België 

worden. Hierbij blijft ook de intercity-status 
van station Weert gegarandeerd, 
aangezien Weert hierdoor een belangrijk 
overstapstation wordt. 
 
Verder staat D66 ook positief tegenover het 
instellen van een stoptrein tussen Weert en 
Roermond met de nieuwe stations Baexem 
en Haelen. Dit maakt reizen tussen Weert 
en de gemeente Leudal makkelijker. 
 
De buslijnen die momenteel door Weert 
lopen zijn passend voor de gemeente. 
Echter is er bij een aantal buslijnen een 
zeer slechte aansluiting op het 
treinverkeer. Om het openbaar vervoer 
aantrekkelijker te maken moet de 
gemeente Weert er bij Veolia op 
aandringen om bus en trein beter op elkaar 
af te stemmen. 
 
Verder zou D66 graag zien dat de buslijn 
Weert-Maaseik herstelt wordt en er een 
buslijn Weert-Hamont/Neerpelt komt als 
voorloper van de gewenste treinverbinding. 
Hiermee krijgt Weert weer een redelijke 
verbinding met het Belgische achterland. 
 
Verkeersparagraaf 
Verkeer en (woning)bouw hangen nauw 
samen. Bij bouwplannen wordt pas op het 
laatste moment gekeken naar verkeer. D66 
wil dat anders. Het is zaak dat bij het 
opstellen van bouwplannen vanaf het begin 
rekening gehouden wordt met 
verkeersontwikkelingen. Ook in 
samenhang met andere plannen. D66 wil 
dat plannen alleen in behandeling van de 
gemeenteraad komen als ze voorzien zijn 
van een verkeersparagraaf. 
 
 
 
 
  



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

> Groen hart voor de stad 

> Duurzaamheid 

> Bomen 

> Milieu-educatie 

> Agrarische sector 

> Natuur 

> Afval 
  

Duurzame stad 

in het groen 



Verkiezingsprogramma D66 Weert 2014 - 2018  

18 

Duurzame stad in het groen 

Meer groen, minder stenen 

Weert is de groenste stad van Nederland 
en van Europa. Iets om trots op te zijn. 
Maar Weert is nog niet af. Regelmatig 
wordt groen bedreigd. Bovendien kan de 
binnenstad van Weert nog wel wat extra 
groen gebruiken. 
Toekomstige generaties mogen niet de 
rekening betalen van een onverantwoord 
gebruik van de leefomgeving nu. D66 staat 
voor een ambitieus, maar haalbaar en 
effectief milieubeleid. 
 
Groen hart voor de stad 
Als straks het nieuwe gemeentehuis is 
geopend, blijft het oude gebouw leeg 
achter. D66 Weert komt met een realistisch 
alternatief. 
Het overschot aan winkelruimte dwingt tot 
het zoeken naar alternatieve 
mogelijkheden voor deze locatie in het hart 
van de stad. Weert, de groenste stad van 
Nederland en Europa, heeft behoefte aan 
haar eigen groene hart. Het ‘funshoppen’ 
als concurrent voor het internetshoppen 
vraagt om extra aandacht voor de 
verblijfskwaliteit van het centrum van de 
stad. Een groen hart in het winkelcentrum 
van de stad straalt duurzaamheid uit en 
geeft daarmee blijk van een 
langetermijnvisie. 
Beekstraat 54 wordt omgevormd tot een 
park met behoud van de eronder liggende 
parkeergarage. Het park wordt opgedeeld 
met een vierkant patroon geënt op de 
draagconstructie van de parkeergarage 
met verblijfsgebieden en wandelpaden. Het 
dek wordt plaatselijk verwijderd om plaats 
te maken voor bomen. Deze openingen 
zorgen tevens voor licht in de garage 
waardoor deze leefbaarder en groener 
wordt. Aan de randen van het plein worden 
groene ‘wachters’ aangebracht waarop een 
glazen dak steunt. Het glazen dak aan de 
zijde van de Beekstraat geeft kraampjes 
een afdak terwijl de trappen een (zit)-
verblijfsgebied vormen in het 
overgangsgebied tussen winkelgebied en 
park. In de ‘wachters’ kunnen kioskachtige 
functies gehuisvest worden die men 
verwacht aan de rand van een park zoals 
een krantenkiosk en kiosken voor 
ijsverkoop, souvenirs en dergelijke. Verder 

hebben de bewoners van Weert en de 
ondernemers in het centrum hier beslist 
nog talloze waardevolle ideeën over. 
Het park wordt omsloten door de 
bestaande woningen. Soms, voor het 
vergroten van de doorgang, wordt een 
woning gesloopt. Aan de parkzijde van de 
omliggende woningen worden ‘groene 
muren’ gebouwd die zowel aan de 
woningzijde als aan de parkzijde zijn 
begroeid. Ook de kiosken hebben groene 
gevels. Het park wordt daardoor een 
kwalitatieve ondersteuning van de 
bestaande winkelvoorraad en niet haar 
concurrent. 
 
