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1. Waar wij voor staan

Wij hebben lef, maar blijven realistisch. We zijn nog 
niet klaar. Verandering blijft nodig. Wij deinzen er niet 
voor terug om gevoelige onderwerpen aan te kaarten
en nemen de inwoners mee bij belangrijke beslis-
singen. We staan voor een sociale en rechtvaardige 
samenleving, voor een leefomgeving die gezond is en 
een klimaat waarin ondernemers ondersteund worden 
om maatschappelijk verantwoord en duurzaam 
te ondernemen. Dit alles doen we vanuit onze 
grondhouding: open, eerlijk en transparant. 
Onze inbreng, bij het maken van keuzes en het 
aandragen van oplossingen, doen we vanuit onze 
vier kernwaarden: duurzaamheid, gezondheid, 
verbondenheid en schoonheid. Daar staan we voor. 

1.1 Gezonde leefomgeving
D66-GroenLinks wil een gezond leefklimaat voor onze 
inwoners en dat is meer dan leefstijl, voeding, bewegen 
en ontspanning. Belangrijkste bouwstenen daarvoor zijn 
schone lucht, bodem en water, een rijke natuur en de 
mogelijkheden om lichaam en geest te ontspannen in 
sport, kunst en cultuur. 

Om schone lucht te realiseren is nauwe samenwerking met 
bedrijven en boeren nodig. Verbeteringen dienen meetbaar 
te zijn. Concrete ambities zijn cruciaal. We leggen vast 
hoe het nu is en hoe schoon het over 4 en 8 jaar moet zijn. 
Natuurlijk zal de gemeente al wat vastgelegd is in wetten 
en vergunningen onverkort handhaven. We zoeken actieve 
samenwerking met het platform ‘Gezondste Regio 2025’ en 
het door haar ontwikkelde model ‘Positieve Gezondheid’. 
Daar gaan wij voor. 

1.2. Duurzaam voor de toekomst
Met onze huidige manier van leven en werken vragen we 
veel van onze aarde. Te veel. Daarom is een verandering 
nodig. Het kan best een tandje minder. 

We willen naar een economie waarin afval niet meer 
bestaat en fossiele grondstoffen worden vervangen door 
hernieuwbare materialen. Met méér méér méér is het mooi 
geweest, met minder wordt het beter. Wat we maken en 
gebruiken wordt ‘eindeloos’ gerecycled. In de toekomst 

die wij voorstaan gebruiken we alleen nog duurzaam 
opgewekte energie; zon, wind, water, warmte en lucht  
zijn daarvoor de dragers. 

De mens hoort op harmonieuze en in een respectvolle 
verbondenheid met de levende en niet levende natuur om 
te gaan. De aarde is geen verbruiksartikel. We zijn ervan 
overtuigd dat ons menselijk vernuft en creativiteit bruikbare 
oplossingen kan voortbrengen voor de zorg voor de aarde. 
Daarbij staat bij ons het gemeenschappelijke belang op de 
lange termijn centraal en zijn de oplossingen belangrijker 
dan de regels. Het opzetten van een ‘kenniscentrum 
duurzaamheid’ kan daarbij een geweldige ondersteuning 
zijn. Daar staan we voor. 

Een gezonde leefomgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn maar ook verantwoordelijk-
heid neemt, nu en in de toekomst. Dat is waar D66-GroenLinks voor staat. Voor een 
gezonde leefomgeving is een goede balans tussen mens, natuur en economie nodig.  
De afgelopen periode hebben we de eerste stappen gezet om deze  balans te 
realiseren. 

Waar wij 
voor staan
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1.3 Jezelf zijn in verbondenheid
Jezelf zijn in verbondenheid met elkaar vinden we van 
groot belang. Dat mensen die hulp nodig hebben die hulp 
ook krijgen. Dat kan alleen maar als mensen oog hebben 
voor elkaar. Dat is voor ons leefbaarheid op elke plek in 
Horst aan de Maas.

Vanuit die gedachte wil D66-GroenLinks ook de komende 
vier jaar meebesturen. We willen dat doen voor alle 
inwoners van de gemeente en met eigentijdse vormen 
zodat de inwoners zelf met ideeën en oplossingen 
kunnen komen voor de problemen die we gezamenlijk 
onderkennen. Daar staan we voor.

Het organiseren van een ‘Burgerberaad’ is daarvoor een 
geëigende vorm. Een vorm die zich al bewezen heeft in 
andere gemeenten. Bij een ‘Burgerberaad’ wordt door 
loting een groep burgers uitgenodigd om mee te denken en 
te adviseren. Om tot een goed advies te komen wordt de 
groep professioneel begeleid in het voeren van gesprekken 
en krijgt zij de mogelijkheid zich inhoudelijk te laten 
voorlichten door deskundigen. Vóóraf wordt afgesproken 
wat er met het advies gedaan wordt. Zo kunnen de 
inwoners zich verdiepen in belangrijke onderwerpen die  
in Horst aan de Maas aan de orde zijn. Op die manier  
zijn de burgers meer betrokken bij de politiek. En tegen  
twijfelaars die denken dat dit niet werkt zeggen we:  
“Laten we realistisch zijn en het onmogelijke realiseren”. 
Daar gaan wij voor.

1.4 Schoonheid
Als D66-GroenLinks koesteren wij de schoonheid van onze 
natuur, het landschap en de bebouwde omgeving met haar 
monumentale waarden.

We willen dat de schoonheid van het landschap behouden 
blijft en daar waar mogelijk versterkt wordt. De commissie 
ruimtelijke kwaliteit in onze gemeente dient volstrekt 
onafhankelijk te zijn. Zij zal meer aandacht moeten 
hebben voor een verantwoorde vormgeving van de 
bebouwing in het buitengebied. Een vanzelfsprekende 
inpassing in dat landschap maakt daar deel vanuit. Iedere 
omgevingsvergunning dient vergezeld te gaan van een 
landschappelijk inpassingsplan en daar waar het al in de 
vergunning is opgenomen vinden we dat het onverkort 
uitgevoerd moet worden. Daar staan wij voor.

1.5 Met oog voor de realiteit
We combineren wat we willen met wat we doen. We maken 
duidelijke keuzes en zoeken oplossingen die passen bij de 
gemeente Horst aan de Maas en haar inwoners. We kijken 
met een frisse en optimistische kijk naar de toekomst. Niet 
de winst op korte termijn maar het gemeenschappelijke 
belang op de lange termijn staat bij ons centraal. Wij 
staan voor verbinding, betrouwbaarheid en optimisme 
maar ook voor eigen verantwoordelijkheid. We handelen 
doelgericht en bouwen aan een nog betere wereld met als 
uitgangspunt: de oplossing gaat voor de regel. Zo gaan wij 
het doen.

2. Op onze lijst staan
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3. Een nog beter Horst aan de Maas

  America
 
Duurzame geluidswal. 
We zoeken naar een duurzame oplossing voor de 
geluidsoverlast van de spoorlijn. We blijven, samen met 
o.a. buurtbewoners en Prorail, in voortdurend overleg.

Historisch erfgoed. 
America heeft vele verhalen. Het verhaal van de Kamelen-
boom. Het verhaal van Rowwen Hèze. Het verhaal van 
de onderduikers tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is 
van belang deze verhalen te blijven vertellen. We blijven 
daarom initiatieven als het Peelmuseum een warm hart 
toedragen.

Voetbalclub America. 
De club is van groot belang voor de samenhang en de 
onderlinge verbondenheid in het dorp. D66-GroenLinks 
ondersteunt de renovatie van het clubgebouw.

Behoud van leefbaarheid. 
D66-GroenLinks zet zich in voor behoud van de 
verschillende verenigingen en voorzieningen in het 
dorp. Daarnaast gaan we starters -en seniorenwoningen 
realiseren.

  Broekhuizen
 
Woningbouw.  
D66-GroenLinks wil dat jong en oud in het dorp kunnen 
blijven wonen en stimuleert daarom waar mogelijk 
nieuwbouw in de kern.

Natuurlijke uitstraling.  
Het centrum en de loswal dienen een natuurlijke uitstraling 
te houden.

Bescherming. 
De gemeente zet zich in voor bescherming van de dijken  
bij Broekhuizen. Ook wordt gezocht naar een oplossing 
voor de parkeerproblemen bij de Maas.

  Broekhuizenvorst
 
Woningbouw.  
Ook in Broekhuizenvorst onderkennen we de behoefte  
aan nieuwbouw voor de bewoners, jong en oud.

Natuurbeheer. 
Het beheer van Maaspark Ooijen-Wanssum wordt 
overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Bescherming. 
Ook in Broekhuizenvorst zet de gemeente zich in  
voor bescherming van de dijken langs de Maas.

  Evertsoord
 
Eerlijke communicatie.  
De afgelopen periode is Evertsoord een speelbal geworden 
in de energietransitie. Initiatieven als de gebiedsverkenning 
hebben veel stof doen opwaaien. Wij willen open en eerlijk
communiceren over de ontwikkelingen in en rondom 
Evertsoord.

Balans tussen leefbaarheid, natuur en agrarische  
en economische ontwikkelingen.  
We houden de vinger aan de pols wat betreft behoud 
van leefbaarheid en versterking van de natuur in het 
buitengebied, maar hebben tegelijkertijd oog voor 
de behoefte aan economische vooruitgang van onze 
agrariërs. We blijven de toenemende ontwikkeling van  
de paardenhouderij kritisch volgen.

  Griendtsveen
 
Basisschool behouden.  
D66-GroenLinks streeft naar behoud van basisschool  
De Driehoek.

Woningbouw in Griendtsveen.  
Griendtsveen dient leefbaar te blijven. Met respect voor 
het Beschermd Dorpsgezicht moet gezocht worden naar 
nieuwe bouwlocaties voor jonge gezinnen. De gemeente 
dient daartoe een ruimtelijke visie op te stellen die 
gedragen wordt door de inwoners.

Behoud Laanbomen.  
De laanbomen in Griendtsveen zijn van bijzondere 
ecologische en monumentale waarde en dragen bij aan 
klimaatbestendigheid en een gezonder leefklimaat. D66-
GroenLinks wil de oude bomen daarom zo lang mogelijk 
behouden en pas kappen als dat vanwege de veiligheid 
onvermijdelijk is.

Een nog beter 
Horst aan de Maas
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Een nog beter Horst aan de Maas

  Meerlo

N554.  
Samen met de provinciale fracties van D66 en GroenLinks 
maken we ons sterk voor overdracht van deze weg aan de 
gemeente. Verkeersremmende maatregelen dienen  
de veiligheid van de bewoners te bevorderen. 

