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In de afgelopen vier jaren is er in onze gemeente veel veranderd. Dingen waar we het mee eens 
waren maar ook zaken waar we minder blij mee waren. En juist om die nog beter te kunnen rege-
len heeft onze programmacommissie ook dit keer weer veel tijd en energie gestoken in onze basis, 
dat wil zeggen in een weldoordacht verkiezingsprogramma dat de komende vier jaren zo veel als 
mogelijk recht doet aan onze wensen.

Als een van de grootste politieke partijen van Leudal heeft Samen Verder een luisterend oor voor 
de wensen van de inwoners van Leudal, eigenlijk altijd al gehad! Als grote partij willen we graag 
ons uiterste best doen om via onze raadsleden in de gemeenteraad, die zaken welke we samen 
belangrijk vinden aan de orde te stellen en… ook uitgevoerd te krijgen. Daar gaat het om.

Maar, dat kan natuurlijk alleen als we in staat zijn om in de komende periode die grote partij ook 
te blijven. En daartoe hebben allereerst op 14, 15 en 16 maart aanstaande uw stem nodig. Indien 
we met uw steun weer dié grote partij- en hopelijk weer de allergrootste partij van Leudal- kunnen 
worden zijn we in staat om zaken aan te pakken.

Als lokale partij staan wij kort bij de mensen. Dus, heeft u een vraag of een wens, schroom dan niet 
om ons aan te spreken. Wij zijn er namelijk voor u, op ons kunt u rekenen.

Onder de leus Samen Doen gaan we dit jaar samen met u de verkiezingsstrijd aan.
Samen sterk en samen doen met Samen Verder!

Thijs Nijskens, Partijvoorzitter 

Met gepaste trots presenteren wij: 

Beste kiezer. Een goed verkiezingsprogramma is belangrijk voor ons als politieke 

partij en daarmee voor u. Het geeft namelijk aan waar we als partij voor staan en 

welke zaken we de komende vier jaar willen realiseren. Dat de praktijk vaak weer-

barstig is weten we allemaal, maar tóch willen we ook nu weer dat er in Leudal 

de komende vier jaren zo veel mogelijk zaken geregeld worden zoals we ons dat 

samen wensen. Daar is ons verkiezingsprogramma voor.

verkiezingsprogramma 2022 
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Een gemeente die de enorme potentie van Leudal op waarde schat en die maximaal weet te 
benutten. Dat gaat niet vanzelf. Dat vergt een gemeente met lef en ambitie die juist in deze on-
zekere tijden opstaat en investeert in infrastructuur, de woningmarkt en de energietransitie. Een 
gemeente die niet alleen inzet om te behouden wat goed is maar zoekt naar verbeteringen. Een 
daadkrachtige gemeente die keuzes durft te maken en consequent is. Kortom, dat vergt doen.

Dit programma is een eerste stap om die slogan waar te maken. Al bij die eerste stap is het kern-
woord samen van toepassing. Naast de programmacommissie mogen we dankbaar zijn voor de 
vele suggesties van binnen en buiten onze partij. Het maakt een programma dat kan rekenen op 
draagvlak. Ik bedank eenieder die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan het tot stand 
komen van dit programma. Het papier is echter geduldig. Het is nu tijd te gaan doen; Samen Doen

Michel Graef, Lijsttrekker Samen Verder

Samen Doen!

Beste kiezer. Samen Doen, een slogan waarvan je zou denken dat je hem niet 

hoeft uit te leggen. Toch gaat in die woorden voor ons meer verscholen dan een 

oproep om het samen aan te pakken. Samen is samen met andere partijen. De 

afgelopen periode hebben we ons ingespannen om rust en stabiliteit te bren-

gen op het gemeentehuis. Het is samen met andere overheden, het is samen met 

maatschappelijke partners, het is samen met verenigingen. Maar het belangrijk-

ste, het is samen met jullie, onze inwoners. Inwoners met initiatieven van onder-

op, inwoners die betrokken zijn en inwoners die soms simpelweg onze hulp nodig 

hebben. Trotse inwoners die je niks wijsmaakt en die een gemeente verwachten 

die zich dat realiseert.

een slogan waarvan je zou denken dat je hem 
niet hoeft uit te leggen
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Herkenbare en 
zelfstandige gemeente

Leudal is een van de grootste plattelands-
gemeenten in Limburg. Met een opper-
vlakte van bijna 165 km2 bestrijkt Leudal 
een enorm gebied. In dit mooie gebied, 
dat bestaat uit diverse cultuurlandschap-
pen, is het goed werken, wonen en recreëren. 