Duurzaamheid 
Aandacht voor duurzaamheid is sinds de 
oprichting van onze partij een van de 
belangrijkste speerpunten geweest. 
Landelijk, maar ook zeker lokaal. D66 is 
van mening dat de gemeente het goede 
voorbeeld moet geven: het gemeentelijk 
wagenpark moet doorgroeien naar 
voertuigen die uitsluitend rijden op schone 
brandstof. Vanzelfsprekend bouwt Weert 
klimaatneutraal. D66 trekt deze lijn door 
naar ‘derden’. De gemeente stelt zich 
steviger op tegenover projectontwikkelaars 
door bij bouwprojecten eisen te stellen ten 
aanzien van energiegebruik, duurzaamheid 
en waterafvoer. Ook met Wonen Limburg 
en andere woningbouwcorporaties maakt 
Weert harde afspraken over het 
terugdringen van energiegebruik en 
klimaatneutraal bouwen. Energieverspilling 
is vanzelfsprekend slecht voor het milieu 
en bovendien een verkwisting van geld. Bij 
nieuwbouw stimuleert Weert het gebruik 
van duurzame materialen en de nieuwste 
technieken op het gebied van 
energieverbruik, afvalverwerking en 
recyclen van bouwmaterialen. D66 vindt 
dat de gemeente Weert een voorbeeld voor 
haar inwoners moet zijn als het gaat om 
het reduceren van energiegebruik en het 
inkopen van duurzame energie. In de 
openbare ruimte is veel energie te 
besparen, bijvoorbeeld door bewuster om 
te gaan met de openbare verlichting. 
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Bomen 
Weert is een groene gemeente. Dit wil D66 
behouden en versterken. Het 
bomenregister is een krachtig instrument. 
Het moet strikt worden gehandhaafd. 
Weert is immers ‘Stad in het Groen’. 
Vanzelfsprekend vervangt de gemeente 
zieke of dode bomen zo snel mogelijk. D66 
vindt dat het onnodig kappen van bomen 
moet worden tegengegaan. 
 
Milieu-educatie 
D66 is een partij van educatie. Dit geldt ook 
voor milieueducatie. Wij vinden dat natuur- 
en milieueducatie een vast onderdeel moet 
zijn van de lesstof in het basis- en 
voortgezet onderwijs. En als het even kan: 
de lessen geven in de natuur zelf, in 
samenwerking met het Natuur- en 
Milieueducatief Centrum. Hierbij hoort ook 
het motiveren van burgers en bedrijven om 
afval zoveel mogelijk bij de bron te 
scheiden. In straten met publiek groen 
dienen in de herfst altijd bladkorven te 
staan. Voor D66 is daarover geen 
discussie nodig. 
Biologisch aanbod op weekmarkt 
De gemeente zet zich in om kleinschalige 
biologische landbouw en veeteelt te 
stimuleren. D66 denkt hierbij aan lokaal 
geproduceerde producten ook lokaal 
consumeren. Denk aan regionaal 
biologisch aanbod op de weekmarkt. 
 
Agrarische sector 
D66 vindt dat de agrarische sector 
voldoende ontwikkelingsperspectief moet 
hebben. Dat betekent investeren in 
moderne duurzame methoden en 
technieken. De moderne agrarische 
ondernemer ziet maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en probeert 
kringlopen te sluiten. De balans tussen de 
agrarisch ondernemer en burgers die in het 
buitengebied (gaan) wonen is van cruciaal 
belang. D66 wil een duurzaam 
buitengebied met voldoende ruimte voor 
agrariërs. Met geurcontouren die perfect 
passen bij de bedrijfsactiviteiten en de te 
beschermen woonhuizen in het 
buitengebied. 
 
Natuur 
Weert is omgeven door prachtige 
natuurgebieden. Die natuur is erg 

belangrijk voor de biodiversiteit en voor een 
goede leefbaarheid van de Weerternaren. 
D66 heeft ook oog voor de dieren in onze 
gemeente. D66 wil dat natuurbeheer en het 
aanpassen van openbaar groen wordt 
afgestemd op natuurontwikkeling en op de 
bescherming van de dieren en hun 
leefgebieden. 
 
Afval 
D66 is tegen de invoering van een 
DIFTAR-systeem (betalen per hoeveelheid) 
bij het ophalen van huisvuil. Dit systeem 
werkt aantoonbaar fraude en afvaldumping 
in de hand. 
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Winkelen en recreatie 

Meer gezelligheid en meer recreatie  

De winkelstad Weert heeft potentie. De 
kracht zit in de nog vele aanwezige 
zelfstandige ondernemers met 
onderscheidende zaken ten opzichte van 
de landelijke winkelketens.  
 
Stad voor jonge gezinnen 
D66 vindt dat aan de binnenstad van Weert 
een bepaald thema gekoppeld moet 
worden. Een thema dat gekoppeld is aan 
een totale visie en imago voor Weert: 
‘Wonen en werken in het groen – voor het 
hele gezin’. Met zo’n thema kan Weert zich 
nog duidelijker neerzetten t.o.v. koopcentra 
als Eindhoven, Valkenswaard en 
Roermond.  
 
Sfeer in de stad 
De gezelligheid moet terug in de stad. Niet 
alleen tijdens feestdagen, maar 365 dagen 
per jaar. Met veel activiteiten komt er ook 
meer sfeer. D66 is voorstander van de 
introductie van het ondernemersfonds. 
Er komen steeds meer leegstaande 
gebouwen in Weert. Die leegstand wil D66 
tegengaan door in overleg te treden met de 
eigenaren en bestemmingsplannen flexibel 
te maken. Daarom pleit D66 voor een 
leegstandsmanager die mensen en 
bedrijven op weg helpt panden in te vullen. 
Hij/zij moet ondernemers en bewoners 
stimuleren om initiatieven te nemen. Als er 
barrières zijn die dit belemmeren, moet hij 
partijen adviseren over manieren om deze 
te slechten en mogelijkheden te scheppen. 
 
Stimuleringsfonds voor evenementen 
Het evenementenbeleid in Weert moet 
beter. Ook hier moet de gemeente 
initiatiefnemers met lef en durf belonen. 
Grotere en kleinere evenementen leveren 
een positieve bijdrage aan het imago van 
Weert en zorgen indirect voor 
werkgelegenheid. D66 wil evenementen 
dan ook facilitair ondersteunen. Nieuwe 
initiatieven kunnen gedurende drie jaar 
rekenen op financiële ondersteuning om 
daarmee een kansrijke start te maken. De 
gemeente stelt hiervoor een 
stimuleringsfonds in. 
 