Accommodatie.  
D66-GroenLinks ondersteunt initiatieven voor het behoud 
van passende accommodatie voor de verenigingen van 
Meerlo.
 
Wandelen.  
Meerlo dient een attractief punt te blijven aan het 
Pieterpad.

  Melderslo

Schuitwater en Babelsche Loop. 
D66-GroenLinks is voor actief behoud van deze 
natuurparels. Natuurlijke verbindingen met Maaspark 
Ooijen-Wanssum en Kasteelse Bossen dienen bevorderd 
te worden. 
 
Boomteelt en zacht fruit. D66-GroenLinks ondersteunt 
en stimuleert samenwerkingsverbanden tussen lokale
bedrijven en regionaal georiënteerde supermarkten.

  Meterik

De Schaak. 
D66-GroenLinks steunt de verdere ontwikkeling van 
wandel, hardloop- en MTB-routes. Recreatie mag  
echter geen bedreiging vormen voor de natuur.
 
Weidse uitzichten. Woningbouwplannen worden 
ontwikkeld met respect voor de weidse uitzichten over  
het akkerlandschap tussen Meterik en Horst.

  Sevenum

Groene grens aan Greenport.  
De gemeente gaat met bewoners in gesprek om de 
balans tussen economische ontwikkelingen en natuur te 
herstellen. We zetten in op een voedselbos tussen dorp en 
industrieterrein. 
 

en de Gortmeule. D66-GroenLinks wil een verbinding van 
deze gebieden met de beekdalen van Grote Molenbeek en 
de Kabroeksebeek, een greune draod door het centrum 
van de gemeente. 

Horst-Noord. 
D66-GroenLinks wil een stop op de uitbreiding van 
economische activiteiten in het gebied tussen Horst, 
Meterik en Castenray. Bestaande bedrijven blijven met 
de inwoners in gesprek om overlastsituaties op te lossen. 
Samen dienen we te zorgen voor groene zones als 
verbinding tussen waardevolle natuurgebieden.

  Kronenberg

Kronenberg duurzaam. 
D66-GroenLinks steunt het initiatief om Kronenberg in 
2030 klimaatneutraal te doen zijn.

Verkeer.  
Het dorp wordt ingesloten door verkeersaders A73, A67 en 
Middenpeelweg. D66-GroenLinks wil er alles aan doen om 
de verkeersveiligheid en de rust in het dorp te verzekeren. 

Toverland en Peelbergen. Bij het overleg over de 
uitbreidingsplannen dient de gemeente de belangen van de
bewoners te respecteren en grenzen te stellen ten behoeve 
van de leefbaarheid.

  Lottum

Woningbouw.  
D66-GroenLinks ondersteunt de bouw van huur- en 
koopwoningen voor de bewoners. Een voortvarende 
aanpak van het woningbouwproject Siebersbroek wordt 
toegejuicht. 

De Smetenhof.  
Lottum dient een multifunctionele accommodatie te 
behouden. De Smetenhof dient daartoe te worden 
gerenoveerd. De bewoners krijgen een zware stem bij 
het invullen van het gebruik. 

Rozendorp.  
D66-GroenLinks is voor behoud van de rozen- en 
boomteelt, harmonisch ingepast in natuur en
Maaslandschap

Centrumvisie.  
D66-GroenLinks is voorstander van een goed doortimmerd 
verkeerscirculatieplan. In en naar het centrum dient 
fietsverkeer te worden gestimuleerd en autoverkeer 
ontmoedigd. 

Behoud Grutteveld.  
Het karakter van het eeuwenoude, bolvormige akkerveld 
tussen Sevenum en Kronenberg dient behouden te blijven.
 
Onderwijs.  
D66-GroenLinks zet zich in voor ver- dan wel nieuwbouw 
van de basisscholen in Sevenum

  Swolgen

Accommodatie.  
Met de bewoners wil D66-GroenLinks aandacht voor de 
accommodatie van de 21 verenigingen die Swolgen telt.

Natuur.  
Bescherming en zo mogelijk uitbreiding van de 
Tienraysche en Swolgender Heide. D66-GroenLinks wil
verder langs het spoor een groene verbinding met de 
Maasgaard.

  Tienray

N554.  
Samen met de provinciale fracties van D66 en GroenLinks 
maken we ons sterk voor overdracht van deze weg aan 
de gemeente. Verkeersremmende maatregelen dienen de 
veiligheid van de bewoners te bevorderen.
 
De Diepeling.  
De Diepeling wordt teruggegeven aan de natuur en wordt 
via de Maasgaard verbonden met het centrum van het 
dorp.

  Grubbenvorst
 
Woningbouw in Grubbenvorst.  
Huur- en koopwoningen voor starters, eenpersoonshuis-
houdens, gezinnen, senioren en mensen met aanleunen 
zorgenbehoefte. Broodnodig voor de leefbaarheid.

De Maasweerden.  
Deze zijn van grote landschappelijke en historische 
waarde. D66-GroenLinks kiest voor behoud van dit 
karakteristieke rivierenlandschap en wil geen diepe en 
allesoverheersende geul. Grootschalige recreatie past  
niet bij het dorpse karakter van Grubbenvorst.

Groene buffer tegen geluidsoverlast.  
We willen maatregelen om de geluidsoverlast door 
Freshpark, A73, A67 en Greenportlane terug te dringen. 
Hiervoor creëren we een groene buffer door bijvoorbeeld 
landbouwgrond om te vormen tot natuur.
 
Verkeersveiligheid.  
We willen in de woonwijken een maximumsnelheid  
van 30 km/uur. Bij scholen en kinderopvang worden 
verkeersremmende maatregelen getroffen.

  Hegelsom
 
Dorpskarakter behouden.  
Hegelsom wordt weliswaar aan twee zijden begrensd 
door industriegebied en groeit bovendien steeds meer 
vast aan Horst, maar desondanks wil D66-GroenLinks 
het dorpse karakter van Hegelsom behouden. Wij 
steunen bewonersinitiatieven om de zorg voor bestaande 
accommodaties als de gymzaal over te nemen. 
.
Verbinding tussen Hegelsom en ’t Ham.  
We willen, samen met natuurorganisaties, een mooie 
wandelroute vanuit het dorp naar het natuurgebied.

  Horst

Horst op de fiets. 
We gaan voor meer beveiligde fietsenstallingen in het 
centrum. Zoveel mogelijk wegen worden ingepast in een 
30 km-zone. 

De longen van Horst.  
Horst wordt omgeven door mooie stukken natuur als ’t 
Ham, de Kasteelse Bossen, de Reulsberg, de Witte Hel 



   Verkiezingsprogramma  D66-GroenLinks    1514

4. Ruimte, Natuur & Landschap

Wat hebben we bereikt 

Herinrichting beken. 
Horst aan de Maas wordt doorkruist door beken. De 
beken en beekdalen hebben een belangrijke rol in de 
klimaatadaptatie en het versterken van biodiversiteit. 
De herontwikkeling van de Grote Molenbeek binnen het 
project Maasgaarden heeft een prachtige wandel-, fiets  
en kanoroute opgeleverd van Horst naar Meerlo.

Plekskes van geluk. 
Vijfentwintig plekjes waar je het ultieme geluk kunt vinden, 
waar je kunt genieten van de natuur en van de omgeving. 
Een prachtig burgerinitiatief dat omarmd is door de 
gemeenteraad. Een project dat de schoonheid van onze 
gemeente benadrukt.

Klimaatadaptatie. 
Klimaatadaptatie is een voorwaarde geworden bij het 
ontwikkelen van nieuwe plannen om te zorgen dat we de 
gevolgen van de klimaatverandering het hoofd kunnen 
bieden.

Biodiversiteit. 
We hebben de biodiversiteit versterkt, het gerealiseerde 
nieuwe maaibeleid is daar een mooi voorbeeld van.

Maaspark Ooijen Wanssum. 
Het project rondom de hoogwaterbescherming van 
een deel van onze kernen aan de Maas is succesvol 
afgesloten. De ruimte voor de rivier heeft een uniek 
natuurgebied opgeleverd waar veel flora en fauna zich 
kan ontwikkelen en waar de inwoners kunnen genieten. 
Het beheer van natuurgebied Ooijen-Wanssum is 
overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Waardering voor het landschap. 
Bij de ontwikkelingen van Greenport, grootschalige 
woningbouw en andere uitbreidingsplannen is er aandacht 
voor de openheid en schoonheid van het landschap. Dat 
beleid wordt nu erkend en is een structureel onderdeel bij 
iedere planvorming.

Inpassingsplannen. 
We hebben meer geld voor handhaving. De ‘groene 
inpassingsplannen’ voor bedrijven worden daarmee ook 
daadwerkelijk uitgevoerd.

Toevoeging bomen. 
De provincie Limburg heeft in december 2019 het actieplan 
1 miljoen bomen vastgesteld. In de afgelopen raadsperiode 
is een aanzienlijk deel van deze bomen in Horst aan de 
Maas geplant in het kader van verfraaiing van de omgeving 
of als middel tegen ‘hittestress’.

Wat willen we bereiken

Versterking en instandhouding van natuur  
en  open landschapen. 

 
Van omgevingsvisie naar omgevingsplan.  
We willen dat in de verdere ontwikkeling van de  
‘Ontwerp Omgevingsvisie’ de voorgenomen ambities 
verder onderbouwd en meer geconcretiseerd worden.  
De volgende stap daarna, het opstellen van de 
programma’s, is cruciaal; wat gaan we doen om de 
ambities uit de omgevingsvisie te verwezenlijken? 
Programma’s die in samenspraak met onze burgers 
ontwikkeld moeten worden. Daar heeft het bij het 
opstellen van de omgevingsvisie aan ontbroken. 

Ruimte,
Natuur & 
Landschap
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Ruimte, Natuur & Landschap
We ttelijke taken, onze verantwoordelijkheid. 

  Controle en handhaving intensiveren.  
We richten ons op wettelijke normen en op de inhoud 
van afgegeven vergunningen om zo ons milieu te 
beschermen tegen onnodige belastingen. We geven 
geen ruimte aan bedrijven om een vergunning aan 
te vragen en er vervolgens niets mee te doen om, na 
controle, opnieuw een vergunning aan te vragen om 
daar vervolgens opnieuw niets mee te doen. 
D66-GroenLinks wil dat aan alle voorwaarden, die in 
vergunningen zijn vastgelegd, daadwerkelijk worden 
nageleefd. 
 
Inpassingsplannen.  
De controle op de uitvoering van de inpassingsplannen 
zal worden geïntensiveerd en verbeterd. 
 