De 16 dorpen zorgen ervoor dat Leudal 
een zeer divers aanbod heeft aan cultuur 
en erfgoed en - niet te vergeten - een 
eigen identiteit. Zo willen we het graag 
houden en waar mogelijk versterken. 

“Den Haag” trekt zich steeds nadrukkelij-
ker terug van het platteland. Meer taken 
en daarmee meer autonomie juichen we 
als lokale partij toe, maar niet als dat ge-
paard gaat met minder geld. Wij verzet-
ten ons hardnekkig tegen het financieel 
afknijpen van gemeenten.

Leudal dopt z’n eigen boontjes maar zoekt 
verbinding met andere gemeenten of in-
stanties als dit aantoonbare meerwaarde 
heeft voor haar burgers en bedrijven.

Samen Verder wil bij vervanging van de 
plaatsnaamborden de streeknaam van 
onze dorpen op de bebouwde kombor-
den toevoegen.

voorkomen;ook hier stellen we duidelijke eisen aan de kwaliteit 

en betaalbaarheid. 

- Waar het kan, pakken we woningbouw samen op met onze 

inwoners. We staan positief tegenover innovatieve bouw- en 

woonvormen. Mooie voorbeelden zijn de coöperatieve invul-

ling van de voormalige Ellenhof of het actuele CPO-initiatief in 

Grathem (CPO= Collectief Particulier Opdrachtgeverschap).

- Om onze inwoners met een laag inkomen te helpen aan een 

passende woning, zetten we in op meer (sociale) huurwoningen. 

Ook de starterslening handhaven we. Daarnaast zorgen we voor 

goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Dit doen we groot-

schalig, waar nodig in het buitengebied en - voor langer verblijf 

- kleinschalig in de dorpen.

- Onze inwoners pakken graag aan, dat zien we ook terug in de 

werkloosheidscijfers. Die willen we graag zo laag houden, o.a. 

door lage lasten voor het bedrijfsleven en goede verbindingen 

voor mensen die buiten de gemeente werken.

- Voor de forens is bereikbaarheid van het grootste belang. Samen 

Verder zet in op mobiliteit in de meest brede en toekomstgerich-

te vorm van. Dit geldt voorde wegen maar ook voor de fietspa-

den; niet alleen voor woon-werkverkeer maar ook voor de toe-

ristische routes, die we willen uitbreiden. We maken daarbij een 

nadrukkelijk voorbehoud voor mountainbike routes dwars door 

het Leudal. We zetten ons in voor goed openbaar vervoer en zor-

gen voor moderne bushaltes met voldoende plek voor het veilig 

stallen van een fiets.

- Als het aan Samen Verder ligt, onderneemt de gemeente niet zelf 

maar denkt ze mee en faciliteert. Waar mogelijk investeert ze om 

ontwikkelingen extra kracht bij te zetten.

- Op Zevenellen gaan we voor het bedrijventerrein van de toe-

komst, gericht op circulariteit. Werken met reststromen betekent 

dat we kritisch zijn en blijven en waar nodig de regels aanscher-

pen zoals we met het geurbeleid gedaan hebben.

- In de landbouw verwacht Samen Verder de komende jaren,naast 

schaalvergroting, een toename aan kleinschalige initiatieven, met 

de nadruk op innovatie en specialisatie. Die verwelkomen we van 

harte. Waar het traditionele boerenbedrijf verdwijnt,helpen we 

actief bij de totstandkoming van nieuwe verdienmodellen zoals 

natuur- en landschaps-beheer, energieopwekking, educatie en 

recreatie.

- Samen Verder wil af van de valse tegenstelling tussen agrarisch 

gebruik en natuur en wil op zoek gaan naar gedeelde belangen. 

We stimuleren natuurinclusieve landbouw en geven agrariërs 

een nadrukkelijke rol bij het vergroten van de biodiversiteit. Denk 

daarbij aan het beheer van o.a. kleine landschapselementen en 

akkerranden. We stappen daarom af van het uitgangspunt om 

natuurbeheer primair aan terreinbeherende organisaties over te 

laten.

