Duurzaam vooruit!
Verkiezingsprogramma Horst aan de Maas 2018 - 2022

D66+GroenLinks staat voor verstand én gevoel, voor idealen én
daadkracht. Wij maken duidelijke keuzes, met oog voor de
veranderde realiteit, vanuit een frisse optimistische kijk op de
toekomst en wat mensen beweegt.








Voor échte verandering!
Oog voor de veranderde realiteit
Niet de winst op korte termijn maar het
gemeenschappelijke belang op de langere termijn
Idealen combineren met daadkracht
Verbinding, betrouwbaarheid en optimisme
Vrijheid én verantwoordelijkheid
Pragmatisch bouwen aan een mooie toekomst voor Horst
aan de Maas

De pijlers van onze visie
1. Daadkrachtig duurzaam
2. Sociaal én ondernemend
3. Open en verfrissend.
Onze kandidaten
1. Jim Weijs
2. Jos Gubbels
3. Inez Arts
4. Eveline Baas
5. Maarten Voesten
6. Marcella Willemse
7. Henk Kemperman
8. Bert Vrieling
9. Fé Ramakers
10. Stan Spreeuwenberg
11. Daan Peters
12. Maarten Thijssen
13. Marijke Lukker-Hirs
14. Thijs Kuipers
15. Jan Duijf
16. Leo Beterams
17. Piet Sommers
18. Roel Baas
19. Hanni ten Brink-Oor

Lottum
Grubbenvorst
Broekhuizenvorst
Broekhuizen
Horst
Sevenum
Horst
Grubbenvorst
Lottum
Swolgen
Griendtsveen
Horst
Sevenum
Kronenberg
Horst
Meerlo
Grubbenvorst
Broekhuizen
Horst

Wat willen wij bereiken in Horst aan de Maas?
1. Onderwijs & jeugd: Een stimulerend klimaat voor onze jeugd
We zorgen dat onderwijs, cultuur, sport, kinderopvang en jeugdzorg nog beter met elkaar
samenwerken. Meer inzetten op vroeg- en voorschoolse educatie en op taalles aan nieuwkomers. We
voeren het schoolzwemmen weer in. We stimuleren scholen om hun leerlingen beter voor te bereiden
op hun toekomst, de praktijk en meer aandacht te geven aan de emotionele ontwikkeling en het
uitdragen van waarden. We zetten in op preventieve gezondheidszorg en vroege signalering.
2. Zorg: Met aandacht en op maat
Niemand mag tussen wal en schip vallen! Ruimte voor nieuwe zorgvormen en kleinere
zorgaanbieders. Keuzevrijheid voor de zorgbehoevende. Actievere steun voor mantelzorgers. Alle
openbare gebouwen, winkels en horeca toegankelijk voor rolstoelen. Meer ondersteuning bij de
integratie van nieuwkomers. Een laagdrempelig ondersteuningspunt voor en van de inwoners van elk