Milieumonitor, meetbare resultaten.  
D66-GroenLinks wil meting van de milieudruk in onze 
gemeente. Een monitor die overbelaste situaties 
signaleert. Dat geeft ons de gelegenheid de druk 
op overbelaste gebieden aan te pakken, zodat een 
aangenaam woon- en leefklimaat ontstaat voor al onze 
inwoners. 
 
Verlagen de milieudruk.  
D66-GroenLinks wil een betere en een leefbaardere 
aarde doorgeven aan onze kinderen. Horst aan de Maas 
gaat hier stappen zetten door voor de sectoren die echt 
bijdragen aan het verlagen van de milieudruk flankerend 
beleid te ontwikkelen, bijvoorbeeld het afbreken van 
stallen en op die locatie een zonneweide of woningbouw 
te ontwikkelen. De milieudruk daalt jaarlijks met een 
vastgesteld percentage. De milieunormen van de GGD 
en de WHO worden leidend 
 
Bescherming.  
D66-GroenLinks wil dat iedere inwoner zich veilig 
voelt. De gemeente verleent steun bij projecten voor 
dijkverzwaring. 
 
Actualiseren vergunningen.  
Oude, ongebruikte vergunningen dienen standaard 
na drie jaar ingetrokken te worden. D66-GroenLinks 
wil de mogelijkheid om nieuwe normen en technieken 
toe te passen op bestaande vergunningen. Dat 
mag niet gepaard gaan met uitbreidingen die weer 
milieubelastend zijn. We blijven ons inzetten voor 
handhaving van de wet en wegwerking van de 
achterstanden. 
 

Programma’s die tot doel hebben om een gezond, veilig 
en prettig leef- en werkklimaat voor burgers en bedrijven 
te creëren. Programma’s die in eerste instantie gericht 
zijn op het buitengebied en de randen van de kernen.  
Zo willen we bouwen aan omgevingsplannen die 
gedragen worden door de burgers. Omgevingsplannen 
waar alle kwaliteiten die voor een gebied de 
leefomgeving bepalen in samenhang zijn vastgelegd 
en waarin een zorgvuldige afweging is gemaakt tussen, 
natuur, cultuur, landschap, milieu en economie.  
Een plan van aanpak is daarbij onontbeerlijk. 
 
Instandhouding en versterken.  
D66-GroenLinks wil het open, landelijk karakter 
van onze gemeente behouden en versterken. Open 
gebieden dienen open te blijven. Akkerbouw en 
grasland worden omzoomd door natuurlijke elementen 
als bossen, struweel, poelen, kleine elementen en 
beken. Dat vraagt om een integrale benadering, waarbij 
opgaven voor de kwaliteit van de landbouw, natuur, 

Gemeentelijke kwaliteitsmenu (GKM).  
We verhogen de GKM-afdrachten per oppervlakte 
waardoor we uitbreidingen remmen en meer kunnen 
investeren in groen.

Ve rsterking van biodiversiteit 

  Aanpak van verdroging in natuurgebieden. 
We gaan hogere grondwaterstanden stimuleren 
in natuurgebieden. We staan voor beperking van 
beregening in droge periodes. Door het herstellen van 
meanderende beken en een specifieker maaibeleid 
zorgen we dat het water langer kan worden vast 
gehouden. 
 
Openbaar groen.  
D66-GroenLinks gaat door op de ingeslagen weg wat 
betreft het maaien. We voegen waar mogelijk groene 
perken toe en zetten hierbij in op aanleg en herstel 
van kleine landschapselementen en natuurvriendelijk 
beheer van bijvoorbeeld landbouwpercelen, bermen en 
oevers. 
 
Versterken van het groen.  
Vergroening is bij uitstek een sociaal thema. In 
groen ingericht, openbare ruimte ontmoeten mensen 
elkaar vaker. Kinderen spelen er vaker buiten, wat 
hen creatiever, slimmer, zelfverzekerder en fitter 
maakt. D66-GroenLinks wil dat iedere inwoner van de 
gemeente binnen loopafstand van een groene openbare 
omgeving woont. Iedere renovatie of aanpassing dient 
aangegrepen te worden om de openbare ruimte groener 
te maken.

leefomgeving, milieu en water in samenhang met elkaar 
worden opgepakt. De natuur in Nederland staat er slecht 
voor, dit tij moeten we keren. 
 
Behoud van het historisch landschap en erfgoed.  
Het behoud van het waardevolle cultuurhistorisch 
landschap in Horst aan de Maas is van groot belang 
in een goede balans met andere activiteiten in het 
buitengebied. Ook de Maasweerden in Grubbenvorst  
en Lottum horen daarbij. 
 
Instandhouding laanbomen.  
D66-GroenLinks wil het karakteristieke laanbomenland-
schap behouden. We doen dit door langs wegen en 
lanen gezonde en veilige bomen zo lang mogelijk 
te handhaven. Waar om ze dwingende redenen 
(onveiligheid) gekapt moeten worden dienen bomen van 
gelijke soort, met voldoende groeikansen, binnen één 
jaar teruggeplaatst te worden.
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5. Energietransitie & Duurzaamheid

Wat hebben we bereikt 

Glastuinbouw.  
De gesprekken met de sector zijn opgestart om samen te 
kijken welke mogelijkheden er zijn om de verduurzaming te 
bereiken.
 
Zonnepanelen.  
Er zijn de afgelopen raadsperiode nogal wat zonnepanelen 
geplaatst, zowel op particuliere daken als op openbare 
gebouwen, zoals op de Merthal, ’t Gasthoes, het 
gemeentehuis, basisschool de Stip, ‘t Brugeind en op  
vele hallen in Greenport.
 
Kronenberg Energie.  
Een schoolvoorbeeld op weg naar een duurzame 
gemeenschap. Een project van onderop dat dankzij een 
goede samenwerking en gedegen onderzoek heeft geleid 
tot een subsidieaanvraag. 

Duurzaamheidsprogramma.  
De voorbije raadsperiode is het Duurzaamheidsprogramma 
Horst aan de Maas 2020-2025 “#Wijgaangroen” door de 
Raad vastgesteld. 
 
Energietransitie.  
De energietransitie is een belangrijk onderdeel in dat 
Duurzaamheidsprogramma. De Kadernota Duurzame 
Opwekking Energie (KODE) en de Regionale Energie 
Strategie (RES) zijn door de Raad vastgesteld. Aan de 
‘Warmtetransitie’ bij woningen, gebouwen en bedrijven 
wordt gewerkt.

Wat willen we bereiken

Gr ootverbruikers helpen, helpt iedereen. 

  Glastuinbouw. 
D66-GroenLinks wil dat Horst aan de Maas koploper 
wordt op het gebied van energiezuinige glastuinbouw. 
Juist in de glastuinbouw liggen enorme kansen op 
verduurzaming. Wij hopen dat hierbij ook koppelkansen 
ontstaan, waarbij inwoners kunnen meeprofiteren van de 
verduurzaming van bedrijven. Dit kan bijvoorbeeld door 
middel van een warmtenet. 
 
Duurzaam vanaf het begin.  
Bedrijven die zich willen vestigen in Horst aan de Maas 
zijn vanaf het begin aantoonbaar energieneutraal. D66-
GroenLinks wil dat de benodigde energie op locatie 
duurzaam wordt opgewekt. De gemeente faciliteert en 
stimuleert bestaande bedrijven samen te werken aan  
de verduurzamingsopgave. 

Energietoezicht. 
D66-GroenLinks wil dat het energietoezicht op bedrijven 
wordt geïntensiveerd en de benodigde capaciteit 
daarvoor op peil gebracht. 

We  zullen het met zijn allen moeten doen. 

  Besparing en isolatie.  
Woningcoöperaties, instellingen, bedrijven, boeren en 
burgers worden aangezet tot besparen van energie.  
Wat we niet gebruiken hoeven we ook niet op te wekken. 
D66-GroenLinks wil dat de gemeente het initiatief neemt 
en leiding geeft aan deze operatie. Burgers, bedrijven 
en instellingen worden ‘ontzorgd’ door ze actief te 
benaderen met toegankelijke informatiepakketten. Alle 
daken van bedrijven, stallen, instellingen en woningen 
verdienen zoveel mogelijk zonnepanelen. 

Energietransitie 
& Duurzaamheid
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Voorop in de bestrijding van de klimaatcrisis.

  Innovatie.  
 De klimaatcrisis vinden we de grootste en meest 
urgente opgave waar we voor staan. Snel  
 handelen en op korte termijn duurzame energie 
opwekken vinden we een vereiste, we gaan dit doen 
door het plaatsen van windmolens en het aanleggen 
van zonneweides. D66-GroenLinks is zich ervan bewust 
dat niet iedere inwoner dit een goede oplossing vindt en 
dat het veel effect heeft op de leefomgeving van onze 
inwoners. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit een 
opgave is waar we niet omheen kunnen. Wel vinden we 
dat bij iedere beslissing de juiste afwegingen worden 
gemaakt, zodat de leefbaarheid van onze inwoners 
zo min mogelijk wordt aangetast. We geven bij zonne-
energie nadrukkelijk voorkeur aan bestaande en nieuwe 
daken en dubbelruimte gebruik. Hoge windmolens 
met veel overlast willen we vermijden. Liever twee 
lage windmolens dan een hoge. Daarnaast stimuleren 
we de ontwikkeling van alternatieve vormen van 
energieopwekking zoals het gebruik van waterstof.  
 
Gebruik beschikbare gestelde middelen. 
Horst aan de Maas moet voorop lopen in innovatie.  
De komende jaren komt er naar verwachting veel geld 
voor duurzaamheid, klimaat en de energietransitie 
vanuit de landelijke overheid. Deze gelden zetten we 
wat D66-GroenLinks betreft enkel in om de gestelde 
doelen te halen. 
 
Duurzaamheidsprogramma #Wijgaangroener.  
Dat D66-GroenLinks duurzaam verder wil, zal 
vastgelegd worden in het Uitvoeringsprogramma  
2023-2026 van “#Wijgaangroener”. 
 
Betrouwbare partner.  
De netwerkcapaciteit is op dit moment een van de 
grootste uitdagingen als het gaat om de energietransitie. 
Als het aan D66-GroenLinks ligt tonen wij ons een 
betrouwbare partner. Hierdoor ontstaat er voor de 
netwerkbeheerders tijdig duidelijkheid zodat ze vaart 
kunnen maken met verbeteren van het netwerk. 
Daarnaast kunnen ondernemers aan de slag met 
innovatieve vormen van energieopslag bij de grote 
opweklocaties.

 
 
 

Energiehuis.  
D66-GroenLinks wil dat er een Energiehuis komt, 
gerund door deskundige vrijwilligers en (installatie)
bedrijven. Dit initiatief wordt financieel ondersteund 
door de gemeente. Het Energiehuis geeft advies over 
energiebesparing en inzet van duurzame energie. 
 
