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Voorwoord van de voorzitter

Beste inwoners, verenigingen en bedrijven van onze gemeente Leudal,

Samen Verder biedt u hiermee met grote trots haar nieuwe “Verkiezings-
programma 2018-2022“ aan.

Niet alleen bieden we u hiermee een geheel vernieuwd verkiezingsprogramma aan, 
we presenteren u ook met trots onze nieuwe slogan:
 “Orde op zaken, zaken op orde”! Het is een slogan die daadkracht uitstraalt 
en die verwijst naar onze plannen voor een toekomstbestendige gemeente Leudal.

Een goed verkiezingsprogramma is belangrijk voor onze partij en ik laat u graag 
weten dat het opzetten van zo‘n nieuw programma geen gemakkelijke opdracht is 
geweest. Aan het uitzetten van de nieuwe lijnen en aan het uitwerken van de details 
is door de leden van de programmacommissie heel hard gewerkt, vooral de laatste 
weken en tijdens vele bijeenkomsten. 

Tijdens onze Algemene Ledenvergadering op 27 september jl., werd het programma 
in concept gepresenteerd en ook vastgesteld. Het werd door de leden met 
enthousiasme besproken en aanvullende tips en aanbevelingen werden graag
genoteerd en er in verwerkt. Mede op basis van hún inbreng en ingebrachte aan-
vullingen tijdens de Algemene Ledenvergadering is het een goed en compleet
programma geworden. 

Het is verder een goede zaak geweest dat binnen en buiten onze partij iedereen die 
wilde meedenken, aan dit nieuwe programma zijn of haar bijdrage heeft kunnen 
leveren. We vinden dat het resultaat navenant is en daarom wil ik namens het 
bestuur iedereen die heeft meegedacht, meegeschreven en meegewerkt heel
hartelijk bedanken voor de tijd en denkkracht die hij of zij eraan gegeven heeft.
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Voor de goede orde, op 27 september jl. werden ons “Programma 2018-2022” 
en onze nieuwe slogan tijdens de Algemene Ledenvergadering door onze leden 
unaniem vastgesteld. 

Het is een programma geworden dat er voor wil zorgen dat we beschermen wat we 
met elkaar hebben opgebouwd, dat er zorg voor zal dragen dat mensen het stapje 
voor stapje steeds beter krijgen en dat we een gemeente blijven waar het fijn leven, 
wonen en werken is. Uiteindelijk draait het ons natuurlijk tóch om Leudal en ons ver-
kiezingsprogramma is erop gericht, onze mooie gemeente nog meer te profileren en 
nog beter te doen functioneren. 

Samen Verder zal in de komende periode aldus haar beste beentje voorzetten om 
samen met de dorpsraden, het rijke verenigingsleven en het gewaardeerde
bedrijfsleven in Leudal en ook met de burger die met ons wil meedenken, deze 
waardevolle opdracht te realiseren. Ik vraag u daarom graag om uw loyale steun 
aan Samen Verder. 

Op die manier helpt u ons in ons streven om deze plannen voor Leudal te 
realiseren. 

                                                      Thijs Nijskens
                                                      Partijvoorzitter Samen Verder
                                                      Leudal, oktober 2017
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Voorwoord van de lijsttrekker

Vier jaar geleden nam Samen Verder na de verkiezingen haar verantwoordelijk-
heid. Dit was een grote uitdaging, de gemeente stond voor een zware opgave. Op 
de rand van de financiële afgrond en met een provinciale waarschuwing op zak 
moesten er keuzes gemaakt worden, moeilijke keuzes. 
    
Er werd fors bezuinigd. Het ouderwetse subsidiestelsel ging op de schop en het 
openbare groen werd getransformeerd. Maatregelen die onze burgers ongetwijfeld 
gemerkt hebben. Maar het was niet voor niks. In dit jubileumjaar van de gemeente 
Leudal zien we een financieel gezonde gemeente met een overschot op de
begroting in plaats van het voorziene tekort. Zonder noemenswaardige belasting-
verhogingen, terwijl het voorzieningenniveau hoog is en de lastendruk een van de 
laagste van Limburg. Dit geldt ook voor onze werkloosheid, Leudal als economische 
tijger!

Maar dat is niet alles. Mede door de inzet van Samen Verder op het gebied van het 
sociale domein staat niet het budget maar de tevredenheid van de gebruikers
centraal. Dit resulteert in goede cijfers bij de klanttevredenheidsonderzoeken.
En ondanks de aanhoudende bestuurlijke onrust wisten onze wethouders te
presteren. Bouwplannen die jarenlang stil lagen werden nieuw leven ingeblazen. 
Bovendien mag Leudal zichzelf beschouwen als koploper duurzaamheid. 
Kortom, orde op zaken.