dorp, met concrete ondersteuning vanuit de gemeente. Een fatsoenlijk sociaal vangnet. Een
banenafspraak met onze lokale ondernemers over het in dienst nemen van arbeidsgehandicapten en
andere kwetsbare werknemers, met ondersteuning van de gemeente. Ouderen vaker als werkcoaches
voor jongere werknemers.
3. Ondernemerschap: Voor een duurzaam ondernemersklimaat
We jagen de verduurzaming van onze economie aan. Duurzaamheid is geen kostenpost maar een
win(st)kans! Het ondernemerschap en innovatief vermogen van onze bedrijven is groot. We willen
voorop lopen ten aanzien van hernieuwbare (‘biobased’) materialen, circulaire economie (waar álles
recyclebaar is) en de energietransitie (volledig overschakelen op duurzame energie). Dit biedt nieuwe
economische kansen. Hard werken en goed ondernemerschap mag beloond worden. We staan ook
voor een fatsoenlijke beloning en goede arbeidsomstandigheden van lager gekwalificeerde arbeid.
4. Landbouw: gezond en duurzaam vooruit!
Veehouders die kiezen voor kwaliteit en duurzaamheid ondersteunen we actief. Boeren die uit de
‘race to the bottom’ willen stappen, krijgen financiële ondersteuning. Want de huidige intensieve
veehouderij is doorgeschoten en heeft schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van
mensen en dieren. De ongebreidelde groei van het aantal dieren (nu al 300.000 varkens en 1,6
miljoen kippen in onze gemeente) moet worden omgebogen: minder vee. We investeren in nieuwe
kansen. Voeding en gezondheid gaan hand in hand. Alternatieve eiwitbronnen en kwaliteit zijn nieuwe
verdienmodellen. Het moet en het kán met het kennisniveau en ondernemerschap in onze regio!
5. Sport, kunst en cultuur: Voor een creatieve beweging
We geven meer aandacht aan vernieuwende kunstvormen (naast traditionele cultuur) en stellen als
gemeente een prikkelend kunst- en cultuurbeleid op. Meer kunstwerken in de openbare ruimte. Alleen
een nieuw zwembad als het niet duurder is dan De Berkel, energieneutraal is en voor álle zwemmers
geschikt is. We maken samen met lokale verbanden werk van de versterking van bestaande lokale
voorzieningen. Vóór een bruisend en uitnodigend nieuw Gasthoês, maar dan wel energieneutraal als
‘show case’. Een jeugdsportpas voor alle kinderen.
6. Energietransitie: Ieder dak verdient een zonnepaneel
De energietransitie vergt een grote inzet van ons allemaal. Met een doortimmerde strategie zijn we
energieneutraal in 2040. Niet alleen mooie woorden maar ook échte daden! Alle nieuwbouw is vanaf
2019 aardgasloos. We helpen en stimuleren bij verduurzaming van bestaande woningen en bedrijven.
Actief inzetten op windturbines, zonnepanelen, geothermie en andere duurzame energieopwekking.
We integreren dit in het landschap en laten burgers ook financieel profiteren van de voordelen.
7. Ruimte: Betaalbaar wonen in een mooi landschap
We versterken het open en natuurlijk karakter van onze landelijke gemeente. Verrommeling van het
buitengebied gaan we actief tegen. Waar bomen gekapt moeten worden (bv. in verband met
veiligheid), worden direct nieuwe bomen geplant. Stoppen met grindwinning in Tienray. Meer
betaalbare woningen voor jongeren, ouderen, alleenstaanden en mensen met een kleinere
portemonnee. We stimuleren kamerverhuur en woningsplitsing, woonvoorzieningen in grote
boerderijen of complexen, zelfvoorzienende ´tiny houses´, nieuwe woonzorgvormen en
mantelzorgwoningen, collectief particulier opdrachtgeverschap. Meer duurzaam en veilig vervoer:
station Grubbenvorst, betere fietsenstallingen in de kernen, stimuleren deelauto’s en elektrisch rijden,
betere verlichting.
8. Bestuur: Transparant en betrouwbaar
We willen een meer open politieke cultuur. We zorgen daartoe voor transparante ondersteuning van
burgerinitiatieven en journalistiek. Tegen milieuovertredingen, fraude en ander wangedrag treden we
stevig op. Meer inzet op handhaving. We zijn voor volstrekte transparantie bij verkoop, verhuur en
verpachting van gemeentelijke eigendommen. Een solide financieel beleid is essentieel. De algemene
reserve zetten we niet in als ‘grabbelton’. De lokale belastingdruk laten we niet stijgen. Lagere
heffingen voor duurzame woningen en bedrijven; hogere heffingen voor niet-duurzame woningen en
bedrijven.
Dit is een samenvatting van ons verkiezingsprogramma.
De volledige versie vind je op onze www.d66-groenlinks.nl