- Op een locatie waar uiteindelijk een andere bestemming zal rusten, 

geven we meer ruimte aan tijdelijke natuur, door het risico van pro-

cedures en de daarmee gaande vertragingen te verminderen. 

- Recreatie in het buitengebied kenmerkt zich door de kernwaar-

den rust, ruimte en groen. Samen Verder wil Leudal profileren als 

de voedseltuin van Limburg en zet met name in op extensieve 

recreatie (= recreatie waarvoor weinig voorzieningen nodig zijn, 

zoals wandelen en fietsen),waarbij ondernemers de kans krijgen 

om in te spelen op steeds veranderende eisen van recreanten en 

toeristen.

Goed leven, wonen en werken
Leudal is een uitgestrekte plattelandsgemeente waar 

waarden als groen, ruimte en rust centraal staan. 

Variatie tussen landbouwgronden, natuur en dorpsker-

nen maakt onze gemeente aantrekkelijk.

- De komende jaren wil Samen Verder dat er meer dan honderd 

nieuwe woningen per jaar gebouwd worden. Dit doen we op 

basis van bevolkingsprognoses en behoefte. Kwaliteit is daarbij 

belangrijker dan kwantiteit. Nieuwe plannen hebben de door-

stroming op de woningmarkt tot doel en richten zich primair op 

betaalbare woningen voor starters en senioren.

- Extra aandacht is er voor woningbouw in de kleine dorpen van 

onze gemeente. Waar nodig bundelen we plannen om ze aan-

trekkelijker te maken voor woningcorporaties en/of projectont-

wikkelaars.

- Samen Verder wil zo veel mogelijk bouwen op inbreidingsloca-

ties, om het buitengebied te ontzien. In leegstaande kantoren of 

bedrijfspanden staan we woningbouw toe om verloedering te 
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Op het gebied van duurzaamheid nemen we een voortrekkersrol in en zet de gemeente, wat ons betreft, fors 

in op verduurzaming van het eigen vastgoed. Daarbij zoeken we naar manieren om gemeentelijke reserves 

te herinvesteren. Niet alleen om duurzaamheidsprojecten een impuls te geven,maar ook om de financiële 

positie van de gemeente te versterken. 

Volgens Samen Verder zijn windmolens en zonneweides ontegenzeggelijk een onderdeel van de toekom-

stige energiewinning, waarbij de gemeente natuurlijk ook openstaat voor innovaties. Zonnepanelen op de 

daken van zowel particulieren als bedrijven horen hier vanzelfsprekend bij. 

Binnen de kaders die we de afgelopen jaren hebben opgesteld, ondersteunen we ook initiatieven waarbij 

grootschaliger alternatieve energie wordt opgewekt. We houden daarbij rekening met het landschap, door 

landschappelijke inpassing en compensatie van natuur. Ook zorgen we voor draagvlak door een eerlijke ver-

deling tussen lasten en lusten en duidelijke en zorgvuldige communicatie.

Samen Verder is ervan overtuigd dat de energietransitie meerwaarde heeft. Onze voorkeur gaat daarom uit 

naar coöperatieve beheersvormen,maar ook alternatieven waarbij inkomsten (financieel of in natura) terug-

vloeien naar omwonenden kunnen rekenen op onze sympathie. Win-win situaties creëren is voor ons het 

uitgangspunt, waarbij de meerwaarde er nadrukkelijk niet alleen moet zijn voor degene met een grote beurs.

Kleinschalige initiatieven in de dorpskernen om bijvoorbeeld te komen tot plaatsing van zonnepanelen, mo-

gen niet door regelgeving worden gefrustreerd.

We stimuleren het elektrisch rijden door het beschikbaar stellen van deelauto’s en uitbreiding van het aantal 

laadpalen,waar mogelijk door slimme combinatie met lantaarnpalen.

De warmtetransitie en de ambitie “van het gas af”, bieden een enorme uitdaging voor een plattelandsge-

meente als Leudal. De gemeente heeft een belangrijke rol bij het stimuleren en informeren van burgers om 

deze transitie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Het produceren van groen gas op Zevenellen is een goed alternatief voor aardgas; ook andere initiatieven 

voor de productie van groen gas ondersteunen we.