 

Boulevard 
De jachthaven bij de stadsbrug kan een 
bredere functie krijgen. Hij vormt de 
schakel tussen binnenstad en Beekpoort. 
Zeker wanneer hier een mooie boulevard 
ontstaat bij de Poort van Limburg ontstaat 
hier een aantrekkelijk recreatief gebied 
voor mensen van Weert en toeristen van 
buiten de stad. Weert zou hier met 
vaararrangementen op kunnen inspelen. 
 
Kleinschalige verblijfsrecreatie 
Met zwembad “de Ijzeren Man”, 
Kinderpretland en het Natuur- en 
Milieueducatief Centrum heeft Weert een 
drietal attracties op de rand van het 
bosgebied. Vooral voor gezinnen met 
kleinere kinderen is dit een aantrekkelijke 
combinatie. D66 vindt dat Weert zich 
hiermee meer moet afficheren, in 
combinatie met het nabije 
fietsroutenetwerk. 
Weert is een ideale gemeente voor 
kleinschalige verblijfsrecreatie: voor 
iedereen die rust zoekt. 
 
De fietsbrug over het kanaal, die de 
Laurabossen verbindt met de 
Weerterbergen, is in de ijskast gezet. D66 
vindt dit jammer en pleit alsnog voor 
uitvoering in de periode tot 2018. 
Weert profileert zich als paardenregio. 
Hierbij hoort ook aandacht voor onderhoud 
en uitbreiding van ruiterpaden en 
menroutes. 
Wanneer de zandwinning aan de 
Herenvennenweg is voltooid, ontstaat een 
gebied wat uitermate geschikt is voor 
verdere recreatieve doeleinden. Mogelijk 
kan hier een dagstrand, gekoppeld aan een 
terrein voor kleinschalige evenementen 
worden gerealiseerd. Ook het initiatief van 
het realiseren van een duikplas biedt 
kansen en verdient steun. 
Niet alleen de buitengebieden, maar ook 
de kern van Weert biedt voldoende mooie 
plaatsen die voor wandelaars de moeite 
waard zijn. D66 is van mening dat het 
stadspark met het kasteel hier bij hoort. Dit 
gebied moet de komende periode worden 
aangepakt. Ook zou een joggingroute door 
de stad kunnen worden aangelegd. 
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Weerter cultuur en cultuur in 

Weert 

Meer aansprekende cultuur en meer historisch besef 

Kunst en cultuur bevorderen het 
welbevinden van mensen en dragen bij aan 
de kwaliteit van de plaatselijke 
samenleving. Weert kent een rijk cultureel 
verenigingsleven en daarnaast enkele 
professionele instellingen. Al deze 
organisaties houden Weert aantrekkelijk 
voor inwoners én als vestigingsgemeente. 
 
Zuinig op het verleden 
De afgelopen decennia is er veel van 
historisch Weert verloren gegaan. Niet 
alleen zijn hierdoor talrijke monumentale 
gebouwen verloren gegaan, maar met 
deze bebouwing is ook een stuk sfeer 
verdwenen. D66 zou deze sfeer graag 
laten terugkeren in de binnenstad. D66 wil 
bij de herontwikkeling van het gebied rond 
de Beekstraat/Hegstraat en de realisatie 
van een “groen hart voor de stad” de 
historische structuren terugbrengen. Dit 
gecombineerd met een versterking van de 
groenstructuur in de binnenstad en 
terughoudendheid met reclames aan 
winkelpanden. 
 
Weert moet zuinig zijn op haar verleden. 
D66 wil een erfgoedhuis realiseren in de 
oude kerk van de wijk Fatima. Ook het 
werk uit het huidige gemeentemuseum “De 
Tiendschuur” kan hier een plek krijgen. Dit 
pand kan dan een andere bestemming 
krijgen of worden afgestoten. 
 
Ook het Weerter dialect behoort tot ons 
cultureel erfgoed. D66 wil ook hiervoor 
blijvende aandacht. De oprichting van 
taalmonument Weerter dialect met daaraan 
gekoppeld een ideeënwedstrijd voor de 
uitvoering hiervan, lijkt D66 een goed 
initiatief. 
 
Strippenkaart en cultuureducatie 
D66 wil continuering van het kunst- en 
cultuureducatiepakket, waarbij leerlingen 
van het basis- en voortgezet onderwijs in 
aanraking komen met diverse vormen van 
kunst en cultuur. Dit pakket moet echter 
vraaggestuurd in plaats van 
aanbodgestuurd zijn. 

D66 wil dat elke basisschoolleerling een 
‘strippenkaart’ krijgt, die recht geeft op één 
jaar gratis lidmaatschap van een 
sportvereniging en één jaar gratis 
lidmaatschap/toegang tot een culturele 
instelling of vereniging. 
 
Cultuurplein: kloppend cultureel hart 
Weert is een stad met een regiofunctie. 
Daarbij hoort een theater wat past bij de 
maat van de stad. D66 is tevreden over het 
huidige theater en vindt de steeds weer 
terugkerende discussie over de financiën 
zinloos is. D66 wil een theater dat met de 
tijd blijft meegaan. Waar verenigingen op 
een betaalbare wijze van gebruik kunnen 
blijven maken. Cultuur, en dus ook een 
theater kost nu eenmaal geld. Daarom zijn 
wij voorstander van een structurele 
verhoging van het budget voor het huidige 
theater, zodat het huidige aanbod en de 
service in Weert overeind kan blijven. 
Wetende dat de huidige accommodatie 
door ouderdom steeds hogere kosten zal 
veroorzaken, wil D66 dat er serieus 
gekeken wordt naar het plan van de 
Weerter professionele culturele instellingen 
om te komen tot een Cultuurplein. Ook D66 
wil de bibliotheek, het theater en Rick bij 
elkaar huisvesten in één pand dat het 
kloppende culturele hart van de stad vormt. 
D66 wil dit als majeur project opnemen in 
de begroting. 
 