Maar we zijn er nog niet. De toekomst heeft nog genoeg in petto voor onze
gemeente. De gevolgen van krimp en vergrijzing worden met het jaar zichtbaarder. 
Het buitengebied verandert, wat gaan we bijvoorbeeld doen met al die vrijkomende 
agrarische bebouwing nu veel agrariërs aangeven te stoppen? Kunnen we
leegstand in onze winkelstraten een halt toeroepen nu de economie lijkt aan te
trekken? Kunnen we onze goede prestaties in het sociale domein handhaven, ook 
als budgetten verder onder druk komen te staan? Hoe zorgen we dat ook in de
toekomst zaken op orde zijn?
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Vragen waar ook Samen Verder geen pasklare antwoorden op heeft. Ons
verkiezingsprogramma geeft echter een eerste aanzet. Een realistische kijk op de 
hedendaagse problematiek vanuit onze kernwaarden. Een ambitieus programma 
dat onze gemeente en onze dorpen nog een stukje mooier moet maken. Een
vernieuwend programma dat aanknopingspunten biedt om de bestuurlijke onrust 
eindelijk definitief achter ons te laten. Een programma dat het begin moet vormen 
voor een beter imago. Een imago dat past bij de mooie gemeente die we zijn en dat 
recht doet aan de pracht en veelzijdigheid van onze dorpen. Een imago om trots op 
te zijn.

Bij het lezen van ons programma zult u ongetwijfeld merken dat we getracht hebben 
een breed gedragen document te produceren. De bijdrages van derden maken dit 
tot een programma dat niet slechts “voor u” maar ook “door u” is. Ik bedank
eenieder die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen tot het totstandkomen 
van dit programma. Tijd om aan de slag te gaan. 

 
De inzet mag duidelijk zijn: orde op zaken, zaken op orde.

                                        
                                                      Michel Graef
                                                      Lijsttrekker Samen Verder
                                                      Leudal, oktober 2017
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Onze kernwaarden

Samen Verder is een sterke lokale politieke partij, die onafhankelijk kan en wil oper-
eren, en gaat voor een herkenbare en zelfstandige gemeente met een eigen 
identiteit.

Samen Verder wil een gemeente, waarin het goed leven, wonen en werken is en 
waarin iedereen kan meedoen.

Samen Verder staat voor een duurzame leefomgeving met een balans tussen wel-
zijn en welvaart. Wij gaan verantwoord om met onze natuur.

Samen Verder staat voor de kracht van de burger maar biedt ondersteuning en 
bescherming waar dat nodig is.

Samen Verder gaat voor menselijke maat; haalbaar, betaalbaar en herkenbaar.

Samen Verder staat voor een betrouwbare overheid die doet wat ze zegt en zegt 
wat ze doet. De overheid reageert proactief op maatschappelijke ontwikkelingen.

Samen Verder staat voor een pragmatische aanpak. Op basis van feiten en cijfers 
nemen we een geargumenteerd besluit. Ook “nee” kan een antwoord zijn.
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Een herkenbare en zelfstandige gemeente

Leudal is een prachtige groene plattelandsgemeente met vitale dorpskernen die
ieder hun eigen cultuur en identiteit hebben. Idyllische natuur en een mooi cultuur-
landschap maken dat het goed wonen is in Leudal. De sterke kanten van de
verschillende dorpen willen we versterken en behouden.

Leudal is een zelfstandige gemeente die ook graag samenwerkt waar dat meer-
waarde genereert. De gemeente is volwassen en is herkenbaar voor haar inwoners. 
De ruimte ten opzichte van omliggende gemeenten maakt Leudal uniek in Midden 
Limburg.

Cultuur dient als een bindend element en zorgt voor een eigen identiteit. Het
behoud van ons eigen historisch erfgoed gaat als doelstelling goed samen met 
meer zichtbaar en toegankelijk maken voor het grote publiek. Denk daarbij aan de 
vele molens of “monumentendorpen” Neeritter en Buggenum.

Een zogenaamde “Leudalpas” biedt mogelijkheden om Leudal te promoten en 
bestedingen te verhogen. Niet alleen bij het grote publiek maar juist ook bij eigen 
inwoners die op die manier elkaars dorpen ontdekken en (her)waarderen.

hier

https://youtu.be/PCHdMQqHdXw
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Baexem

Voortvarende inpassing nieuwe N280 met maximale aandacht voor veiligheid. De gebiedsvisie dorps-
entree Baexem dient leidend te zijn bij het invullen van verbeteringen die in Baexem moeten worden getroffen. 
Baexem ondervindt op afstand de meeste hinder van de N280, ook na realisatie van de 3-c variant, en maakt 
bij uitstek aanspraak op een stevige impuls om te kunnen revitaliseren. 

Het Samen Zorgen Huis is niet alleen een goede invulling van lokale zorg op maat maar moet ook dienen als 
vliegwiel voor woningbouw in het voormalige klooster van Mariabosch.

Samen Verder blijft zich inzetten voor betere verbindingen in het openbaar vervoer in het algemeen en voor
stations in Haelen en Baexem in meer specifieke zin.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Ell

Innovatieve woonvormen zoals de wooncorporatie in het voormalige Ellenhof hebben onze volledige onder- 
steuning. 

De milieustraat aan de Niesstraat behoeft een vernieuwing. Wij denken hierbij aan ondergrondse containers.

Samen Verder is voorstander van een fusie van de voetbalclubs uit Ell, Hunsel, Grathem en Kelpen-Oler.  
Eventueel vrijkomende sportvoorzieningen worden voorzien van een alternatieve invulling in overleg met de
omgeving.

Samen Verder heeft zich ingezet om de pinautomaat te behouden en wil dit in de toekomst blijven doen.