Duurzame leefomgeving

Klimaatverandering is en blijft ook de komende jaren een van de belangrijkste 

onderwerpen. Als het aan Samen Verder ligt, gaan we consequent en ambitieus 

aan de slag met de klimaatopgave: deze generatie is aan zet. We zijn ervan over-

tuigd dat, hoewel de problematiek mondiaal is, juist op lokaal niveau het verschil 

gemaakt kan en moet worden voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Samen Verder gaat uit van de kracht van onze 

inwoners, in woord en daad. Uiteraard blijven we 

ons inzetten voor inwoners die niet vanzelfspre-

kend mee kunnen doen. Een adequaat minima-

beleid is een must. 

Ons rijke verenigingsleven draagt bij aan de leef-

baarheid in onze dorpen. Dit is echter niet ex-

clusief voorbehouden aan verenigingen. Samen 

Verder maakt daarom de afweging om enerzijds 

te zorgen voor een voldoende aanbod, door 

jeugdleden te subsidiëren, en anderzijds maat-

schappelijke meerwaarde te creëren door het 

subsidiëren van activiteiten. Uitgangspunt blijft: 

gezonde verenigingen die zoveel mogelijk op ei-

gen benen staan. Er dient een gezonde balans te 

zijn tussen subsidie en eigen bijdrage. 

Initiatieven van inwoners pakt de gemeente-

voortvarend op. Zij neemt daarbij,als het aan 

Samen Verder ligt,in een vroeg stadium een be-

slissing over de kansrijkheid van een initiatief, 

zodat onnodig werk en teleurstelling voorkomen 

wordt. Burgerinitiatieven dienen aantoonbaar 

toegevoegde waarde te hebben.

Bij de bibliotheek kiest Samen Verder primair 

voor de jeugd en in het verlengde daarvan voor 

bereikbaarheid en kleinschaligheid. Met biblio-

theken op en nabij de school is het voor kinderen 

makkelijker een boek te lenen. Aanvullende acti-

viteiten van de bibliotheek zijn waardevol, maar 

vinden bij voorkeurplaats in de lokale gemeen-

schapshuizen.

Samen Verder wil het openbaar groen en de kwa-

liteit van de buitenruimte op het zogenaamde 

“B-niveau” houden; desnoods worden de bud-

getten hierop afgestemd. Daarbij  geven we onze 

inwoners de mogelijkheid zelf aan de slag te gaan 

met het openbaar groen, bijv. door het adopteren 

van perken, en staan we open voor alternatieven 

die inwoners aanreiken.

Kracht van 
de burger

98



Betrouwbare overheid 
“Doen wat je zegt en zeggen wat je doet” blijft het uitgangspunt. De gemeen-

telijke benadering is laagdrempelig, duidelijk en voor iedereen gelijk. Daarbij 

hechten we aan de juiste verwachtingen aan de voorkant. “Nee” kan –uiteraard 

beargumenteerd– ook een antwoord zijn. We gaan daarbij uit van vertrouwen, 

niet van wantrouwen.

Communicatie is meer dan ooit van belang. Nu de traditionele kanalen verdwij-

nen zetten we actief in op nieuwe en moderne communicatiemiddelen; tegelij-

kertijd houden we rekening met het feit dat niet iedereen digitaal even vaardig is.

Met de komende invoering van de Omgevingswet zetten we op ruimtelijk ge-

bied in op vereenvoudiging en nemen we afscheid van een groot aantal regels, 

vergunningen en besluiten. Meer dan ooit is de initiatiefnemer aan zet en ligt in-

spraak primair bij degenen die in directe zin door een besluit worden getroffen.

Van een gemeente wordt meer dan ooit maatwerk en flexibiliteit gevraagd. 

Maatwerk mag echter geen excuus worden voor het oprekken van de rechts-

zekerheid.

De hondenbelasting schaffen we af. Daartegenover zetten we een kleine verho-

ging van de OZB. Dat is zeker zo eerlijk.

Pragmatische aanpak
We experimenteren met vormen van directe democratie en doen proeven 

met burgerbudgetten; we beginnen daarmee bewust in onze kleinste dor-

pen. Zo gaan onze inwoners zelf aan de slag met zaken als voedselbossen en 

speeltuinen.