De Bosuil 
Muziekcentrum De Bosuil 
professionaliseert. Een mooi streven, waar 
D66 zich al langer voor heeft sterk 
gemaakt. Met deze voorziening heeft 
Weert wellicht het mooiste kleinschalige 
podium van Zuid-Nederland binnen haar 
gemeentegrens. Deze locatie leent zich 
voor meer dan muziek alleen. D66 wil dat 
MC De Bosuil uitgroeit tot een trendzetter 
op het gebied van cultuur. 
 
Het culturele verenigingsleven in Weert is 
groot. Samenwerkingsverbanden en 
nieuwe initiatieven, met name gericht op de 
participatie van jongeren, moeten extra 
ondersteund worden. 
 
De Lichtenberg: van verval naar 
herbestemming 
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Iedereen is het er inmiddels wel over eens 
dat de Lichtenberg behouden moet blijven. 
Maar wat te doen met het complex? 
Zonder een nieuwe toekomst, blijft het 
complex in staat van verval. De eigenaar, 
Stichting Provisus, heeft de gronden in 
erfpacht gegeven aan verschillende 
partijen. Zelfs al zou de gemeente het 
complex aankopen, dan nog is 
herontwikkelen een lastige zaak vanwege 
het er op rustende erfpacht. 
 
D66 vindt dat de gemeente van de 
herontwikkeling van De Lichtenberg een 
majeur project moet maken, zodat er echt 
een stap gezet kan worden richting 
aankoop.  
Hoewel D66 sympathiek staat tegenover 
ideeën om in het gebied een culturele 
functie terug te brengen, vrezen wij dat dit 
financieel onhaalbaar is. 
D66 pleit voor samenwerking met een 
externe partner die dit gebied wil 
herontwikkelen op een zodanige wijze dat 
het theatergedeelte in het concept past en 
gebruikt kan blijven worden. 
 
Ruimte voor verschillende culturen 
In een stad als Weert leeft een grote 
diversiteit aan mensen. Allochtonen, 
autochtonen, homo’s, lesbiennes, 
jongeren, ouderen, scholieren, 
gehandicapten. Tolerantie is voor D66 een 
uitgangspunt. Mensen zijn niet allemaal 
gelijk, wel gelijkwaardig. Voor D66 is 
iedereen die in Weert woont Weertenaar. 
Iedereen moet zich hier thuis kunnen 
voelen. 
Weert is een stad waar ruimte is voor 
verschillende culturen en leefstijlen. 
 
Ook in Weert vindt sluimerend 
radicalisering plaats. De gemeente dient 
alert te zijn op deze ontwikkeling. 
 
D66 vindt dat Nederlands in het sociale 
verkeer de voertaal moet zijn, waarbij 
iedereen de mogelijkheid moet hebben dit 
te leren. 
Om volwaardig in de Nederlandse 
samenleving te participeren is beheersing 
van de Nederlandse taal nodig. D66 wil 
hierin investeren en wil een vergrote 
doelgroep voor voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). Niet alleen kinderen met 

taalachterstanden, maar ook met sociale 
achterstanden zijn de doelgroep. 
 
D66 is verontrust over de beperkte 
integratie van Oost-Europese arbeiders. 
Steeds vaker blijkt, dat ze langduriger in 
Nederland verblijven. Vrijwillige inburgering 
en taalonderwijs moet gestimuleerd 
worden. 
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Welzijn en zorg voor jong en 

oud 

Meer mensen die goed in hun vel zitten en elkaar helpen 

 
Jong zijn in Weert 
Jongeren zijn initiatiefrijk. Helaas lopen 
goede ideeën vaak vast in ambtelijke en 
bureaucratische molens. D66 wil 
initiatieven van jongeren en organisaties 
volop steunen. De basishouding tegenover 
nieuwe ideeën moet positief zijn. 
 
De gemeente heeft de plicht om voor 
voldoende voorzieningen voor jongeren te 
zorgen. Dat kan op verschillende manieren: 
door het zorgen voor voldoende 
(sport)voorzieningen, door het stimuleren 
van verenigingen en door het stimuleren 
van activiteiten. 
 
D66 wil dat elke basisschoolleerling een 
‘strippenkaart’ krijgt, die recht geeft op één 
jaar gratis lidmaatschap van een 
sportvereniging en één jaar gratis 
lidmaatschap/toegang tot een culturele 
instelling. 
 
De Jongerenraad moet advies uitbrengen 
over alle voorstellen die rechtstreeks over 
jongeren in Weert gaan. Dit advies moet 
worden opgenomen in voorstellen aan de 
gemeenteraad. Het project “Wegwijs op de 
gemeente” moet een structureel karakter 
krijgen en worden uitgebreid. 
 
De Bosuil moet kunnen uitgroeien tot een 
belangrijk centrum voor jeugdcultuur in 
Zuid-Nederland. 
 
Zorg om alcoholgebruik 
Jongeren in de regio Weert gebruiken te 
jong, te vaak en te veel alcohol. 
Alcoholgebruik tast de ontwikkeling van 
hersenen aan en vergroot de kans op 
verslaving op latere leeftijd. D66 wil het 
thema jongeren en alcohol dan ook op de 
politieke agenda zetten. 
 
D66 wil dat ouders worden aangesproken 
op het gedrag van hun kinderen. Eventueel 
met een verplichte opvoedingscursus bij 
herhaald gedrag. 
 

D66 wil – in overleg met sportverenigingen 
– komen tot convenanten waarin wordt 
afgesproken dat er geen alcohol wordt 
geschonken totdat de laatste 
jeugdwedstrijd is afgelopen. 
 
De gemeente voert – met alle relevante 
partners – een actief beleid om jongeren te 
wijzen op de blijvende schadelijke 
gevolgen van een ongezonde levensstijl. 
 
Daar waar het gaat om beleid met 
betrekking tot de leeftijdsgrens van 18 jaar 
vindt D66 dat de gemeente niet moet 
insteken op handhaving maar op preventie. 
 