Tussen Ell en Stamproy wil Samen Verder fiets-suggestiestroken aanbrengen op de Balderstraat.

hier

hier

hier

https://youtu.be/p1fvCI7U6g8
https://youtu.be/ck0PfH6oQnU
https://youtu.be/wkwe09_Lwr0
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Goed leven, wonen en werken
Leudal is een plattelandsgemeente waar het groen en aantrekkelijk wonen is. Dat 
willen we graag zo houden. Niet alleen voor iedereen die er nu woont maar  ook 
voor degene die zich hier in de toekomst vestigt.

De lokale woningmarkt heeft onze voortdurende aandacht en vraagt om constante 
afstemming. Leidend is daarbij de vraag en een voldoende en gevarieerd aanbod.  
Bouwen naar behoefte! Dat betekent voldoende sociale woningbouw, voldoende 
starterswoningen maar ook voldoende huisvestiging voor senioren. We streven
daarbij naar een verdeling over alle dorpen. 

Iedere aankoop van een starter leidt tot minstens drie nieuwe verhuisbewegingen. 
Doorstroming wordt gefaciliteerd door de regeling voor startersleningen voort te 
zetten. Woonurgenten worden voortvarend gehuisvest. Wij willen geen permanente 
huisvesting van arbeidsmigranten op recreatieve oorden.

In Leudal is de werkloosheid al jaren een van de laagste van Limburg. Dit willen we 
graag zo houden, werkgelegenheid is dan ook een speerpunt voor onze gemeente.

Samen Verder staat voor het behouden en bevorderen van de leefbaarheid in alle 
dorpen. Dat deze onder druk staat - met name in de kleinere dorpen- is niet nieuw. 
Het aantal voorzieningen maar ook de bereikbaarheid van deze voorzieningen is 
van groot belang voor de mate waarin een dorp leefbaar wordt geacht.

Het aantal winkels wordt met name bepaald door externe economische factoren 
waar de gemeente niet altijd invloed op heeft. Wel kan de gemeente zorgen voor 
een gunstig vestigingsklimaat en in faciliterende zin sturing geven aan vestiging van 
nieuwe of behoud van bestaande winkels. De gemeente moet daarbij nadrukkelijk 
niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. 

hier

hier

https://youtu.be/dMQ1M7lKZZ0
https://youtu.be/ADySLADz6kE
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Toerisme is een belangrijke pijler in de lokale economie. Een divers aanbod van 
(dag)recreatie moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Door met name te focussen op 
extensieve recreatie en natuur moet Leudal de “Tuin van Limburg” worden. Hierbij 
is nadrukkelijk geen uitverkoop van ons landschap met zijn visuele en ecologische 
waarden aan de orde. Wel aan de orde op dit gebied is het intensief samenwerken 
met buurgemeenten. Ook in toeristisch verband zoeken we de samenwerking in de 
regio.

Samen Verder wil bestaande fietsnetwerken uitbreiden. Aanleg van mountainbike-
routes door Natura 2000 gebieden zoals het natuurgebied Leudal willen wij niet 
toestaan. 

Bereikbaarheid is voor Leudal van groot economisch belang. De uitwerking van 
de N280 (waarbij nadrukkelijk gekozen is voor een variant die niet onze voorkeur 
heeft), volgen wij dan ook nauwgezet.  

Voor een goed vestigingsklimaat is een optimale infrastructuur vanzelfsprekend. 
Anno 2018 hoort daar snel internet bij, juist ook in het buitengebied.

De gemeente staat aan de lat als het aankomt op het huisvesten van scholen. 
Niet alleen bereikbaarheid maar juist ook de kwaliteit van onderwijs is daarbij voor 
Samen Verder leidend. De school is meer dan een verzameling klaslokalen en is 
een centraal punt binnen de gemeenschap. Brede scholen waarbij een koppe-
ling gemaakt wordt tussen onderwijs, kinderopvang en bibliotheek verdienen onze 
voorkeur. Samenwerking met schoolbestuur maar ook met ouders moet leiden tot 
een bereikbare en veilige schoolomgeving. De fusie van de scholen in Leudal-west 
kan daarbij als praktijkvoorbeeld dienen.

hier

hier

https://youtu.be/RvsaHaFSv2I
https://youtu.be/lXvmDJw3TCc
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Buggenum

Naast hoogwaterbescherming wil Samen Verder oog houden voor landschappelijke inpassing en toeristische 
waarde uiterwaarden.

Samen Verder is voorstander van een fietsbrug naast huidige spoorbrug indien haalbaar en betaalbaar.

Uitbreiding Bayer biedt zowel kansen als risico’s. Compensatiegelden moeten bijdragen aan landschappelijke
en cultuurhistorische waarde Buggenumer Veld binnen de driehoek Neer, Nunhem en Buggenum.

Samen Verder is voorstander van een alternatieve invulling van de voormalige kleiwarenfabriek. Hierbij gaat 
onze voorkeur uit naar woningbouw.

Bedrijventerrein Zevenellen ontwikkelen we tot centrum van “biobased agriculture” met oog voor de gevolgen
op de omgeving. Met een lokaal industrieel geurbeleid beperken we eventuele overlast tot een minimum.

Instandhouding en onderhoud van de historische vluchtpaden blijft een belangrijk aandachtspunt.