Oplaadpunt aan huis.  
Elektrisch rijden heeft de toekomst daarnaast kan de 
accu van de auto als opslag worden gebruikt voor 
opgewekte energie. D66-GroenLinks wil dat iedere 
nieuwbouwwoning een oplaadpunt krijgt voor de 
elektrische auto. 
 
Aanpassen regelgeving.  
Belemmerende regelgeving voor het nemen van 
energiebesparende maatregelen aan woningen en 
gebouwen worden weggenomen. D66-GroenLinks 
wil dat vergroening van gevels, de plaatsing van 

Radicaal duurzaam
 
  Biomassa. 

Grootschalige energieopwekking door biomassa is geen 
betrouwbare en toekomstbestendige warmteleverancier 
gebleken. Er is op dit moment een overschot aan 
verbrandingscapaciteit in de gemeente. D66-
GroenLinks is tegen het importeren van brandstof, er is 
dus geen plek voor nieuwe initiatieven of uitbreidingen 
van de bestaande centrales. 
 
Mestvergisting.  
Mest is een restproduct, geen importproduct. Zolang 
er in onze gemeente meer vergist kan worden dan dat 
er mest wordt geproduceerd moeten we afschalen in 
plaats van nieuwe initiatieven toestaan.

warmtepompen en het plaatsen van zonnecollectoren 
actief worden gestimuleerd. 
 
Participatie en draagvlak. 
Draagvlak is van groot belang om de energietransitie 
te laten slagen. In gesprek gaan met alle bewoners 
en bedrijven en in gesprek blijven is voorwaarde om 
draagvlak te creëren en te houden. 
 
Meeprofiteren.  
D66-GroenLinks wil dat grootschalige opweklocaties 
zoveel mogelijk in handen zijn van gemeente en 
energiecoöperaties, zodat subsidies en mogelijke 
winsten volledig ten goede komen van gemeenschap 
en omgeving. Daarnaast moeten inwoners die willen 
verduurzamen daarvoor de juiste handvatten aangereikt 
krijgen door de gemeente. Door makkelijk te verkrijgen 
informatie over subsidie bij afkoppeling van hemelwater 
afvoer. Ook daar kan een Energiehuis bij helpen.

Energietransitie & Duurzaamheid
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6. Onderwijs & Jeugd

Wat hebben we bereikt 

Iedereen krijgt de kans te leren. 
Horst aan de Maas kent goede onderwijsvoorzieningen 
en zorg zodat iedereen, jong en oud, hier geboren of 
van andere komaf, de kans krijgt om te leren en zich te 
ontplooien. Ook voor wat betreft laaggeletterdheid en 
integratie van arbeidsmigranten zijn forse stappen gezet.

Het vernieuwde Integraal Huisvestingplan is 
vastgesteld. 
Dat betekent goede huisvesting voor scholen, geschikt 
voor modern en eigentijds onderwijs. De scholen in Meterik 
en Kronenberg zijn al aangepast en nieuwe fusieschool de 
Stip tussen Tienray en Swolgen is dit schooljaar in gebruik 
genomen. 
 
Een nieuwe openbare school.  
Het onzalige idee om openbare school Weisterbeek in 
Horst over te plaatsen naar Dendron is van tafel. Herbouw 
vindt plaats op de huidige locatie in combinatie met 
woningbouw. 

Toekomst scholen in Sevenum.  
De situatie van de basisscholen in Sevenum wordt 
onderzocht en zal leiden tot ver- of nieuwbouw. Hiervoor  
is al geld gereserveerd. 
 
Peuterspeelzaalwerk.  
Is nu nog in elke kern aanwezig. Kinderen die dat nodig 
hebben kunnen vier dagdelen naar de peuterspeelzaal.  
Ze krijgen extra zorg en taalonderwijs.
 
Jeugdzorg.  
De samenwerking tussen school en hulpverleners staat. 
De jeugdzorg is beter georganiseerd.

Meer kansen voor kinderen en jongeren. 
De notitie “ JONG EN LEKKER IN JE VEL” is vastgesteld. 
Door middel van de hierin genoemd actiepunten krijgen 
alle kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar de kans om zich 
te ontwikkelen tot gelukkige, veerkrachtige en zelfredzame 
inwoners die actief deelnemen aan het sociale, 
economische, sportieve en culturele leven in  
Horst aan de Maas. 
 
Alcoholgebruik en roken.  
Er zijn al heel wat rookvrije scholen. In een aantal 
sportkantines wordt op de momenten dat jeugdigen 
aanwezig zijn geen alcohol genuttigd.
 

Zwembad en sporthal de Berkel.  
Deze worden niet verplaatst naar afslag 10. Daardoor 
kunnen ook de kinderen van de Horster basisscholen op 
loopafstand blijven gymmen en sporten. 
 

Wat willen we bereiken

“Lekker in je vel dan red je het wel”. 

  Voor- en vroegschoolse educatie.  
Belangrijk om taal- en ontwikkelingsachterstanden 
te voorkomen of weg te werken. Daarom blijven we 
actief de voorschoolse educatie versterken o.a. door 
het taalprogramma PeuterPlus aan alle kinderen aan 
te bieden. D66-GroenLinks wil stimuleren dat alle 2-4 
jarigen vier dagdelen naar de opvang gaan. Gratis en 
zolang het kan in de eigen kern of wijk. 
 
Goed onderwijs en gelijke kansen. 
Onderwijs is de belangrijkste aanjager van 
kansengelijkheid en persoonlijke ontwikkeling en 
voorkomt tweedeling. D66-GroenLinks wil dat er 
laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning van 
onder meer een gezinscoach beschikbaar is voor 
ouders die worstelen met de opvoeding. 
 
Iedereen zijn plekje. 
D66-GroenLinks wil dat iedereen, jong en oud, hier 
geboren of van andere komaf, de kans krijgt in onze 
samenleving een plekje te vinden. Dat betekent 
investeren in integratie, taal en nog eens taal. Spreek 
je onze taal dan voel je je het snelst thuis in onze 
samenleving. Laaggeletterden verdienen onze volle 
aandacht en hulp. 
 
Kind Centra.  
We zetten in op de verdere ontwikkeling van de 
combinatie van opvang, opvoeding en onderwijs in 
de integrale Kind Centra met als doel een optimale 
doorgaande ontwikkellijn van kinderen.

  Alle kinderen doen mee. 
Extra aandacht en zorg én middelen verdienen de 
kinderen die door armoede niet deel kunnen nemen aan 
het sociale leven. Ook kinderen van werkende ouders 
die hun kinderen niet aan het sociale leven kunnen laten 
deelnemen verdienen onze aandacht en ondersteuning. 
D66-GroenLinks wil dat de Stichting Leergeld daartoe 
voldoende middelen krijgt.

Onderwijs 
& Jeugd
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  We voeren het IJslands model voor de jeugd in 
om het gebruik van middelen te verminderen.  
De IJslandse jeugd gebruikt in Europa nu het minst. 
Voorheen het meest. Er wordt sterk ingezet op 
preventieve jeugdgezondheidszorg en vroeg signalering 
én begeleiding. Onverlet zorgt onze gemeente, samen 
met ouders, jongerencentra, verenigingen, scholen en 
horeca voor een resultaatgerichte aanpak waarbij een 
ieder, ook de ouders, op hun verantwoordelijkheid wordt 
aangesproken. Het gaat volgens D66-GroenLinks  
om preventie waarbij we samen werken met scholen en 
verenigingen. De gemeente dient te handhaven op de 
regels die alcoholverkoop aan minderjarige reguleren.

  Minder uitval en afmaken opleiding. 
  School en gemeente werken samen om schooluitval- 

en verzuim te voorkomen zodat de onderwijsloopbaan 
van jongeren tussen 2 en 18 jaar zonder onderbreking 
verloopt. Alle mogelijke inzet is gericht op het afmaken  
van begonnen opleiding.

De gemeente creëert de basis. 

  Scholenbouw.  
De gemeente (ver-)bouwt volgens de afgesproken 
planning nieuwe scholen, geschikt voor modern en 
eigentijds onderwijs. Sevenum is nu aan de beurt. 
Als onderwijskoepels scholen willen sluiten, maar er 
draagvlak is van ouders om de locatie open te houden, 
kijkt de gemeente al in een vroeg stadium samen met 
de ouders en het schoolbestuur wat mogelijk is.

  Niet alleen wettelijke taken uitvoeren.  
De gemeente zorgt voor huisvesting van scholen en 
bewegingsmogelijkheden, VVE en jeugdzorg. Buiten 
deze taken stimuleert en faciliteert de gemeente op 
velerlei gebied zoals gezonde voeding, niet roken, 
cultuur, milieubewustwording, muziek en wat nog meer 
nodig is.

  Cultuur, gezondheid en maatschappij.  
D66-GroenLinks wil dat scholen worden gestimuleerd 
om hun onderwijsaanbod te verbinden met kunst 
en cultuur, sport en bewegen, naast aandacht voor 
gezondheid, voeding, voorkomen van pestgedrag, 
natuur, duurzaamheid en beweging. De gemeente 
draagt daadwerkelijk haar steentje bij.

Jeugdzorg, onze grootste prioriteit. 

  Een veilige plek voor de jeugd.  
Jongeren moeten zich in onze gemeenschap thuis en 
geborgen voelen en hun plek vinden en mee doen. 
Hierbij betrekken we kinderen, jongeren en hun ouders, 
scholen, verenigingen en hulpverleners. Doel van de 
hulpverlening moet zijn dat jongeren een grotere kans 
maken om op eigen kracht en in harmonie met hun 
familie, de school en hun omgeving zich ontwikkelen 
tot volwassen- en zelfstandige mensen die hun plekje 
in onze samenleving vinden en volop meedoen en 
gelukkig zijn. Dat vraagt vroegtijdige signalering en 
ondersteuning van jongeren en kinderen en hun ouders. 
Uitwerken van “ JONG EN LEKKER IN JE VEL” draagt 
hiertoe bij. Indien nodig moet de zorg na het 18de 
levensjaar zonder onderbreking voortgezet kunnen 
worden.

  Professionals en vrijwilligers ondersteunen.  
De gemeente investeert in (nieuwe) initiatieven die 
bijdragen aan het verstevigen van de basisstructuur 
voor jeugd en opvoeders. Trainers, coaches en 
vrijwilligers worden geholpen met bijvoorbeeld thema-
informatieavonden, workshops en trainingen of door 
een jeugdprofessional als vraagbaak beschikbaar te 
stellen.