Ongewenste bebouwing in het buitengebied gaan we tegen via een sloop-

regeling, waarbij we - onder voorwaarden – financiële middelen verstrekken 

voor sloop. Het hiervoor benodigde fonds vullen we aan door het in bepaalde 

gevallen mogelijk te maken om tegen betaling extra bebouwing toe te staan.

Om handhaving in het buitengebied kracht bij te zetten werken we nauw 

samen met o.a. wildbeheereenheden en experimenteren we met vrijwillige 

groene boa’s.

We combineren zaken waar mogelijk. Zo zetten we mensen van ons eigen 

MensOntwikkelBedrijf in om werkzaamheden voor de WMO uit te voeren.

De menselijke maat
Hulpvragers weten meer dan ooit het uitdijende 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te vinden, waar-

door kosten en wachttijden toenemen. Dat laatste 

leidt vervolgens tot uitgestelde, zwaardere en dure 

specialistische hulp. Samen Verder is en blijft actief 

om deze trend te doorbreken.

We trekken op met andere gemeenten om de natio-

nale overheid te overtuigen van het belang van goe-

de jeugdzorg en het daarbij horende budget, maar 

proberen ook te leren van andere gemeenten die 

de uitgaven wel onder controle kregen. Daarnaast 

blijven we ons verzetten tegen de afschaffing van de 

inkomenstoets bij de WMO.

Samen Verder maakt zich sterk voor maatregelen 

binnen de jeugdzorg die kunnen bijdragen aan het 

terugbrengen van kosten. Wij pleiten voor de inzet 

van praktijkondersteuners bij de huisartsen, die hel-

pen bij het vaststellen of, wanneer en welke zorg 

vereist is. Zonder omwegen de juiste zorg bieden 

brengt meer effect tegen minder kosten. 

Preventie is een belangrijk middel, dat we met name 

via consultatiebureaus en het onderwijs meer willen 

inzetten. Wij zijn enthousiast over concrete projecten 

als het begeleiden van aanstaande moeders.

Regionale samenwerking vinden we als Samen 

Verder zeer van belang. Gezamenlijke inkoop van 

specialistische hulp met de gemeenten Weert en 

Nederweert leidt tot spreiding van risico’s. Deze sa-

menwerking zou wat ons betreft kunnen worden 

uitgebreid met andere gemeenten. 

We zien zorg niet alleen als een kostenpost maar ook 

als een economische factor van belang, die in Leudal 

voor veel werkgelegenheid zorgt. De vrees voor kos-

ten moet niet alle potentiële ontwikkelingen rem-

men. 

Kleinschaligheid is een groot goed. We zetten ons 

in om de sluiting van kleine scholen in Heibloem, 

Buggenum en Kelpen-Oler te voorkomen. Waar ini-

tiatieven van onderop komen -zoals bij de ontwik-

keling van het Integraal Kind Centrum in Ittervoort- 

gaan we actief met fusies aan de slag. 

Ook onze middelbare scholen krijgen te maken 

met een terugloop van leerlingaantallen. Dat bete-

kent niet klakkeloos nieuwbouw plegen, maar een 

grondige oriëntatie op de rol van het middelbaar 

onderwijs in onze gemeente. Samen Verder pleit na-

drukkelijk voor de verbinding met andere onderwijs-

instellingen en het Leudalse bedrijfsleven. Het on-

derwijs staat voorop, niet het vastgoed. Bovendien 

is het meer dan voorheen zaak een gedragen ant-

woord te vinden voor eventuele leegstand.

Het sociaal domein blijven we integraal bekijken. 

Zorg en ondersteuning kunnen niet los gezien wor-

den van zaken als werk, school en schulden. Wij wil-

len dat instanties effectief samenwerken en dat de 

bureaucratie wordt teruggedrongen.
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De afgelopen jaren schoof het rijk steeds meer verantwoordelijkheden naar de 

gemeenten, zonder het benodigde budget. Nergens werd dit zo duidelijk als bin-

nen het sociaal domein. 



Baexem

- De komende periode wordt de woningbouw op 

Mariabosch afgerond. Naast huurappartementen 

in het middendeel van het voormalige klooster 

zetten we in op starterswoningen aan de Briasweg.