Samen Verder blijft zich inzetten voor betere verbindingen in het openbaar vervoer. Ook waar de traditionele
lijnbus is verdwenen zoals in Buggenum.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Heythuysen

Winkelen in Heythuysen moet aantrekkelijk blijven. Dat betekent zorgen voor voldoende parkeerplaatsen en
een verkeersveilige omgeving. Samen Verder is voorstander van een “Bedrijfs-Investeringszone” voor het
centrum van Heythuysen. De volgende fase van het centrumplan wordt voortvarend uitgewerkt.

Het parkje aan de Vlasstraat wordt samen met bewoners nieuw leven ingeblazen en opgeknapt.

Samen Verder wil het voormalige gebouw van de Ortholaan bestemmen voor alternatieve woonvormen.

hier

hier

https://youtu.be/4q-ZlfsCBbw
https://youtu.be/gL7VMv7SL0A
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Duurzame leefomgeving

Een duurzame leefomgeving betekent gezondheid en welzijn voor onze burgers. 
Welzijn en welvaart zijn daarbij twee zijdes van dezelfde munt. Economische groei 
gaat hand in hand met natuur en de directe omgeving. Leudal loopt voorop op het 
gebied van duurzaamheid en streeft naar verbetering van natuur en milieu.

Samen Verder vindt dat de gemeente op het gebied van duurzaamheid nadruk-
kelijk een voorbeeldfunctie heeft. Vastgoed dat in eigendom is van de gemeente 
moet zoveel mogelijk aan de maat worden gebracht als het gaat om duurzaamheid 
(isolatie, zonnepanelen, ledverlichting etc.). De mogelijkheden van het duurzaam-
heidsfonds willen we uitbreiden. Voor burgers, bedrijven en verenigingen wordt het 
aantrekkelijk gemaakt ook te verduurzamen.

Duurzaamheidsprojecten kunnen bij uitstek bijdragen aan doelstellingen op meer-
dere vlakken, zoals de St. Elisabethsmolen in Haelen waar groene energieopwek-
king hand in hand gaat met toerisme en recreatie.

Voor Samen Verder zijn windmolens een goed alternatief voor energieopwekking. 
Landschappelijke waarden en lokaal draagvlak bepalen de geschiktheid van een 
locatie. Coöperatieve beheersvormen hebben daarbij onze voorkeur zodat opbreng-
sten terugvloeien in de directe omgeving.

Het buitengebied in Leudal is voortdurend in ontwikkeling, dit zal ook de komende 
jaren het geval zijn. Voor Samen Verder is het belang van de agrarische sector (ook 
indirect) glashelder. Tegenstrijdige belangen nopen echter tot een gezonde balans 
tussen agrarische sector enerzijds en omgeving (met burgerwoningen, natuur en 
toerisme) anderzijds in het buitengebied.

Gelet op het aantal stoppende agrariërs is toekomstige leegstand van agrarische 
gebouwen een grote zorg. Indien mogelijk moet deze leegstand zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Waar dit niet mogelijk is gaan we actief op zoek naar   
      

hier

https://youtu.be/mpcaNnKv2SU
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alternatieve bestemmingen die passen in het platteland van Leudal. Ook slopen en 
saneren zijn daarbij realistische opties waar in de toekomst financiële middelen vrij 
voor gemaakt moeten worden. We zoeken hierbij de samenwerking in de regio.

De bedrijventerreinen Ittervoort (fase 4) en Zevenellen worden uitgebreid, acquisitie 
gebeurt volgens een thematische aanpak.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Horn

De schop de grond in; projecten uit Structuurbeelden worden uitgewerkt als vastgelegd in nieuwe overeen-
komst dan wel voorzien van een nieuwe bestemming.

Samen Verder vindt de Kemp geen geschikte locatie voor de bouw van windmolens.

Voor de sporthal worden mogelijkheden tot verzelfstandiging en eigen beheer door gebruikers verkend.

Samen Verder is voorstander van verzelfstandiging voor de voetbalclub. KSV krijgt de accommodatie 
– nadat deze aan de maat is gebracht - in eigen beheer.

Samen Verder blijft zoeken naar manieren om de leegstand (met name op de Dorpstraat) actief te bestrijden.

Bij de invulling van de nieuwe N280 blijven geluidswerende schermen aan de Beurik de inzet. Ook zetten we 
maximaal in op veiligheid. Dit betekent een goede oversteekplaats op de Heythuyserweg ten behoeve van 
het schoolgaande fietsverkeer.

Bij het herinrichten van de Rijksweg staan veiligheid, een goede doorstroming en het tegengaan van sluip-
verkeer voorop.

hier

hier

hier

hier

https://youtu.be/UrZ1427ZnQk
https://youtu.be/HvmIcgo6vCQ
https://youtu.be/dMQ1M7lKZZ0
https://youtu.be/lXvmDJw3TCc
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Kracht van burgers

Burgers zijn zelfredzaam. Daar hoort geen betuttelende overheid bij maar een over-
heid die uitgaat van de eigen kracht van burgers. Burgers die onvoldoende
zelfredzaam zijn kunnen blijven rekenen op onze steun.

Op dit moment vormen accommodaties en subsidies samen zo’n 10% (circa 7 
miljoen) van onze begroting. Verenigingen hebben een belangrijke functie in het 
dorpsleven, er zijn echter grenzen aan in hoeverre de gemeente dit financieel moet 
ondersteunen. Subsidie is daarbij altijd aanvullend van karakter.  