Senioren in Weert 
Een belangrijke ontwikkeling is de 
vergrijzing van de samenleving: we worden 
met z’n allen steeds ouder. Deze 
ontwikkeling vraagt om creativiteit. Hoe kun 
je bijvoorbeeld zorgen dat ouderen op een 
verantwoorde manier zo lang mogelijk thuis 
blijven wonen? Of, hoe regel je dat mensen 
in contact blijven met de wereld om zich 
heen en niet vereenzamen, ondanks alle 
bezuinigingen vanuit het Rijk?  
 
D66 wil dat de gemeente een woonvisie 
voor senioren ontwikkelt, die rekening 
houdt met hun woonwensen. De wens van 
veel ouderen is zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen. Daarbij horen ook 
woningen die aangepast zijn aan 
rolstoelen, scootmobielen en rollators. 
Kleinschalige woonvormen in de wijk 
kunnen ervoor zorgen dat senioren in hun 
eigen wijk kunnen blijven wonen.  
 
Veel ouderen willen na hun pensioen nog 
steeds een bijdrage leveren aan de 
samenleving. D66 vindt het belangrijk dat 
deze kennis en kunde niet verloren gaat en 
optimaal wordt ingezet. 
De senioreneconomie biedt kansen. Deze 
worden op dit moment onvoldoende benut. 
Weert moet hiervoor beleid ontwikkelen. 
 
Mensen met een handicap in Weert 
Het thema vergrijzing brengt nog een keer 
extra onder aandacht dat onze stad nog op 
veel onderdelen minder goed bereikbaar is 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Weert moet hierop alert zijn en 
blijven. 
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D66 wil dat bij gepland onderhoud van de 
bestaande openbare ruimte (straten, 
stoepen, openbaar groen) vooraf in kaart 
wordt gebracht wat bestaande 
belemmeringen zijn en dat deze bij regulier 
onderhoud worden weggenomen. 
Bij het ontwerpen van nieuwe openbare 
ruimte of een ingrijpende herinrichting 
wordt vooraf gezorgd dat deze ruimte 
optimaal toegankelijk wordt. 
De voorschriften van Agenda 22 zijn het 
uitgangspunt. Agenda 22 is een methode 
om beleid vorm te geven en verwijst naar 
de 22 standaardregels van de Verenigde 
Naties over gelijke behandeling van 
mensen met een beperking. 
Uitgangspunt is “een samenleving voor 
iedereen, een samenleving waaraan 
iedereen kan deelnemen”. D66 wil dit 
graag realiseren in de komende 
raadsperiode. Daarom wil onze partij, in 
samenwerking met belangenorganisaties 
voor mensen met een functiebeperking, 
inclusief beleid opzetten. Dat wil zeggen: 
beleid voor iedereen. 
In dit kader is er ook aandacht voor 
mensen met een kwetsbare groep mensen 
met een GGZ-achtergrond. 
 
Decentralisatie jeugdzorg 
Weert is te klein om de volledige 
decentralisaties in eigen beheer uit te 
voeren. Wij zullen moeten samenwerken, 
bijvoorbeeld voor de inkoop van 
(jeugd)zorg. Bovengemeentelijke 
samenwerking mag er echter niet toe 
leiden dat straks niemand meer 
aanspreekbaar is. Het moet wat D66 
betreft altijd volstrekt duidelijk zijn wie 
waarvoor verantwoordelijk is en door de 
gemeenteraad aangesproken kan worden: 
geen verstoppertje spelen in 
samenwerkingsverbanden. Daarnaast dient 
de positie en inspraak van cliënten en 
direct betrokkenen via cliëntenraden te zijn 
gewaarborgd. D66 wil dat de 
democratische legitimiteit geregeld is en de 
aanspreekbaarheid helder is. 
 
De Weerter insteek van een gezin – een 
plan is prima. 
 
Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) 

D66 vindt dat structuren en organisaties 
ondergeschikt moeten zijn aan de vragen 
van mensen. De hulpvraag van mensen die 
hulpbehoevend zijn, is leidend. 
 
Over het algemeen is de invoering van de 
WMO in Weert goed verlopen. Nu is het 
zaak niet stil te gaan staan. De 
decentralisatie AWBZ komt eraan en vanuit 
Den Haag worden we gekort op het budget 
voor de Hulp bij het huishouden. 
Mantelzorgers worden zo mogelijk nog 
belangrijker dan ze al waren. Het WMO-
loket moet mantelzorgers goed informeren 
over wet- en regelgeving en 
ondersteuningsmogelijkheden.  
 
D66 wil innovatie bij de dorps- en 
wijkaanpak: door optimalisering van 
wijkvoorzieningen, waar nodig door 
clustering van wijken en dorpen, kan de 
leefbaarheid worden verbeterd en 
ontmoetingsplekken gecreëerd. Bij het 
sluiten van nieuwe zorgcontracten wordt 
niet per definitie gekozen voor de 
goedkoopste aanbieder, maar ook het 
kwaliteitsaspect en de continuïteit van de 
organisatie speelt een rol. 
 
Ook hier geldt weer dat een koppeling van 
de Wmo met de participatiewet en de 
decentralisatie jeugdzorg voordelen biedt. 
Dit moet het uitgangspunt zijn. 
 
Vrijwilligers die zich als mantelzorger willen 
inzetten, zijn waardevol en hard nodig. 
Omdat de professionele instellingen steeds 
verder worden beperkt is het noodzakelijk 
vaker een beroep op vrijwilligers te doen. 
Voor vrijwilligers dienen optimale 
omstandigheden te worden gecreëerd. De 
gemeente ondersteund dit actief.  
 