  Onderwijs en bedrijfsleven.  
D66-GroenLinks vindt dat er geregeld overleg plaats 
moet vinden tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven 
om de aansluiting met de arbeidsmarkt te verbeteren.

Onderwijs & Jeugd
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7. Wonen & Leefomgeving

Wat hebben we bereikt 

Huren in Horst aan de Maas.  
Sociale huur en huurwoningen voor de middeninkomens 
worden weer serieus genomen in Horst aan de Maas. 
We zorgen bij ieder project voor verschillende soorten 
woningen. Hierdoor creëren we een gezonde doorstroming 
in de kernen. De leefomgeving in Horst-West krijgt met de
bouw van nieuwe sociale huurwoningen een krachtige 
impuls.

Nieuwbouwprojecten. 
De afgelopen periode zijn verschillende projecten 
gestart of afgerond, zoals de Luishof in Broekhuizen en 
de Heijmans One woningen in America. Het project de 
Afhang is in volle ontwikkeling. Daarnaast hebben we onze 
faciliterende rol gehad bij projecten als Ozzen Hof, een 
mooi initiatief vanuit de bevolking.

Starterslening. 
Jonge mensen hebben nog steeds toegang tot een 
starterslening bij de koop van het eerste huis. We laten 
de hoogte van de starterslening meebewegen met de 
markt maar waken tegelijk dat het geen marktverstorende 
regeling wordt.

Verduurzaming. 
We hebben een breed gesteund voorstel ingediend om 
inwoners met een koopwoning te helpen bij het verkrijgen 
van een collectief advies om hun woning te verduurzamen.

Klimaatadaptatie. 
Via diverse subsidieregelingen (afkoppeling regenwater, 
duurzaamheidsloket) hebben we ervoor gezorgd 
dat huiseigenaren hun steentje kunnen bijdragen 
aan het verduurzamen van de bebouwde omgeving 
en voorbereidingen kunnen treffen om extremere 
weersomstandigheden het hoofd te kunnen bieden.

1000-woningenplan. 
Er is een aanzet gemaakt om de woningvoorraad van Horst 
op een gezond niveau te krijgen. Het 1000-woningenplan 
geeft de richting aan om de huizen op de juiste plek te 
krijgen. 
 
 

Wat willen we bereiken

Betaalbare woningen voor jongeren  
en ouderen die willen doorstromen 

   Zelfbewoningsplicht.  
Stijging van woningprijzen tegengaan met een 
zelfbewoningsplicht. D66-GroenLinks blijft pleiten 
voor het invoeren van een zelfbewoningsplicht voor 
particuliere nieuwbouwwoningen.

  Transformatie.  
We onderzoeken of bestaande gebouwen, bijvoorbeeld 
leegstaande gemeenschapshuizen, voor bewoning 
omgebouwd kunnen worden.

  Experimenteren met woonvormen en 
betaalbaarheid.  
D66-GroenLinks wil bewoners stimuleren om met 
een groep de eigen woningen te bouwen (CPO). We 
stimuleren de bouw van tijdelijke woningen. We willen 
bouwkavels uitgeven in erfpacht en maken vormen 
van Slimmer Kopen mogelijk zodat een eigen woning 
makkelijker voor starters bereikbaar wordt.

  Rol Woningcorporaties.  
Woningcorporaties krijgen een krachtige rol. We 
wijzen meer bouwlocaties aan hen toe en gaan de 
prestatieafspraken aanscherpen en strenger monitoren.

  1000-woningenplan. 
Bij de uitvoering van het 1000-woningenplan geven 
we voorrang aan het aanpakken van knelpunten boven 
grootschalige nieuwbouw aan de randen van de kernen. 
We denken daarbij aan zaken als sloop van oude 
bedrijfsgebouwen, het aanpakken van braakliggende 
terreinen of voormalige agrarische bedrijfslocaties. 
D66-GroenLinks wil dat lef, visie en creatieve 
oplossingen binnen onze ambtelijke organisatie 
kortere en bewonersvriendelijke procedures mogelijk 
maken. We bevorderen een snellere afhandeling van 
procedures en vergunningen met inzet van bureaus die 
daarvoor wettelijk zijn toegerust (gecertificeerd).

 

Wonen & 
Leefomgeving
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Een groene en gevarieerde leefomgeving

  Leefbaarheid.  
We stimuleren en faciliteren het behoud van buurt-
winkels en voorzieningen in de kernen. Iedere kern 
moet een speeltuin hebben waar kinderen veilig kunnen 
spelen. D66-GroenLinks zet in op een groene omgeving 
in elke kern.  
 
Tegels eruit, planten erin.  
Iedere vierkante meter minder steen draagt bij aan 
een betere opname van hemelwater. D66-GroenLinks 
ondersteunt elke initiatief dat bijdraagt aan het groener 
maken van privé-domein.

Energieneutraal wonen
   

Verduurzaming eigen woningen.  
D66-GroenLinks blijft er naar streven om 
huizenbezitters te stimuleren hun woning te 
verduurzamen.

  Energiehuis.  
Woningeigenaren moeten gestimuleerd worden hun huis 
energieneutraal te maken. Het Energiehuis organiseert 
maandelijks een inloopdag om inwoners te informeren 
en concrete tips voor mogelijke acties mee te geven.

 

  Duurzaamheidseisen huurwoningen. 
We spreken met woningbouwcoöperaties af dat ze  
een minimaal aantal bestaande woningen voorzien 
van zonnepanelen en groene daken en het hemelwater 
afkoppelen van het riool. D66-GroenLinks vindt 
dat deze investeringen niet mogen leiden tot een 
huurverhoging.

Afval, de vervuiler betaalt.
 
  Afvalsysteem.  

We kennen in Horst aan de Maas een prima 
afvalsysteem met een hoog serviceniveau. Goed voor 
het milieu. Toch staat dat niveau onder druk nu de 
kosten van afvalverwijdering en verwerking landelijk de 
hoogte in gaan. D66-GroenLinks wil de betaalbaarheid 
zoveel mogelijk handhaven door meer differentiatie in 
de tarieven aan te brengen. 

  Zwerfafval.  
Om het zwerfafval in te dammen willen we meer 
afvalbakken en blikvangers. We zijn dankbaar en trots 
op onze vrijwillige “zwerfafvalpakkers“. We zetten 
ze graag in het zonnetje! D66-GroenLinks zet in op 
educatie en inspiratie van kinderen op de basisschool 
en in het voorgezet onderwijs. We faciliteren en brengen 
lokale en landelijke opruimacties en inactieven, zoals 
World Cleanup Day en de Schone Rivieren Alliantie, 
onder de aandacht.

Wonen & Leefomgeving
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8. Zorg voor iedereen

Wat hebben we bereikt 

Niemand viel er tussen wal en schip. 
Ondanks financiële tekorten heeft de gemeente z’n best 
gedaan vrijwel iedereen die dat nodig had zorg op maat te 
geven. Keukentafelgesprekken werden uitgebreid zodat 
binnen het kader van de WMO echt maatwerk geleverd kon 
worden.

Hulp in coronatijd. 
Corona heeft veel negatieve effecten gehad. Het adequaat 
handelen van het gemeentebestuur heeft ervoor gezorgd 
dat er veel klappen zijn opgevangen. We hebben 
verruiming van de terrassen toegestaan, reclamebelasting 
laten vervallen en een aanjaagfonds voor winkelcentra 
opengesteld. 

Positieve gezondheid. 
Er is nieuw gezondheidsbeleid vastgesteld. Een bredere 
kijk op gezondheid. Minder de focus op alleen fysieke 
gezondheidsklachten maar er wordt gekeken naar het 
vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en 
sociale uitdagingen in het leven om te gaan. De nadruk 
ligt erop dat de mensen zoveel mogelijk het in eigen hand 
kunnen hebben.

Preventieve aanpak Nieuwkomers. 
Gemeente is gestart met een succesvol project om 
nieuwkomers te begeleiden als ze zelfstandig gaan wonen 
en ze handreikingen geeft zodat ze niet in de schulden 
raken te voorkomen.

Rookvrije zones. 
De gemeente heeft de laatste jaren steeds meer aandacht 
gegeven aan het inrichten van rookvrije zones zodat 
jongeren minder in aanraking komen met roken.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 
We hebben samen met de gemeentes Venray en Peel 
en Maas ons hard gemaakt voor de mensen die werken 
binnen de NLW. We zijn er in geslaagd om, ondanks het 
regionale karakter, een toekomstbestendige organisatie 
op te tuigen die probeert elke medewerker op zijn of haar 
niveau te laten werken. 

 
 

Wat willen we bereiken

Wij zijn er voor iedereen. 

   Gelijke kansen.  
Wij vinden gelijke kansen erg belangrijk, met aandacht 
voor ieders talenten en mogelijkheden, zowel 
economisch als sociaal. D66-GroenLinks wil investeren 
in integratie, mensen met een achterstand helpen en 
begeleiden naar de arbeidsmarkt.  
 
Zelf aan zet. 
In het sociaal domein willen we de onderlinge 
zelfredzaamheid van bewoners stimuleren. We werken 
aan een inclusieve samenleving, met oog voor alle 
generaties en groepen.

  Niemand mag tussen wal en schip vallen!  
Het uitgangspunt van D66-GroenLinks is dat iedereen 
die zorg nodig heeft ook echt zorg krijgt. Ook als daar 
meer geld voor nodig is dan de door het Rijk gestelde 
budgetten.

Iedereen doet mee. 

  Uitkering als stimulans tot participatie.  
D66-GroenLinks staat voor een fatsoenlijke  
sociaal vangnet. We willen dat alle mensen met een 
gemeentelijke uitkering de ruimte krijgen om onbetaald 
werk te verrichten of een opleiding te volgen. Dit  
mag niet ten koste gaan van de kans op betaald  
werk maar moet deze kans juist versterken. Een 
stimulerende aanpak is daarbij uitgangspunt waarbij  
ook tegenprestaties kunnen worden gevraagd.

  Werk voor iedereen.  
We willen onze ondernemers en instellingen stimuleren 
en aanmoedigen om mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt, arbeidsgehandicapten en andere 
kwetsbare doelgroepen in dienst te nemen. D66-
GroenLinks vindt dat de gemeente hiervoor meer 
advies, ondersteuning en begeleiding moet bieden. 
We willen een lokale banenafspraak maken met 
het bedrijfsleven zodat we deze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ook écht met zijn allen oppakken.