Om verenigingen te ondersteunen en op eigen benen te laten staan gaan wij niet 
voor een kwantitatieve maar een kwalitatieve aanpak. Maatschappelijk belang en 
het aantal jeugdleden - oftewel de toegevoegde maatschappelijke waarde - zijn
leidend voor de subsidie. Het Fonds Maatschappelijke Activiteiten willen wij
continueren. Hierbij is niet simpelweg bestaan maar het ontplooien van activiteiten 
met een meerwaarde de basis voor subsidie. De tijd waarin het simpelweg “koppen 
tellen” was ligt definitief achter ons.

Op het gebied van muziekonderwijs ziet Samen Verder nadrukkelijk een rol voor het 
basisonderwijs. Muziekverenigingen zouden meer de samenwerking moeten
zoeken met scholen en de buitenschoolse opvang om kinderen op een vroege
leeftijd met muziek kennis te laten maken. Deze koppeling zou samenhangen met 
een financiële impuls voor de verenigingen.

Met betrekking tot bibliotheken zijn voor ons bereikbaarheid en het lezen door de 
jeugd primair van belang. Wij verkiezen daarom kleinschalige bibliotheekpunten in 
scholen boven een centrale grote vestiging. Hoewel kleinschalig, dienen deze
vestigingen bereikbaar en van goede kwaliteit te zijn.

hier

https://youtu.be/gO3byBhYl-Q
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Op het gebied van het maatschappelijk vastgoed (gemeenschapshuizen, sport-
accommodaties etc.) ligt er de komende jaren nog een grote opgave. Daarbij zijn 
keuzes onvermijdelijk, niet langer kunnen alle ballen in de lucht worden
gehouden. Initiatieven van onderop van gebruikers en/of verenigingen verdienen 
onze voorkeur.

De afgelopen periode is er een transformatie van het openbaar groen ingezet waar-
door we de komende jaren weer naar een hoger onderhoudsniveau gaan. De open-
bare ruimte heeft nu een open structuur die bovendien onderhoudsvriendelijker is. 
Burgers worden gefaciliteerd bij te dragen aan het onderhoud van de openbare
ruimte in hun directe omgeving.

Samen Verder is voorstander van een “blijverslening” waarbij senioren in de
gelegenheid worden gesteld langer thuis te wonen.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Ittervoort

Samen Verder steunt het voornemen om de brandweer op het industrieterrein te vestigen.

Met betrekking tot het bedrijventerrein pleit Samen Verder voor verdere kwaliteitsverbetering o.a. door het
invoeren van “Bedrijfs-Investeringszone”.

Samen Verder is tegen het bouwen van woningen aan de overzijde van de Bosserstraat. Het recht dat de
ontwikkelaar van de gemeente Hunsel heeft gekregen om 18 Ruimte voor Ruimtekavels te realiseren,
respecteren we en in goed overleg worden deze in De Bevelanden in Heythuysen ingevuld. Hierdoor blijft de 
bestemming in Ittervoort agrarisch en onbebouwd. 

Samen Verder staat positief tegenover een verplaatsing van supermarkt Jan Linders. De vrijkomende ruimte 
kanmogelijk worden ingevuld met woningbouw.

Samen Verder ondersteunt het initiatief om te komen tot een brede onderwijsvoorziening voor de kernen
Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter van harte.
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De menselijke maat

In het zorgdomein wil Samen Verder werken volgens de menselijke maat. Dat
betekent kleinschalig, lokaal maatwerk met voorzieningen die goed bereikbaar zijn.

Zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig; dat is het motto van Samen Verder als 
het op de zorg aankomt. Samen Verder blijft zich inzetten voor goede zorg, gericht 
op kwaliteit en behaalde resultaten. Mede door inzet voor resultaatgerichte inkoop 
wordt in onze gemeente en daarbuiten werk gemaakt van resultaatgericht werken. 
Ondanks de goede stappen die op dit gebied zijn genomen is er nog steeds een 
overschot aan regels voor burgers en zorgaanbieders.

Samen Verder wil meer aandacht voor de organisatorische inrichting van zorgaan-
bieders. Hoge overheadkosten van grote instellingen moeten niet tegemoet worden 
gekomen door de gemeente maar platte organisaties moeten juist beloond worden. 
Zorggeld moet terecht komen waar het hoort, op de werkvloer en bij de hulpvragers. 

Het genoemde schrappen van overbodige regelgeving zorgt daarbij dat controle 
verscherpt kan worden daar waar het hoort, op de juiste toepassing van zorggelden.

De jongeren met een zorgvraag van 18-23 jaar zijn een aantoonbare risicogroep 
waarbij de ruwe omschakeling van Jeugdzorg naar WMO niet aansluit. Samen
Verder wil het beleid van extra aandacht voor deze doelgroep continueren. De 
ontwikkeling van de jongere en niet zijn kalenderleeftijd moet leidend zijn. Daarbij 
staan wij achter de “inclusie gedachte” dat zorg gericht moet zijn om kinderen en 
jongeren zo dicht mogelijk bij de reguliere maatschappij te brengen en houden. 
Liever op zoek naar een leuke bijbaan met begeleiding voor een puber of jong-
volwassene met een zorgvraag dan dagbesteding op een zorglocatie. 