Tot slot: het is van belang om het 
zorgaanbod in Weert in stand te houden. 
D66 blijft zich sterk maken voor behoud 
van het Sint Jans Gasthuis, het Weerter 
ziekenhuis. 
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Prettig wonen in wijk en dorp 

Meer voorzieningen, veiligheid en mooie plekken 

Weert is een kleinschalige stad in het 
groen met een relatief hoog 
voorzieningenniveau. D66 vindt dat Weert 
ook aantrekkelijk moet blijven voor 
toekomstige generaties. Dat doen we door 
te zorgen voor wijken en dorpen die veilig 
zijn. Door wegen, groen en speelplekken 
goed te onderhouden. En door een 
evenwichtig woningbouwprogramma. 
 
Accommodatiebeleid 
D66 wil het aanbod van activiteiten in 
wijken en dorpen verbreden. Wijk- en 
dorpsaccommodaties moeten het hart van 
elke activiteit zijn. D66 wil voorzieningen bij 
elkaar huisvesten. Samenwerking is 
essentieel, ook met onderwijs- en 
sportvoorzieningen. Accommodaties zijn 
multifunctioneel en kennen een hoge 
bezettingsgraad. De weg er naar toe is 
laagdrempelig. Accommodaties bieden een 
programma waar voor iedereen wat te 
vinden is.  
 
Schone straten, mooie wijken en dorpen 
Het onderhoud van wegen, het 
straatmeubilair en het groen verdient een 
impuls. Het wegdek in Weert is soms een 
gatenkaas. D66 wil een inhaalslag voor het 
onderhoud van de openbare ruimte. 
Stoepen moeten weer worden recht gelegd 
en het straatmeubilair moet deels worden 
vervangen of herplaatst. Daarna reserveert 
de gemeente geld om alles op niveau te 
houden. 
D66 koestert groen in wijk en dorp. Ter 
verbetering van de woonomgeving en om 
het milieu een steun in de rug te geven, 
plant de gemeente de komende extra 
bomen aan. 
In de omgeving van glasbakken is het vaak 
een rommeltje. Bij alle plaatsen waar afval 
gescheiden kan worden aangeboden, komt 
standaard een kleine vuilcontainer te staan 
die regelmatig wordt geleegd. 
 
D66 steunt particulier initiatief. 
Weertenaren die zich inspannen voor hun 
wijk of dorp kunnen een ‘buurtbudget’ 
aanvragen voor bijvoorbeeld onderhoud 
van groen of het opzetten van 
buurtpreventie. Buurten en verenigingen 

die zelf zorgen voor het onderhoud van een 
gebied of ruimte rond een accommodatie 
worden gesteund. 
 
Een andere visie op woningbouw 
Ook in Weert gaat de bevolking de 
komende decennia krimpen. Deze 
ontwikkeling hebben we niet eerder gezien 
en vraagt om een andere manier van 
omgaan met woningbouw. Voorheen stond 
woningbouw garant voor winsten die 
gebruikt kon worden om onrendabele 
projecten te financieren. Die 
vanzelfsprekendheid is er niet meer. 
D66 is van mening dat ook bij woningbouw 
het accent zal moeten verschuiven naar 
inbreiding. Landschap kan behouden 
blijven en wijken blijven leefbaar. Na de 
realisatie van Laarveld zal voorlopig geen 
nieuw grootschalige stedelijke uitbreiding 
nodig zijn. 
D66 vindt dat bij woningbouw twee soorten 
voorrang hebben: starterswoningen en 
grondgebonden woningen (huis met tuin). 
Een specifieke groep vormen de senioren. 
De gemiddelde leeftijd van de inwoners 
van Weert zal de komende jaren 
toenemen. Veel ouderen willen graag in 
hun eigen, vertrouwde woonomgeving 
blijven. De gemeente moet bij 
bouwprojecten inzetten op 
levensloopbestendige woningen. Dit soort 
woningen is gemakkelijk aan te passen aan 
de levensfase van de bewoners. 
Bij sloop en vervangende woningbouw wil 
D66 niet alles weer volbouwen. D66 pleit 
voor ‘groen voor rood’. 
Onze partij is niet op voorhand tegen 
hoogbouw in Weert. Maar er moet wel 
vraag naar zijn. De laatste jaren zijn er 
dusdanig veel appartementen gebouwd, 
dat de markt hiervoor verzadigd lijkt. 
Wanneer er nieuwe hoogbouw 
gerealiseerd wordt, moet dit passen bij het 
straatbeeld in de omgeving. 
De welstandcommissie houdt zich veelal 
bezig met futiele zaken waar niemand 
aanstoot aan neemt. D66 wil dat deze 
commissie op de schop gaat en zich alleen 
nog bezig houdt met echte hoofdzaken. Er 
zijn al stappen gezet, maar dit kan nog 
beter. Wel is het uitgangspunt dat wat er 
gebouwd wordt, een kwalitatieve bijdrage 
levert aan de uitstraling van Weert. 
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Leegstand betekent verloedering van het 
straatbeeld. D66 wil dat de gemeente actief 
leegstaande bebouwing opspoort en 
probeert eigenaren en initiatiefnemers bij 
elkaar te brengen. Een mooie taak voor de 
leegstandsmanager. 
Op de boerderijen rond Weert wonen vaak 
nog verschillende generaties bij elkaar. 
Soms is splitsing van een woning een 
goede oplossing voor de oudste generatie 
om toch thuis te kunnen blijven wonen. 
D66 is hier voorstander van. 
 
Veilige en tolerante samenleving 
Iedereen wil een schone, veilige omgeving. 
D66 vindt dit een taak van politie en 
toezichthouders, maar ook van mensen 
zelf. Zorg voor je eigen staat en maak zo 
de wijk of het dorp leefbaarder en veiliger. 
 
In ons privéleven of op ons werk vinden we 
het schenden van gedragsregels 
onacceptabel. Voor D66 is dit in de 
openbare ruimte niet anders. We mogen 
het niet normaal vinden dat mensen 
overlast van elkaar ondervinden. Bij 
overlast moeten veroorzakers meteen op 
hun gedrag worden aangesproken. Door 
wijkteams, toezichthouders, jongerenwerk, 
door ondernemers, door individuele 
burgers en natuurlijk ook door de politie. 
 