- De vorderingen rond de N280 blijven we kritisch 

volgen; veiligheid blijft daarbij het belangrijkste 

uitgangspunt. Bij de verdere ontwikkeling doen 

we geen concessies aan de ontwerpprincipes en 

houden we de provincie aan de gemaakte afspra-

ken. Daarnaast blijft de Gebiedsvisie Dorpsentree 

leidend.

- Als de betrokken verenigingen tot samenwerking 

en verhuizing komen, gaan we samen met inwo-

ners aan de slag met woningbouw op het terrein 

van de huidige tennisbanen.

- We blijven ons inzetten voor beter openbaar ver-

voer, mocht de kans zich voordoen zetten we een 

station in Baexem opnieuw op de agenda.

Buggenum

- Het afgelopen jaar heeft de noodzaak aangetoond 

van een voortvarende realisatie van maatregelen 

die het dorp beschermen tegen hoog water. We 

blijven druk uitoefenen op andere overheden om 

hun plannen zo snel mogelijk te realiseren; daar-

naast zorgen we dat we zelf voorbereid zijn als het 

noodlot op korte termijn toeslaat.

- We gaan ook in Buggenum voortvarend aan 

de slag met woningbouw en ronden het plan 

Noenever af. 

- Samen Verder is en blijft voorstander van een fiets-

brug over de Maas ter hoogte van Buggenum. De 

komende periode intensiveren we de lobby hier-

voor. De voor zich sprekende maatschappelijke 

kosten-batenanalyse vormt daarbij het uitgangs-

punt.

- We spannen ons maximaal in voor behoud van de 

basisschool; waar nodig maken we daar geld voor vrij.

- We ontwikkelen een integrale kijk op het 

Buggenums Veld, waarin we niet alleen oog heb-

ben voor het realiseren van projecten maar ook 

voor het borgen van de behaalde (natuur)winst in 

de toekomst. Het inpassingplan van de ontgron-

dingen op Wijnaerden en eventuele plannen voor 

de haven sluiten hier wat ons betreft bij aan.

- Instandhouding van de historische vluchtpaden 

blijft een aandachtspunt.

Ell

- De ligging van Ell op korte afstand van de A2 biedt 

volgens ons kansen om de forens die in Zuid-Oost 

Brabant werkt aan te trekken.

- De komende periode zoeken we naar mogelijk-

heden om zwaar verkeer door de kern van Ell te 

beperken.

- In samenspraak met inwoners gaan we op zoek 

naar een passende invulling van de voormalige 

voetbalvelden.

Grathem

- We gaan in Grathem met woningbouw aan de 

slag in verschillende segmenten. De ontwikkeling 

op het voormalige Huskensterrein ronden we af 

met de bouw van levensloopbestendige bunga-

lows; leegstaand vastgoed zoals het voormalige 

gemeentehuis transformeren we tot appartemen-

ten en we ondersteunen het CPO-initiatief op de 

voormalige voetbalvelden.

- De Grathemermolen wordt gerestaureerd en krijgt 

een invulling die recht doet aan de recreatieve en 

educatieve meerwaarde van het monument.

Haelen

- Via een marktconsultatie kiezen we het beste plan 

voor invulling van het voormalige gemeentehuis. 

Naast het realiseren van woningen gaan we uit van 

een meerwaarde voor het centrum van Haelen.

- Met een gerichte aanpak en het toestaan van wo-

ningbouw onder voorwaarden gaan we leegstand 

in voormalige bedrijfs- of kantoorruimten tegen 

en creëren we betaalbare woonruimte.

Haler

- De komende periode wordt de woningbouw aan 

de Pinxtenstraat en de Gruttostraat afgerond.

- We zoeken naar creatieve oplossingen om gericht 

betaalbare (huur)woningen te realiseren in onze 

kleinste kernen.

- We zetten ons in voor de verbetering van veilig-

heid voor fietsers. Denk hierbij aan fietssugges-

tiestroken op de Isidoorstraat tot aan het vrijlig-

gend fietspad ter hoogte van het Pinxte Huuske.

Heibloem

- De komende periode wordt woningbouw aan de 

Pater van Donstraat afgerond.

- We zoeken naar creatieve oplossingen om gericht 

betaalbare (huur)woningen te realiseren in onze 

kleinste kernen.