 

Zorg voor 
iedereen
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verbinding maakt met de professionele zorgverleners 
in het dorp. Het centrum is ‘van en voor’ het dorp zelf 
en heeft daardoor in elk dorp een unieke identiteit 
qua schaal, vorm en ‘smaak’ (noaberzorgpunt, 
dorpsdagvoorziening, huis van de wijk, zorghuis, 
zelfregiecentrum). De gemeente heeft een 
verantwoordelijkheid om deze centra te faciliteren en 
te ondersteunen; dat kan met voorzieningen, financiële 
ondersteuning en – indien nodig – met professionele 
ondersteuning. 

  Nieuwkomers.  
De gemeente ondersteunt nieuwkomers (asielzoekers, 
statushouders en internationale werknemers) actief 
en heeft daarbij in het bijzonder aandacht voor de 
onderwijsbehoeften van kinderen (taal, sociale 
integratie, zwemmen). De gemeente stelt hiervoor aan 
het onderwijs extra middelen beschikbaar. Volwassenen 
worden geholpen om zo spoedig mogelijk ritme in het 
leven te vinden en gebruik te maken van de capaciteiten 
en opleidingen die zij in hun thuisland hebben 
opgedaan. D66-GroenLinks wil dat de gemeente hier 
sterker de regie neemt en stuurt op kwaliteit, zonder 
dat dit de verantwoordelijkheid van nieuwkomers 
ondermijnt. Educatie en begeleiding voor nieuwkomers 
mag niet enkel en alleen afhankelijk zijn van vrijwilligers.

  Gastvrije samenleving.  
Een open samenleving betekent ook een gastvrije 
samenleving. D66-GroenLinks wil mensen die op de 
vlucht zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige 
haven bieden. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen 
onderdeel van onze gemeente. Dat vraagt inzet van 
henzelf, maar ook van ons als lokale samenleving.

   Toegankelijkheid.  
We zorgen dat alle openbare gebouwen en sport, 
cultuur- onderwijs- en gemeenschapsaccommodaties 
toegankelijk zijn voor mensen met een beperking 
zoals afgesproken in Agenda 22. Dit is uitgangspunt 
van ons handelen. Ook in de openbare ruimte is extra 
aandacht voor minder valide inwoners noodzakelijk. 
D66-GroenLinks wil horecaondernemers en winkeliers 
stimuleren om hun locaties optimaal toegankelijk 
inrichten. 

  Dorpsvoorziening.  
D66-GroenLinks wil stimuleren dat in elke kern een 
laagdrempelig ‘ondersteuningspunt’ is waar mensen met 
zorg- en ondersteuningsvragen kunnen binnenlopen 
voor een praatje, kop koffie, ook sociale ondersteuning 
en advies. Het is ook de plek waar het lokale netwerk 
(zorgvragers, mantelzorgers, vrijwilligers) raakt en 

 NLW. 
  Iedereen verdiend een veilige plek om te werken. De 

gemeente waarborgt deze plek voor mensen die hier 
zelf niet voor kunnen zorgen.

Voorkomen is beter dan genezen. 

  Preventie.  
Voorkomen is beter dan genezen. Of het nu gaat om 
schulden, geestelijke gezondheid of overgewicht, 
het is cruciaal om problemen aan te pakken voordat 
mensen gezondheidsproblemen krijgen. Daarom 
besteden we een vast percentage van de regionale 
zorgbudgetten aan preventie. Daarmee investeren 
we in betere samenwerking binnen en buiten de zorg 
en in hulpverlening op plaatsen waar problemen het 
eerst kunnen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld met 
maatschappelijk werkers bij de huisarts en op school en 
lichamelijke screenings in de ggz. Zo zorgen we dat er 
meer oog is voor een gezonde leefstijl.

  Schuldenpreventie.  
Goede begeleiding kan voorkomen dat mensen in 
de financiële problemen raken. Voorkomen is beter 
dan genezen. D66-GroenLinks wil voorkomen dat 
mensen in de problemen komen door stapeling van 
eigen bijdragen. Ook voordat mensen in de financiële 
problemen raken, bieden we de helpende hand.

  Drugs, roken en drank (IJslandsmodel). 
Om roken, alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 
verder tegen te gaan, kiest de gemeente samen met 
ouders, jongerencentra, verenigingen, scholen en 
horeca voor een resultaatgerichte aanpak. Daarbij 
wordt een open gesprek gevoerd met jongeren en 
worden alle betrokkenen, ook de ouders, op hun 
verantwoordelijkheid aangesproken. Er wordt ingezet 
op preventie waarbij we samenwerken met scholen en 
verenigingen. In sportkantines wordt beperkt alcohol 
geschonken en op scholen en in de sozen wordt 
aandacht besteed aan de gevaren van alcohol en drugs. 
D66-GroenLinks wil dat de gemeente handhaaft op de 
regels die alcoholverkoop aan minderjarige reguleren.

Zorg voor iedereen
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9. Economie, Mobiliteit & Landbouw

Wat hebben we bereikt 

Actualisatie milieuvergunningen.  
Horst aan de Maas had vóór 1 februari 2021 de 
vergunningen van 38 grote bedrijven moeten actualiseren. 
Dankzij D66-GroenLinks ligt er nu een plan om dit op de 
kortst mogelijke termijn alsnog uit te voeren. 

Visie veehouderij.  
D66-GroenLinks heeft de discussie over de intensieve 
veehouderij op de kaart gezet. We hebben een begin van 
een beweging in gang gezet. Er ligt nu in ieder geval een 
discussiestuk aan de hand waarvan we onze standpunten 
naar voren kunnen brengen. Zo kunnen we duidelijk maken 
wat D66-GroenLinks nodig vindt dat er moet veranderen 
en aangeven hoe dat kan. 

Socialer en eerlijker beleid voor buitenlandse 
werknemers.  
We hebben een begin gemaakt met het afschaffen van 
de parallelle wereld waarin deze groep heel lang geleefd 
heeft. Huisvesting staat op de agenda alsook de vraag 
naar de impact op de maatschappij als het gaat om de 
zorgvraag, de veiligheid, de leefbaarheid, de integratie en 
de vraag wie opdraait voor de kosten.

Meer handhaving. 
Er is meer aandacht is voor de belasting van het milieu 
door met name de veehouderij. Op ons aandringen worden 
de milieuvergunningen van de 46 grootste veehouderijen 
eindelijk aangescherpt.

Beroep mestverwerker
De milieunormen van de GGD en de WHO worden leidend. 
Onder leiding van onze wethouder hebben wij werk 
gemaakt van het aanpakken van deze overlast gevende 
situatie. Wij laten omwonenden niet meer alleen staan als 
het gaat om hun gezondheid.

Coronasteun. 
De gevolgen van Corona voor de lokale economie 
waren enorm. Ondernemers werden geconfronteerd met 
grote onzekerheid en daarmee ook hun werknemers. 
Aanvullende maatregelen op de landelijke steunpakketten 
hebben er toe bijgedragen dat we samen met de lokale 
middenstand mensen aan het werk konden houden.

Ashorst. 
Verbeteringen bij het varkensbedrijf Ashorst zijn samen 
met omwonenden afgedwongen.

Kwalitatieve werkgelegenheid.  
Kwalitatieve werkgelegenheid bij Greenport en beperking 
van het vrachtwagenverkeer zijn gerealiseerd en worden 
verder gestimuleerd. 
 
Stationsomgeving Horst-Sevenum.  
Er wordt voorzien in een nieuwe en veilige omgeving bij 
het treinstation Horst-Sevenum. 
 
Verduurzaming openbare verlichting.  
Waar openbare verlichting vervangen dient te worden, 
pakken we dit duurzaam op met het aanbrengen van  
led-verlichting aan onze openbare wegen en fietspaden.

Wat willen we bereiken

Toekomstbestendige agrarische sector

  Stimuleren en realistisch perspectief.  
We beseffen dat de gemeente slechts beperkte 
mogelijkheden heeft om maatregelen te nemen 
met betrekking tot de landbouw. Toch wil D66-
GroenLinks boeren stimuleren de verandering naar 
een duurzame landbouw te maken. De kabinetsvisie 
Kringlooplandbouw biedt daarvoor een richtsnoer.

 
  Glastuinbouw.  

Geen uitbreidingen meer toestaan van de glastuinbouw. 
Wel initiatieven ondersteunen die bestaande 
glasopstanden willen verduurzamen. D66-GroenLinks 
streeft naar een kleinschalige tuinbouw op de koude 
grond met alleen glas voor seizoen-verlenging, zonder 
verwarming. 

  Veranderingen in de landbouw.  
In Horst aan de Maas moet een ‘kenniscentrum’ worden 
opgezet, samen met boeren en hogere overheden, dat 
als aanjager kan fungeren om veranderingen tot stand 
te brengen. Veranderingen die de balans tussen de 
hoeveelheid te gebruiken grond en gezonde voeding 
herstelt. Veranderingen die zich meer richten op 
kwaliteit dan op kwantiteit en meer op kleinschaligheid 
en diversiteit. Uitbereidingen zijn wat D66-GroenLinks 
betreft niet meer aan de orde. 

Economie, 
Mobiliteit & 
Landbouw
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  Leefbaarheid.  
We werken aan het zo aantrekkelijk mogelijk maken van 
middenstand in de 3 grote kernen en faciliteren tevens 
de mogelijkheid tot buurtwinkels in de kleinere kernen.

 
 Carrière.  
  Er is een divers aanbod aan werkgevers in Horst aan 

de Maas. D66-GroenLinks wil daarmee zorgen dat 
we aantrekkelijk zijn en blijven voor jong en oud om 
een hier een baan te vinden die past bij hun ambitie 
en persoonlijke situatie. We gaan werkgelegenheid 
koppelen aan de energietransitie en de High-Tech en 
Brightlands campus.

 
 Regionale ontwikkelingen
 
  Internationale werknemers.  

D66-GroenLinks stimuleert inschrijving van 
internationale werknemers vanaf dag 1. We voeren 
het rapport van aanjaagteam Roemer integraal uit. 
Fatsoenlijke, kleinschalige huisvesting, met oog voor 
maatschappelijke effecten op gebied van wonen, 
onderwijs, zorg en integratie. 

  Natuur uitbreiden en kringlooplandbouw 
stimuleren.  
We gaan de komende periode tenminste tweehonderd 
hectare nieuwe natuur en tweehonderd hectare 
extensieve landbouw (natuurlijke begrazing) aanleggen, 
in samenwerking met provincie, Staatsbosbeheer en 
Limburgs Landschap. D66-GroenLinks wil bestaande 
ecologische gebieden verbinden. We zetten in op 
de omvorming van de intensieve veehouderij naar 
extensieve begrazing in een natuurlijke omgeving.  
Ook zetten we in op duurzaam bosbeheer.