Stadswachten en BOA’s worden nu vooral 
gezien als bonnenproducenten van de 
gemeenten: steeds op jacht naar 
promenadefietsers of foutparkeerders. D66 
wil deze functionarissen ook meer in de 
wijken zien. Niet om bonnen te schrijven, 
maar als toezichthouder op de openbare 
ruimte. 
 
De politie is nauwelijks zichtbaar op straat. 
Elke wijk en dorp heeft een 
gebiedscoördinator bij de politie. Echter, 
bijna niemand kent zijn of haar naam. D66 
vindt dat deze agent voor iedereen 
gemakkelijk benaderbaar moet zijn. 
 

De samenwerking tussen gemeente, 
justitie, belastingdienst en zorg in Keent 
was succesvol en heeft geleid tot aanpak 
van excessen. Deze aanpak moet ook in 
andere wijken worden ingezet om de 
leefbaarheid en veiligheid te vergroten. 
 
Het coffeeshop beleid in Weert werkt goed. 
D66 vindt dat dit beleid kan worden 
voortgezet. 
 
Cameratoezicht is een effectief middel om 
probleemsituaties te signaleren en bewijs 
in opsporingsonderzoek te leveren. Indien 
nodig kan wat D66 betreft gebruik gemaakt 
worden van cameratoezicht. Echter dient er 
te allen tijde rekening gehouden worden 
met privacy en de veiligheid van data. 
Onnodig cameratoezicht is wat D66 betreft 
dus ook niet geoorloofd. 
 
In een stad als Weert leeft een grote 
diversiteit aan mensen. Allochtonen, 
autochtonen, homo’s, lesbiennes, 
jongeren, ouderen, scholieren, 
gehandicapten. Tolerantie is voor D66 een 
uitgangspunt. Mensen zijn niet allemaal 
gelijk, wel gelijkwaardig. Voor D66 is 
iedereen die in Weert woont Weertenaar. 
Iedereen moet zich hier thuis kunnen 
voelen. 
Weert is een stad waar ruimte is voor 
verschillende culturen en leefstijlen. 
 
Wijk- en dorpsraden  
D66 wil dat alle wijk- en dorpsraden een 
eigen vrij besteedbaar leefbaarheidbudget 
hebben. Verantwoording daarover dienen 
ze af te leggen aan de inwoners van hun 
wijk- of dorp. Bij andere ontwikkelingen 
hebben ze een adviserende rol richting 
gemeenteraad, maar geen 
besluitvormende. De gemeenteraad is 
immers democratisch gekozen, wijk- en 
dorpsraden veelal niet. Bovendien moet de 
gemeenteraad uit tal van belangen 
prioriteiten stellen, terwijl een wijk- of 
dorpsraad vooral opkomt voor een 
deelbelang.  
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Een betrouwbaar 

gemeentebestuur 

Meer transparantie en verantwoorde financiën met 

minder "regels" en bureaucratie 

D66 wil blijven investeren. In onderwijs, in 
sport, in infrastructuur, in beter onderhoud 
en groen. Dat kost geld. D66 wil scherpere 
keuzes maken. D66 wil geen verdere 
lastenverhogingen voor inwoners en 
ondernemers. Uitgangspunt is dat de 
gemeente toekomstige bezuinigingen 
binnen de eigen begroting opvangt. 
 
Excellente dienstverlening  
D66 wil een gemeentelijke organisatie die 
snel, dienstverlenend en betrouwbaar is. 
Een gemeente die de dingen doet die 
nodig zijn en klaar staat voor de inwoners 
van Weert en haar kerkdorpen. 
Ondanks dat Weert de afgelopen periode 
behoorlijk heeft geïnvesteerd in 
klantvriendelijkheid, kan de gemeentelijke 
dienstverlening nog stukken beter. Als het 
gaat om standaardzaken (afgifte paspoort, 
rijbewijs e.d.) heeft de gemeente haar 
zaken op orde. Bij de afhandeling van e-
mails, brieven of vergunningaanvragen 
gaat het nog te vaak mis. D66 wil dat 
Weert hier een gedragsverandering bij 
zichzelf bewerkstelligt. 
D66 wil dat brieven op tijd worden 
behandeld en dat de termijnen voor het 
verlenen van vergunningen met een kwart 
worden gereduceerd. 
In de loop van de komende vier jaar 
moeten alle gangbare handelingen die een 
burger kan doen op het stadhuis ook 
digitaal worden aangeboden.  
De informatie van de gemeente richt zich te 
veel op mondige, goed opgeleide 
volwassenen. D66 wil dat gemeentelijke 
stukken zijn geformuleerd in voor iedereen 
begrijpelijke taal. 
D66 wil dat alle gemeentelijke plannen ruim 
op tijd worden aangekondigd en dat de 
ruimte die er is voor inspraak duidelijk 
wordt beschreven. 
Bij elke nieuwe gemeentelijke regeling of 
verordening geeft de gemeente vooraf 
inzicht in de gevolgen ervan voor de 
administratieve lasten van burgers en 
ondernemers. 
D66 vindt dat Weert en Nederweert 
ambtelijk nauwer moeten gaan 

samenwerken. Op termijn zullen beide 
gemeenten samengaan. 
D66 is voorstander van gewone burgers 
(niet-raadsleden), die namens een partij 
deel uitmaken van commissies van de 
raad. 
 