Mogelijkheden en wensen van jongeren en de visie van de zorgprofessionals zijn 
daarbij uiteraard leidend. Maar bovenal willen wij de zorgaanbieders en hun 
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professionals weer in hun kracht zetten. De uitvoering van de hulp aan kinderen en
jongeren wordt vormgegeven door de kinderen zelf, hun ouders en de 
zorgprofessionals. De grote kaders, financiering en controle op het resultaat ligt bij 
de gemeente. Ieder zijn eigen kwaliteiten en taken en de schoenmaker terug bij zijn 
leest. Ook hier zoeken we de samenwerking in de regio.

Het woonplaatsbeginsel is voor Samen Verder leidend, afwijken met een goed
onderbouwde aanvraag moet echter mogelijk zijn. Hierbij kan echter ook een extra 
inspanning van de zorgvrager verwacht worden.

Preventie blijft prioriteit. Samenwerking met o.a. seniorenverenigingen op het 
gebied van de WMO wordt voortgezet.

De gemeente begeleidt werklozen actief naar de arbeidsmarkt en zet zich in voor 
degene die aangepaste arbeidsplaats nodig hebben.

Er komt een integraal minima- en armoedebeleid (welzijnswerk, schuldhulpver-
lening, bijstand etc.). Door een actief minimabeleid kan de jeugd mee blijven doen in 
het maatschappelijke verkeer. Juist ook als de ouders het niet zo breed hebben. 
Organisaties met een aantoonbaar maatschappelijk belang zoals “De Zonnebloem” 
en andere kunnen onverwijld op gemeentelijke steun rekenen.

Samen Verder gaat voor bereikbare voorzieningen. De komst van een station
hebben wij nog niet opgegeven, de gemeente blijft zich hiervoor inzetten. Verder 
dienen de bushaltes in enkele overstapplaatsen (o.a. in Haelen, Ittervoort) voorzien 
te worden van een overdekte wachtplaats en voldoende voorzieningen voor het 
plaatsen van een fiets of het parkeren van de auto.

hier

https://youtu.be/ck0PfH6oQnU
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Grathem

Samen Verder is voorstander van een fusie van de voetbalclubs uit Ell, Hunsel, Grathem en Kelpen-Oler. 
Eventueel vrijkomende sportvoorzieningen worden voorzien van een alternatieve invulling in overleg met 
de omgeving.

Samen Verder was en blijft voorstander van het bouwen aan de locatie Brugstraat.

Samen Verder is voorstander van een alternatieve invulling voor het terrein van tot voor kort transport-
bedrijf Huskens. Bedrijfsmatige activiteit op deze locatie is niet langer wenselijk.

De Grathemermolen staat centraal bij toeristische impuls voor Grathem.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Roggel

Winkelen en verblijven in Roggel moet aantrekkelijk blijven. Dat betekent zorgen voor voldoende
parkeerplaatsen en een verkeersveilige omgeving.

Samen Verder is voorstander van verzelfstandiging van het sportpark. Onder andere SV Roggel krijgt de 
accommodatie – nadat deze aan de maat is gebracht - in eigen beheer. Bekeken moet worden in
hoeverre andere gebruikers van het sportpark de mogelijkheden hebben hierbij te kunnen aansluiten. 
Bij het aan de maat brengen van het sportpark zijn met name verduurzaming en (sociale) veiligheid 
uitgangspunten. Indien dit de mogelijkheid tot exploiteren verbetert, is inzet als evenemententerrein een 
optie.

Samen Verder is positief over de samenwerking tussen voetbalclubs van Heibloem en Roggel en wil 
deze waar mogelijk faciliteren.

Goede verbindingen op het gebied van internet en telefonie zijn in deze tijd niet meer weg te denken.
Waar mogelijk werken we samen met De Leistert om deze ook in dit gebied tot stand te brengen.

hier

hier

https://youtu.be/DUxCmlD2l6Q
https://youtu.be/n2fgKhXItAg
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Neer

Samen Verder staat positief ten opzichte van het plaatsen van windmolens in Neer (o.a. aan de
Boerderijweg). De coöperatieve beheersvorm kan met haar winsten een positieve bijdrage aan de leef-
omgeving bieden.

Het fietspad aan de Heldenseweg wordt voortvarend gerealiseerd en komt ten goede aan de veiligheid van 
de schoolgaande jeugd.

Bij de vestiging van supermarkt Aldi in de voormalige lampenzaak heeft Samen Verder maximale aandacht 
voor de verkeersveiligheid. Overlast wordt door een slimme inpassing zo veel mogelijk voorkomen.

Uitbreiding Bayer biedt zowel kansen als risico’s. Compensatiegelden moeten bijdragen aan landschappelijke 
en cultuurhistorische waarde Buggenums Veld.

Bij het tot stand komen van de hoogwatermaatregelen ter hoogte van Hanssum blijft Samen Verder zich
inzetten om het toeristische karakter van de haven zo veel mogelijk te handhaven.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Kelpen-Oler

Samen Verder is voorstander van een fusie van de voetbalclubs uit Ell, Hunsel, Grathem en Kelpen-Oler.
Eventueel vrijkomende sportvoorzieningen worden voorzien van een alternatieve invulling in overleg met de 
omgeving.