 CO2-footprint. 
D66-GroenLinks wil de CO2-footprint verlagen en een 
sterke reductie van ammoniakuitstoot. D66-GroenLinks 
wil bestaande bedrijven stimuleren om de milieulast 
te verminderen en alleen nieuwe initiatieven toestaan 
waarbij de CO2-footprint niet vergroot wordt.

 
  Kansen benutten.  

Consumenten worden gestimuleerd minder vlees te 
eten en hun voedingsgewoonten te variëren. We zetten 
in op de ontwikkeling van agrarische verdienmodellen 
met productie op kleinere schaal en gebaseerd op de 
kringlooplandbouw. Alles wat overblijft gebruiken we 
weer. D66-GroenLinks wil een nog betere samen-
werking tot stand te brengen met de Brightlands 
Campus Gezonde Voeding.

 
  Gezonde lucht.  

In onze gemeente wordt een Geurverordening 
ingevoerd die gebaseerd is op de actuele adviezen van 
de GGD, in samenwerking met stichting ‘De Gezondste 
Regio’.

  Pachtgronden.  
De gemeente kan als grootgrondbezitter een bijzondere 
rol spelen in de verduurzaming van de akkerbouw. Door 
agrarische gronden onder voorwaarden langdurig te 
verpachten dagen we agrariërs uit om te investeren in 
de kwaliteit van de bodem.

 Ruimte voor lokale ondernemers 

  Reclamebelasting.  
We houden de reclamebelasting voor ondernemers 
in het centrum van Horst in stand. D66-GroenLinks 
wil dat de centrum-ondernemers in Horst deze 
inkomsten gebruiken voor de uitvoering van hun 
centrum-management-taken. We stimuleren de 
centrumondernemers in Sevenum, Grubbenvorst 
en andere kernen om zich ook op deze manier te 
organiseren.

  Vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven 
en lokale ondernemers.  
Wij zorgen voor een goed vestigings- en onder-
nemersklimaat waarbij de ontwikkeling naar duurzaam 
en verantwoord omgaan met milieu en mensen leidend 
zal zijn. D66-GroenLinks wil de grondprijzen voor 
nieuwe bedrijven verhogen. Er is immers nu al meer 
werkgelegenheid dan huisvesting.

 
  Vooruitstrevend en innovatief.  

Wij kijken na Corona vooral naar het herstel van 
vertrouwen in het bedrijfsleven en herstel van kansen 
op de arbeidsmarkt. D66-GroenLinks is pleitbezorger 
voor bedrijven die zich richten op duurzame 
innovaties, o.a. in de voedingsmiddelenindustrie. 
Kleinschalige productie en variatie heeft de voorkeur 
op grootschaligheid. We richten ons op een nieuwe 
groene toekomst, waarin energie en warmtetransitie 
een hoofdrol spelen. Verder kan toerisme een trekker 
worden in een aangename en natuurlijke omgeving.

 
  Klavertje 7 on hold.  

We stoppen met de fysieke uitbreidingen van Greenport. 
De laatste ontwikkelbare klaver (Klaver 7) wordt niet 
ontwikkeld voor bedrijven maar omgevormd tot een 
grootschalige zonneweide. Op die manier hoeft op 
andere plekken in onze gemeente minder duurzame 
energieopwekking te worden gerealiseerd.

  

Toerisme. 

  Met oog voor de omgeving en respect voor de 
natuur.  
We steunen de ontwikkelingen bij de Peelbergen 
en Toverland, waarbij we de natuur en de omgeving 
zoveel mogelijk respecteren. De natuur die toch 
door ontwikkelingen verloren gaat, wordt driedubbel 
gecompenseerd.

 
  Dialoog met omwonenden.  

Steeds in overleg en met oog voor belangen van 
omwonenden middels een vorm van een burgerberaad.

 
  Toeristenbelasting.  

We zetten de opbrengsten van de toeristenbelasting in 
om de leefbaarheid en de natuur in de directe omgeving 
van de toeristische attracties te versterken.

Mobiliteit 
 
  Veilig en duurzaam de weg op.  

D66-GroenLinks wil goede en veilige fiets- en 
wandelroutes. De overheid heeft de verantwoorde-
lijkheid om burgers te stimuleren duurzame(re) 
vormen van vervoer te kiezen, zoals trein, bus, fiets 
of deelauto. We doen alles wat mogelijk is om het 
voorzieningenniveau van het openbaar vervoer 
te handhaven en zelfs te verbeteren. We streven 
naar meer (bewaakte) fietsstallingen en verlichting 
op onveilige plekken. Gedeeld autogebruik wordt 
gestimuleerd; de openbare parkeerplaatsen worden 
voorzien van voldoende laadpalen. D66-GroenLinks 
steunt bewoners die autoluwe kernen en buurten willen.

 
  Openbare verlichting.  

We schakelen over naar ledverlichting bij o.a. 
verkeerslichten. Daarnaast beperken we het gebruik van 
zinloos licht in ons buitengebied met oog op de natuur.

Economie, Mobiliteit & Landbouw



   Verkiezingsprogramma  D66-GroenLinks    3938

10. Sport, Kunst & Cultuur

Wat hebben we bereikt 

Kunst- en Cultuurbeleid.  
Kunst en cultuur verdienen een centrale plek in de 
samenleving en kregen daarom afgelopen periode enige 
structurele aandacht in het beleid. Nog niet genoeg, maar 
het begin is gemaakt.
 
Ondersteuning sportclubs.  
De afgelopen jaren waren lastig voor de vele clubs in onze 
gemeente. We hebben ze met ruimhartig beleid kunnen 
ondersteunen. De ontstane samenwerking tussen de clubs 
in de dorpen juichten we van harte toe.
 
Cultureel erfgoed.  
Op weg naar nieuw beleid en met oog voor behoud van 
ons verleden werd een inventarisatie van het cultuur-
historisch erfgoed in onze gemeente op gang gebracht. 
Ook stimuleerden we de verdere digitalisering van 
schriftelijke bronnen en de archieven in onze gemeente.
 
Peelmuseum.  
Een plek in America waar verhalen uit het verleden en 
biodiversiteit worden gecombineerd. Deze plek kon 
behouden blijven dankzij de aankoop van de gronden  
door de gemeente.
 
Binnensport.  
Vanwege het gebrek aan binnensportruimte, met name in 
de winter, werden plannen ontwikkeld voor Sporthal Horst-
West. Ook kwamen buiten- en binnensport bij elkaar in 
Meterik. De plannen zijn klaar! Bouwen maar.
 
‘t Gasthoês.  
Een juweel van een cultureel ontmoetingscentrum. 
Een echte huiskamer waar we worden geïnspireerd , 
geamuseerd en waar we andersdenkenden kunnen 
ontmoeten. Een plek voor alle inwoners van Horst aan  
de Maas en daarbuiten.
 
Investering in sportvelden en accommodaties.  
De afgelopen periode hebben we velden vervangen 
bij HCH, Wittenhorst en Sparta ’18. Ook hebben we 
geïnvesteerd in o.a. velden voor de korfbalclub in 
Melderslo, de budoclub in Horst, een terrein voor de  
Jeu de Boules Club in Horst en de Kruisweide in Sevenum.
 
Sportakkoorden.  
We hebben in Horst, Sevenum en Grubbenvorst 
samenwerkingsverbanden gestimuleerd.

Wat willen we bereiken

Ze zijn er voor ons, wij voor de sector.

  Vrijwilligers.  
De vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. 
Zonder deze groep mensen kunnen clubs, verenigingen 
en culturele organisatie niet bestaan. D66-GroenLinks 
wil dat deze groep de waardering krijgt die ze verdient.

 
  Subsidies en beloningen.  

Verenigingen, kunstenaars en bedrijven krijgen wat 
ons betreft geen algemene structurele subsidies, 
maar kunnen echter wel ondersteuning krijgen voor 
activiteiten die ze organiseren voor jeugd, ouderen of 
doelgroepen die op afstand staan van de samenleving. 
D66-GroenLinks vindt het niet vanzelfsprekend dat 
artistieke resultaten alleen op vrijwillige basis tot stand 
komen. Kunstenaar en creatieveling ontvangen daarom 
een faire vergoeding voor geleverde prestaties die ten 
goede komen aan de gehele gemeenschap.

   Rol kunstenaars.  
Kunst zit in het DNA van Horst aan de Maas. D66-
GroenLinks staat voor de verbinding van creativiteit en 
economie. Lef tonen en creatieve ideeën gaan gepaard 
met innovatie en vooruitgang en moet gestimuleerd 
worden. In onze gemeente zijn veel kunstenaars actief. 
Ze leggen nieuwe verbindingen en brengen nieuwe 
inzichten. We bieden jonge kunstenaars daarom kansen 
om van betekenis te zijn voor onze gemeente. De rol 
en positie van lokale kunstenaars kan en moet daarom 
meer gewicht krijgen in het gemeentelijk beleid. Het 
huidige beleid is een eerste stap, maar moet wel verder 
ontwikkeld worden.

 
  Kunst op straat.  

We willen meer kunst in de openbare ruimte. In elke 
wijk en andere geschikte locaties komt een prikkelend 
en mooi kunstwerk. D66-GroenLinks kijkt graag over 
grenzen heen en is groot voorstander van initiatieven 
zoals Cultura Venray.

 

Sport, Kunst 
& Cultuur
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  Samenwerking sportverenigingen.  
Wij stimuleren samenwerking tussen de sportclubs,  
met name rondom de werving van jonge jeugd. In plaats 
van onderlinge concurrentie om nieuwe leden, ziet 
D66-GroenLinks meer in onderlinge samenwerking. 
Bijvoorbeeld een jeugdsportpas die ervoor zorgt dat 
de jeugd veel verschillende sporten kan uitproberen. 
Kinderen kunnen zich vervolgens aansluiten bij die  
sport waar ze het meest plezier in hebben.

 

Het verleden ons begin. 
 
  Historisch besef.  

D66-GroenLinks vindt het belangrijk dat onze 
samenleving historisch besef behoudt en koestert.  
De overheid heeft de verantwoordelijkheid om ons 
cultureel erfgoed te blijven beschermen tegen de 
economische en politieke waan van de dag. We 
staan open voor creatieve samenwerking met private 
initiatieven die de culturele waarde van het erfgoed 
kunnen bewaren en bevorderen.

 

Elke dorp en elke accommodatie telt. 
 
  Leefbaarheid en multifunctionele accommodaties  

in alle kernen.  
We streven naar versterking van bestaande lokale 
voorzieningen en maatschappelijke verbanden. 
Lokaal initiatief wordt toegejuicht! Alle publieke 
accommodaties moeten multifunctioneel gebruikt 
kunnen worden. Dat geldt voor zowel sport-, als 
cultuur- als gemeenschapsaccommodaties en zelfs voor 
schoolgebouwen. Op die manier houden we de kosten 
voor stenen laag en ontstaan nieuwe cross-overs.