Tot slot vindt D66 dat het ambtelijk 
apparaat van Weert zich moet 
doorontwikkelen naar een klantgerichte 
organisatie. De houding moet altijd 
constructief meedenkend zijn. De focus 
moet minder op regels en regeltjes liggen, 
maar op de ruimte die regels bieden. 
D66 zet in op een moderne overheid. Dat 
moet in de komende periode leiden tot een 
nieuwe houding van de gemeente. Niet 
meer alle taken zelf doen, zoals bij de 
Poort van Limburg, maar inzetten op het 
vergroten van de eigen kracht van mensen 
en slim samenwerken met private partijen. 
Dit proces is nog niet voltooid en vraagt 
ook de komende periode volop aandacht. 
Dit geldt ook voor het dossier Poort van 
Limburg, wat nog niet gesloten is. Daarom 
verdient het onderdeel van het 
bedrijfsverzamelgebouw onze aandacht. 
 
Financiën op orde, maar niet ten laste 
van de inwoners 
D66 houdt er rekening mee dat de 
economische crisis grote gevolgen zal 
hebben voor de gemeentefinanciën. Het 
Rijk gaat bezuinigen en zal dit ook doen op 
de bijdragen aan de gemeente. 
D66 wil toch blijven investeren. In 
onderwijs, in sport, in infrastructuur, in 
beter onderhoud en groen. In de economie 
van de stad. Kortom, in alles wat in dit 
verkiezingsprogramma staat vermeld. Dat 
kost geld. D66 wil scherpere keuzes 
maken. 
D66 wil geen verdere lastenverhogingen 
voor inwoners en ondernemers. 
Uitgangspunt is dat de gemeente 
toekomstige bezuinigingen binnen de eigen 
begroting opvangt. 
Weert geeft tweejaarlijks inzicht aan wie, 
waarom en hoeveel subsidie er wordt 
verstrekt. Op deze manier wil D66 
voorkomen dat organisaties en projecten 
eindeloos en zonder heroverweging 
subsidies blijven ontvangen. 
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Minder externe inhuur, minder 
bureaucratie 
Ook de gemeente Weert zal een bijdrage 
moeten leveren aan de kredietcrisis. D66 
wil niet bezuinigen op uitvoerend personeel 
voor onderhoud openbare ruimte. 
Elke aanvraag voor nieuwe formatie wordt 
onderbouwd met een onderzoek naar 
doelmatigheid van deze functie. 
D66 wil een reductie van personeelskosten 
door 50% minder onderzoeksbureaus en 
externen in te huren.  
 
D66 wil vermogen voor vermogen. De 
opbrengst van de verkoop van 
gemeentelijke belangen in Essent en 
Eneco herinvesteren in infrastructuur en 
duurzame voorzieningen voor Weert. D66 
wil kritisch kijken naar geld dat in 
zogeheten bestemmingsreserves op de 
plank blijft liggen. Door daar kritisch naar te 
kijken ontstaat ruimte voor nieuwe 
investeringen. D66 wil een andere opzet 
van de begroting. Deze is nu zo opgesteld, 
dat het voor de gemeenteraad niet mogelijk 
is goed inzicht te krijgen in de gemaakte 
keuzes of hierin op tijd bij te sturen. 
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Nawoord door Alexander 

Pechtold 

 

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw 

leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in uw 

gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 

maart; stemmen op D66.” 

 
De gemeente wordt belangrijker, uw 
stem dus ook 
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de 
stembus. Gaat u weer stemmen? Veel 
mensen vragen zich af of gemeentepolitiek 
wel belangrijk is. Ik overtuig u er graag van 
dat u juist bij deze 
gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet 
laten horen. 
 
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek 
is lokaal. Als raadslid, wethouder en 
burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: 
de belangrijkste vraag moet steeds zijn 
‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in 
hun dagelijks leven, in hun directe 
omgeving?’. Voor D66 is het essentieel dat 
iedereen meepraat en meebeslist over de 
plannen die ons raken. Dat is een 
democratisch recht én, vinden wij, ook een 
democratische plicht. Het is in ieder geval 
de beste garantie voor politiek waarin de 
mens centraal staat. 
 
Dat is belangrijk, want er moeten 
indringende keuzes gemaakt worden. Hoe 
groot wordt de klas van uw kind komend 
jaar? Werken beroepsonderwijs en het 
lokale bedrijfsleven samen tegen 
jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en 
ondersteuning van ouderen en 
gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw 
gemeente nu eindelijk de leegstand aan 
van achterhaalde industrieterreinen en niet 
gebruikte beeldbepalende gebouwen? 
Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners 
die samen zonnepanelen op hun daken 
laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf 
over dit alles iets te zeggen? De gemeente 
speelt een steeds grotere rol in uw leven. 
Daarom moet u ook een veel grotere rol in 
uw gemeente spelen. Dat begint met 
stemmen; stemmen op D66. 
 
D66 werkt aan een samenleving die 
gebouwd is op vrije mensen die zich 

inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt 
de samenleving als geheel sterker en rijker. 
Wij mensen zetten ons van nature niet 
alleen in voor onszelf, maar ook voor onze 
naasten, onze leefomgeving, de 
maatschappij en onze gezamenlijke 
toekomst. Daarom komt D66 op voor de 
kansen van iedereen, bijvoorbeeld via het 
onderwijs. Met een overheid die steunt, 
randvoorwaarden schept en waar nodig 
stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van 
mensen onderling de belangrijkste 
maatschappelijke motor is. Wij vertrouwen 
op die kracht van mensen, individueel en 
samen. 
 
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: 
we zijn duidelijk over wat we willen, we 
denken in mensen en niet in groepen, we 
beginnen bij u en niet bij de regels en 
houden altijd het oog op de toekomst. Wij 
zijn optimistisch maar weten ook dat we 
hard moeten werken om onze idealen te 
verwezenlijken. 
 
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of 
in de slechtste gemeente van Nederland 
woont? Of gaat u er, samen met D66, voor 
zorgen dat uw gemeente de handschoen 
oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker 
hier in Weert, in uw eigen omgeving! 
 
Wacht niet af. Stem op 19 maart. Beter 
nog; stem D66! 
 
Alexander Pechtold 
 