- We spannen ons maximaal in voor behoud van de 

basisschool; waar nodig maken we daar geld voor 

vrij.

- We gaan voortvarend aan de slag met de invulling 

van het Widdonckterrein. Daarbij wordt gezocht 

naar aanvullingen op het huidige aanbod van 

maatschappelijke en zorggerelateerde partijen.

Heythuysen

- Samen met inwoners en ondernemers houden 

we het centrum van Heythuysen aantrekkelijk, 

veilig en toegankelijk voor iedere verkeersgebrui-

ker. 

- We gaan voor een nieuwe invulling van de 

Ortolaan. Naast alternatieve vormen van woning-

bouw zoeken we andere creatieve invullingen.

- Met een gerichte aanpak en het toestaan van 

woningbouw onder voorwaarden gaan we leeg-

stand in voormalige bedrijfs- of kantoorruimten 

tegen en creëren we betaalbare woonruimte.

- De ontwikkelingen rond Scholengemeenschap 

Sint Ursula blijven we volgen. Bij grote investerin-

gen zullen nut en noodzaak nadrukkelijk moeten 

worden aangetoond.

Horn

- Het afgelopen jaar heeft de noodzaak aangetoond 

van een voortvarende realisatie van maatregelen 

die het dorp beschermen tegen hoog water. We 

blijven druk uitoefenen op andere overheden om 

hun plannen zo snel mogelijk te realiseren; daar-

naast zorgen we dat we zelf voorbereid zijn als het 

noodlot op korte termijn toeslaat.

- Met een gerichte aanpak en het toestaan van 

woningbouw onder voorwaarden gaan we leeg-

stand in voormalige bedrijfs- of kantoorruimten 

tegen en creëren we betaalbare woonruimte. Met 

name in het centrum van het dorp spannen we 

ons in om verloedering tegen te gaan.

- Bij de herinrichting van de N280 doen we geen 

concessies aan veiligheid; dit betekent o.a. een 

goede oversteek voor schoolgaande jeugd ter 

hoogte van de Heythuyserweg/ N273.

- We gaan aan de slag met de eerder overeengeko-

men woningbouwplannen aan de Bergerweg ter 

hoogte van het voormalige klooster.

- De ontwikkelingen rond Scholengemeenschap 

Sint Ursula blijven we volgen. Bij grote investerin-

gen zullen nut en noodzaak nadrukkelijk moeten 

worden aangetoond.

Hunsel

- De komende periode werken we de invulling van 

het voormalige gemeentehuis verder uit. 

- Voor Samen Verder zijn de voormalige voet-

balvelden een logische locatie voor betaalbare  

woningbouw, samen met onze inwoners gaan we 

de komende periode aan de slag. Dezelfde insteek 

hanteren we bij andere vrijkomende locaties.

- We zetten in op het verbeteren van de veiligheid 

van fietsers. Denk hierbij aan fietssuggestiestroken 

op de Eikesstraat-Hostertstraat-Isidoorstraat en 

Hostertstraat–Engerstraat.

1312

Speerpunten per dorp



Ittervoort

- Nu uitbreiding van het bedrijventerrein wordt af-

gerond, gaan we voor verdere kwaliteitsverbete-

ring door o.a. vergroening.

- Samen Verder is en blijft tegen bebouwing aan de 

overzijde van de Bosserstraat. 

- Samen Verder werkt graag mee aan een goede 

bereikbare nieuwe locatie voor Jan Linders. Op de 

vrijgekomen locatie ontstaat - mede door het ver-

trek van de school – een inbreidingslocatie, die we 

graag samen met inwoners van een nieuwe be-

stemming voorzien. Woningbouw, maar ook een 

combinatie met andere voorzieningen liggen hier 

voor de hand. 

Kelpen-Oler

- Samen met inwoners gaan we aan de slag met 

het dorpsontwikkelplan en realiseren we woning-

bouw door transformatie en invulling van de voor-

malige voetbalvelden. 

- We spannen ons maximaal in voor behoud van de 

basisschool; waar nodig maken we daar geld voor vrij.

- We revitaliseren het bedrijventerrein. Met de re-

alisatie van de nieuwe N280 ligt volgens Samen 

Verder een kans voor uitbreiding.