Bij de inpassing van de nieuwe N280 moet er ook oog zijn voor met name de kruising en oversteek ter
hoogte van Kelpen. Bij de toekomstige inrichting moet rekening worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen 
zoals een bushalte, een carpoolplaats, tankstation en een nieuwe invulling voor het terrein van de Molshoof.

In de kleinere dorpen willen we nieuwe ontwikkelingen stimuleren door lage grondprijzen en kleinere bouw-
kavels.

hier

hier

hier

https://youtu.be/mpcaNnKv2SU
https://youtu.be/gL7VMv7SL0A
https://youtu.be/p1fvCI7U6g8
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Betrouwbare overheid
Een betrouwbare overheid doet wat ze zegt en zegt wat ze doet. Samen Verder 
gaat voor een dienstbare gemeente met open en integere bestuurders en 
ambtenaren. Gelijke monniken, gelijke kappen blijft onverminderd van kracht.

Het eerste contact met de gemeente is van groot belang. Samen Verder hecht er 
dan ook aan dat dit eerste contact snel en correct is. Goede communicatie en
verwachtingsmanagement zijn daarbij kernbegrippen. Niet alleen via de traditionele 
kanalen maar ook via social-media. Overbodige bureaucratie wordt zo veel mogelijk 
tegengegaan.

Samen Verder wil besturen op een wijze die past in de huidige tijdsgeest. De
huidige vergaderstructuur is verouderd en gaat op de schop. Samen Verder kiest 
voor met nieuwe vormen van inspraak en interactief tot besluiten komen (ronde-
tafelgesprekken, themabijeenkomsten, politieke markten). Inspraak dient plaats te 
vinden op een moment voor de besluitvorming zodat inzichten en meningen van 
derden ook echt meegenomen worden in het besluitvormingsproces.

Ondernemers worden krachtig ondersteund en hebben een aanspreekpunt op het 
gemeentehuis (bedrijfscontactfunctionaris) die ondernemers wegwijs maakt. Daarbij 
willen we maximaal gebruik maken van de mogelijkheden om (in regionaal verband) 
subsidies binnen te halen.

Samen Verder is voorstander van een landbouwloket op het gemeentehuis waar 
agrariërs terecht kunnen met bedrijfsmatige vragen over vergunningen, milieuvraag-
stukken en (Europese) subsidies.

Leudal heeft nog altijd een lage lastendruk, dat houden we zo. Dit is tot stand
gekomen door het financieel gezonde beleid terwijl de voorzieningen van een hoog 
niveau zijn gebleven.

Handhaving blijft een voortdurend aandachtspunt. Samen Verder wil daarbij zo min 
mogelijk legalisatie van illegale activiteiten, brutalen dienen nooit beloond te worden.
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Haelen

De schop de grond in; projecten uit Structuurbeelden worden uitgewerkt als vastgelegd in nieuwe overeen-
komst dan wel voorzien van een nieuwe bestemming. Zo wordt er gebouwd waar Discotheek Geelen nu een 
negatieve eyecatcher is en gebruiken we de prijsvraagmethode om tot een nieuwe invulling van o.a. het 
voormalige gemeentehuis en de voormalige bibliotheek te komen.

Samen Verder is voorstander van het saneren, renoveren en verduurzamen van het huidige sportpark aan de 
Houtrustlaan.

Samen Verder blijft zich inzetten voor betere verbindingen in het openbaar vervoer in het algemeen en voor 
stations in Haelen en Baexem in meer specifieke zin.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Heibloem

Vanwege de afstand tot andere dorpen wil Samen Verder de kleinschalige bibliotheekvoorziening in
Heibloem behouden.

Plannen voor de herinrichting van het dorpscentrum zijn in het verleden op de lange baan geschoven.
Deze plannen wil Samen Verder nu oppakken en gefaseerd gaan uitvoeren.

In de kleinere dorpen willen we nieuwe ontwikkelingen stimuleren door lage grondprijzen en kleinere bouw-
kavels.

Samen Verder is positief over de samenwerking tussen voetbalclubs van Heibloem en Roggel en wil deze 
waar mogelijk faciliteren.

hier

hier

hier

https://youtu.be/cF0ngCoBiOg
https://youtu.be/CrV0BdaLrwQ
https://youtu.be/ADySLADz6kE
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Pragmatische aanpak
Samen Verder wil dat de gemeente soepel omgaat met het verlenen van 
vergunningen voor evenementen. Bovendien willen we dat niet-commerciële 
activiteiten met een maatschappelijk belang vrij zijn van leges. De vergunnings-
aanvraag voor terugkerende evenementen moet makkelijker zijn.

Nieuwe innoverende initiatieven (zoals de coöperatieve woonvorm in voormalig 
gemeenschapshuis te Ell) en tijdelijke woonvormen worden gestimuleerd en
gefaciliteerd.

Het unieke convenant dat Leudal met de recreatieve sector heeft gesloten wordt 
ook in de komende jaren gerespecteerd en waar mogelijk wordt de samenwerking 
uitgebreid. Dat betekent geen verhoging van de toeristenbelasting en meer-
opbrengsten die terugvloeien naar de recreatieve sector.