- Bij de inpassing van de N280 moet er oog zijn voor 

de kruising ter hoogte van Kelpen-Oler. Bij de in-

richting houden we rekening met bushaltes, car-

poolplaatsen en een (elektrisch) tankstation.

Neer

- De recreatieve waarde van Neer behouden we en 

proberen we waar mogelijk te versterken.

- Waar bedrijven op Soerendonck plaatsmaken, be-

kijken we de mogelijkheden voor woningbouw 

en het versterken van de recreatieve waarde van 

Hanssum.

- Met een gerichte aanpak en het toestaan van wo-

ningbouw onder voorwaarden gaan we leegstand 

in voormalige bedrijfs- of kantoorruimten tegen 

en creëren we betaalbare woonruimte.

- De komende periode zetten we in op het verbete-

ren van de veiligheid voor fietsers onder andere op 

de Leudalweg.

- We denken dat de Aldi een goede aanvulling kan 

bieden op de voorzieningen in Neer; bij het inpas-

sen houden we rekening met de bereikbaarheid 

en veiligheid.

- Ondanks het veelvuldige uitstel door de provincie 

is Samen Verder nog steeds van mening dat bij 

een herinrichting van de Napoleonsweg het uit-

gangspunt “50 km/uur binnen de bebouwde kom” 

moet blijven.

Neeritter

- De recreatieve waarde van Neeritter en zijn monu-

menten behouden we en proberen we waar mo-

gelijk te versterken.

- De komende periode ronden we woningbouw-

plannen op Zilleveld af.

- Met de verhuizing van de school ontstond in 

Neeritter de wens om de huidige school als ge-

meenschapshuis te gebruiken. Dit voornemen 

kunnen we ondersteunen; uiteraard moet daar-

bij een toekomstige gezonde exploitatie worden 

aangetoond. Mocht voorgaande leiden tot verhui-

zingen van gebruikers (van onder andere het voor-

malige groene kruisgebouw) gaan we daar actief 

op zoek naar nieuwe invullingen.

Nunhem

- Samen met inwoners en betrokken verenigingen 

maken we werk van de herinrichting van de 

Joncker. Vergroening en (het beleven van) natuur 

zijn daarbij uitgangspunten.

- We gaan op zoek naar mogelijkheden omde wen-

sen met betrekking tot het Herman Meddensplein 

te realiseren.

- We zoeken naar creatieve oplossingen om gericht 

betaalbare (huur)woningen te realiseren in onze 

kleinste kernen. We kijken daarbij nadrukkelijk ook 

naar Nunhem, waar al lange tijd niet meer is ge-

bouwd. Op termijn zien we de voormalige school 

als mogelijke locatie voor woningbouw.

Roggel

- Samen Verder ondersteunt de integrale aanpak bij 

de invulling van het pand Theelen en de renovatie 

en uitbreiding van betaalbare huurwoningen aan 

de Beeklaan.

- Behoud van een supermarkt met een voldoende 

aanbod, goede parkeermogelijkheden en een vei-

lige verkeersomgeving is voor ons het belangrijk-

ste uitgangspunt. Dit kan betekenen dat een an-

dere supermarktlocatie de beste optie is. Uiteraard 

gaat daar een gedegen onderbouwing aan vooraf 

en gaan we actief op zoek naar alternatieve invul-

ling, mocht het zover komen.

- Met een gerichte aanpak en het toestaan van wo-

ningbouw onder voorwaarden gaan we leegstand 

in voormalige bedrijfs- of kantoorruimten tegen 

en creëren we betaalbare woonruimte.

- De komende periode zetten we in op het verbe-

teren van de veiligheid voor fietsers, onder andere 

op de Leudalweg.
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Onze kernwaarden

- Samen Verder is een sterke lokale politieke partij, die onafhankelijk 
opereert, voor een herkenbare en zelfstandige gemeente met een 
eigenidentiteit.

- 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 welzijn en welvaarten een verantwoorde omgang 
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 de menselijke maat: haalbaar, betaalbaar 
en herkenbaar.

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

- Samen Verder staat voor een pragmatische aanpak. Op basis van 
feiten en cijfers nemen we een beargumenteerd besluit. Ook “nee” 
kan een antwoord zijn.