Op het gebied van verenigingen geldt dat er meerdere valide opties zijn zoals 
samenwerkingsverbanden, fusies en verzelfstandigingen. Per kern en situatie zal
de best mogelijke optie moeten worden afgewogen en maatwerk moeten worden 
geleverd.

Samen Verder wil een actief beleid om leegstand tegen te gaan. Onder andere het 
transformeren van leegstaand vastgoed tot bedrijfsverzamelgebouwen kan hieraan 
bijdragen. Ook andere creatieve oplossingen moeten niet geschuwd worden.

Als het aankomt op het opnieuw invullen van leegstaande bebouwing of grond-
posities is Samen Verder voorstander van de “prijsvraag” methode. Niet alleen de te 
ontvangen opbrengsten maar ook de gewenste ontwikkeling weegt mee bij het naar 
de markt brengen van gemeentelijk vastgoed. Deze methode willen we onder
andere toepassen op de voormalige gemeentehuizen in Haelen en Hunsel.

Samen Verder wil experimenten met gratis Wi-Fi verbindingen op toeristische 
hotspots.

hier

hier

hier

hier

https://youtu.be/wkwe09_Lwr0
https://youtu.be/X-YXhN6NArk
https://youtu.be/n2fgKhXItAg
https://youtu.be/cF0ngCoBiOg
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Haler 
 
Samen Verder is voorstander van een wensbus voor het westelijk deel van Leudal.

Geen bebouwing van het voormalige schoolterrein voordat percelen Gruttostraat/ Isidoorstraat zijn
ontwikkeld.

In de kleinere dorpen willen we nieuwe ontwikkelingen stimuleren door lage grondprijzen en kleinere
bouwkavels.

Het wegonderhoud in het buitengebied vraagt de komende jaren om extra aandacht.

Samen Verder ondersteunt het initiatief om te komen tot een brede onderwijsvoorziening voor de kernen
Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter van harte.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Neeritter
 
Samen Verder gaat Neeritter positioneren als “monumentendorp” en maakt het een onderdeel van het
toeristisch beleid.

Bij toenemende drukte dreigt er een tekort aan parkeerplaatsen. Bij een herinrichting van het Krekelberg-
plein dient hier aandacht voor te zijn.

Samen Verder ondersteunt het initiatief om te komen tot een brede onderwijsvoorziening voor de kernen
Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter van harte.

Voor het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Driessenstraat wordt een nieuwe bestemming gezocht.
Huidige gebruikers (Jong Nederland, Heemkunde) worden op een andere locatie ondergebracht. Indien deze
vrijkomt, is de huidige basisschool hierbij een optie.

hier

hier

https://youtu.be/ZypRE5Y7AMw
https://youtu.be/PCHdMQqHdXw
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Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Hunsel 
 
Samen Verder is voorstander van een fusie van de voetbalclubs uit Ell, Hunsel, Grathem en Kelpen-Oler. 
Eventueel vrijkomende sportvoorzieningen worden voorzien van een alternatieve invulling in overleg met
de omgeving.

De milieustraat aan de Jacobusstraat behoeft een vernieuwing. Wij denken hierbij aan ondergrondse
containers.

Het voormalige gemeentehuis gaan we herbestemmen. De nieuwe invulling kan door middel van de
prijsvraag-methode tot stand komen. 

Samen Verder ondersteunt het initiatief om te komen tot een brede onderwijsvoorziening voor de kernen 
Haler, Hunsel, Ittervoort en Neeritter van harte.

Per kern: orde op zaken, zaken op orde
Nunhem
 
Uitbreiding Bayer biedt zowel kansen als risico’s. Compensatiegelden moeten bijdragen aan land-
schappelijke en cultuurhistorische waarde Buggenums Veld. Bij de inpassing blijven we aandacht houden 
voor voldoende kwaliteit van de aan te leggen compensatie.

Samen Verder wil een ontmoetingsruimte in iedere kern, dit geldt juist ook voor de kleinere dorpen.

Het voormalige voetbalterrein gaan we herbestemmen tot een laagdrempelige kampeervoorziening in
samenwerking met Jong Nederland.
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Lid worden van Samen Verder
Voelt u zich aangetrokken tot het verkiezingsprogramma van Samen Verder? Bent 
u geïnteresseerd in de lokale politiek en wilt u bijdragen aan een nóg beter Leudal? 
Dan kunt u zich bij ons aansluiten door lid te worden. 
 
Als lid van Samen Verder kunt u meepraten over de standpunten van de partij. Ook 
kunt u actief zijn als vrijwilliger, lid worden van een commissie en helpen bij het 
campagne voeren voor de verkiezingen. U wordt op de hoogte gehouden van de 
activiteiten van Samen Verder middels o.a. nieuwsbrieven en bijeenkomsten.

Het lidmaatschap bedraagt € 10,00 per jaar. 

U kunt zich hier via de site digitaal aanmelden of bij Jan Schreurs (penningmeester 
Samen Verder), telefoon: 0475-581727.

Bij Jan Schreurs kunt u, indien gewenst, ook eerst nog aanvullende informatie over 
het lidmaatschap van Samen Verder opvragen.

Wij horen graag van u!

www.samenverderleudal.nl
bestuur@samenverderleudal.nl 
@SamenVerder

http://www.samenverderleudal.nl/index.php?page=ik-word-lid
https://twitter.com/SamenVerder
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