 
  Zwembad.  

D66-GroenLinks wil de Berkel zo efficiënt mogelijk laten 
gebruiken door sportclubs en recreatieve zwemmers. 
Bij al het onderhoud dat wordt gedaan kijken we of 
een verduurzamingsslag mogelijk is. Als het gaat over 
het maken van plannen met betrekking tot een nieuw 
zwembad, dan zien wij hier ook een mogelijke rol voor 
ondernemers. 

  ‘t Gasthoês.  
Het moet mogelijk worden dat inwoners die afhankelijk 
zijn van een scootmobiel gebruik kunnen make van de 
faciliteiten op alle verdiepingen van ‘t Gasthoês.

 Kruisbestuiving, versterk elkaar 

  Toegankelijkheid.  
D66-GroenLinks wil de sportieve en culturele 
participatie van specifieke doelgroepen bevorderen: 
jeugdigen, minima, migranten en ouderen. Met name 
kinderen uit gezinnen met een klein budget dienen de 
mogelijkheid te krijgen om in teamverband te sporten en 
zich cultureel te ontwikkelen. Daarom kiezen we ervoor 
dat alle jeugdigen van Horst aan de Maas cultuur- en 
sportvouchers krijgen die ze kunnen verzilveren bij de 
club van hun keuze.

 
  Ondersteuning.  

Culturele en sportieve activiteiten kunnen projectmatig 
een aanvullende ondersteuning krijgen vanuit de 
gemeente. D66-GroenLinks wil dat deze ondersteuning 
is gebaseerd op maatschappelijke meerwaarde. 
Te denken valt aan initiatieven met een uitermate 
vernieuwend karakter, initiatieven die nieuwe 
perspectieven bieden voor onze inwoners, initiatieven 
gericht op nieuwe doelgroepen of prikkelende 
crossovers.

Sport, Kunst & Cultuur
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11. Bestuur

Wat hebben we bereikt 

Coalitiepartner.  
De steun van onze kiezers heeft er voor gezorgd dat de 
andere partijen niet om ons heen konden. We hebben 
in deze periode onze accenten kunnen zetten door 
verantwoordelijkheid te nemen. 

Open en transparant.  
Ons geluid heeft er toe bijgedragen dat de verhoudingen 
duidelijker zijn. Iedereen is vrij om zijn of haar keuze 
te maken en uit te dragen. D66-GroenLinks heeft haar 
standpunten verdedigd, ook als die mening of visie geen 
meerderheid zou krijgen. Het is van belang om elkaar niet 
te verrassen. 
 
Verantwoordelijk en tegendraads.  
Afspraak nakomen en samen uitvoeren is van belang voor 
een goede samenwerking. Betrouwbaar bestuur is gebaat 
bij mensen die realistisch zijn en hun verantwoordelijkheid 
durven te nemen maar die ook staan voor hun idealen.
 
Politiek voor iedereen.  
De afgelopen periode hebben we ons ingezet om politiek 
voor specifieke doelgroepen bereikbaar te maken. Zo 
hebben we ons ingezet voor de Kinderraad, Zinnige zaken 
en het G-debat. 
 

Wat willen we bereiken

We doen het voor de inwoners

  Open overheid en maatschappelijk debat.  
D66-GroenLinks blijft investeren in actief overleg met 
o.a. dorpsraden, verenigingen en andere (groepen) 
burgers die zich inzetten voor maatschappelijke 
doelen. We agenderen belangrijke onderwerpen in de 
gemeenteraad. Raadsvragen horen correct en tijdig te 
worden beantwoord. Alle raadsvergaderingen én het 
presidium zijn in beginsel openbaar.

 
  Burgerinitiatieven.  

We willen initiatieven van burgers nadrukkelijk 
stimuleren en, waar mogelijk en onder passende 
voorwaarden, financieel ondersteunen.

 
  Oplossen van conflicten.  

De gemeente gaat adequaat en transparant om met 
klachten en geschillen. We willen dat de gemeente er 
naar streeft om conflicten op te lossen zonder juridische 
procedures. Dit maakt de kans groter dat er een 
bevredigende oplossing wordt gevonden.

Solide en betrouwbaar.

  Durf keuzes te maken.  
Uitgaven moeten afgewogen en zinvol zijn ten dienste 
van onze inwoners en ondernemers. Duurzaamheid, 
gezondheid en milieu, natuur, infrastructuur en 
leefbaarheid daarbij belangrijke uitgangspunten.

 
  Professionele ambtelijke organisatie.  

D66-GroenLinks staat voor een sterke ambtelijke 
organisatie met hoge professionele en ethische 
standaarden. We willen een gedegen en onafhankelijk 
onderzoek naar het functioneren van het gemeentelijke 
apparaat. We zoeken binnen de ambtelijke dienst ook 
actief ruimte voor mensen met een beperking of een te 
grote afstand tot de normale arbeidsmarkt. We gaan 
in principe uit van een maximale 4 fte-formatie voor 
wethouders.

 
  Commissie ruimtelijke kwaliteit.  

De commissie ruimtelijke kwaliteit dient onafhankelijk 
te zijn zonder verbondenheid met een specifieke 
achterban. Haar adviezen moeten openbaar worden 
gemaakt.

 
  Integriteit.  

D66-GroenLinks wil een duidelijk integriteitsbeleid voor 
politici, bestuurders en ambtenaren, inclusief een sterke 
klokkenluidersregeling. We geloven in een overheid die 
zijn fouten ruiterlijk erkent en als leerpunt beschouwt. 
Dit draagt bij aan een constructieve maatschappelijke 
sfeer en vertrouwen in de democratie.

 
  Transparantie bij verkoop, verhuur en verpachting. 

Naast inkoop, verloopt ook de eventuele verkoop, 
verhuur en verpachting van eigendommen van de 
gemeente op maatschappelijk verantwoorde wijze. We 
ontwikkelen beleid om op transparante, openbare wijze, 
gelijke kansen te bieden aan alle geïnteresseerden. 
D66-GroenLinks wil landbouwgronden langjarig 
verpachten zodat akkerbouwers worden gestimuleerd 
om hun grond in topconditie te houden.

Bestuur
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situaties te voorkomen. Effectieve handhaving is 
echter het sluitstuk van elk gemeentelijk beleid. We 
willen dat beter wordt gereageerd op signalen van 
inwoners ten aanzien van overlast of (vermoedens 
van) overtredingen. Er komt hiervoor een centraal 
meldpunt. Een stevige aanpak is nodig. We zorgen voor 
de inzet van extra handhavingscapaciteit. Controle en 
handhaving dienen uitgangspunt te zijn, niet alleen naar 
aanleiding van klachten. Slecht gedrag mag niet worden 
beloond.

 
  Ruimtelijke uitvoeringsdienst.  

We verbeteren de kwaliteit van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH) door een échte (fysieke) 
Regionale Uitvoeringsdienst op te richten; net zoals in 
álle andere regio’s in Nederland en zoals de wetgever 
het bedoeld heeft. Door de Regionale Uitvoeringsdienst 
Limburg-Noord om te vormen van een netwerk tot een 
échte organisatie bundelen we kennis en expertise en 
creëren we een omgevingsdienst die nog meer vanuit 
professionaliteit kan opereren op gezonde afstand van 
het bestuur.

Regionale samenwerking maar wel de baas  
in eigen huis.

  Regionale samenwerking en publiek-private 
samenwerking.  
D66-GroenLinks is voorstander van actieve 
samenwerking met andere gemeenten in de regio. Door 
samenwerking op ambtelijk gebied is het soms mogelijk 
kwaliteit en kennis tegen lagere kosten te organiseren. 
We waken echter voor stroperige constructies waarin 
onhelder wordt wie waarvoor verantwoordelijk is. 
De gemeente moet zijn eigenstandige wettelijke 
verantwoordelijkheden ten volle waar kunnen 
blijven maken. Ook ten opzichte van publiek-private 
samenwerking (PPS) staan wij in beginsel positief. 
Voorwaarde is echter dat de verantwoordelijkheid van 
de gemeente en van de markt niet door elkaar gaan 
lopen en dat de raad effectief de mogelijkheid houdt om 
te sturen.

 
  Signalering en handhaving.  

D66-GroenLinks wil inzetten op voorlichting en 
preventie als de belangrijkste manieren om ongewenste 

Bestuur



   Verkiezingsprogramma  D66-GroenLinks    4746

Financiën

12. Financiën

Wat hebben we bereikt 

Solide financieel beleid. 
D66-GroenLinks streeft naar een solide financieel beleid. 
Uitgangspunt is een sluitende meerjarenbegroting waarbij 
inkomsten en uitgaven in balans zijn. De afgelopen 
raadsperiode zat de gemeente echter in financieel 
noodweer. Tekorten op de jeugdzorg, minder inkomsten 
uit het gemeentefonds én corona noopten tot omvangrijke 
bezuinigen en ombuigingen. 
 
Investeren in de toekomst.  
Nut en noodzaak vormden het uitgangspunt. Zoals het 
niet verplaatsen van zwembad en sporthal de Berkel. 
Maar ondanks de crisissituatie slaagden we erin om door 
goed financieel beheer maar ook door extra inkomsten 
van het rijk ons huishoudboekje beter op orde te krijgen. 
En bovendien werd er flink geïnvesteerd en gerealiseerd 
in een aantal voorzieningen voor de inwoners van Horst 
aan de Maas. Denk aan bassischool de Stip van Swolgen 
en Tienray of aan ’t Gasthoês. Of aan De Kloosterhof, het 
natuurgebied in Wanssum-Ooyen en de vele zonnepanelen 
op gemeentelijk vastgoed. 
 

Wat willen we bereiken

Algemene reserves. 
De komende jaren wil D66-GroenLinks het eigen 
vermogen weer laten groeien. We willen daarom, buiten 
onverwachte en niet voorziene tegenvallers, dat reserves 
alleen nog maar voor duurzame projecten en investeringen 
worden ingezet. We willen dat helderder wordt omgegaan 
met voorzieningen, reserves en risico’s. We willen ruimte 
bieden aan een effectief handelend vermogen van het 
gemeentebestuur maar stellen daarnaast hoge eisen aan 
de transparantie. We verwachten dat alle gemeentelijke 
beleidsvelden periodiek worden doorgelicht op basis van 
doeltreffendheid, doelmatigheid en duurzaamheid.
 
Investeren in duurzaamheid.  
D66-GroenLinks wil investeren in duurzaamheid. De 
energietransitie en klimaatadaptie zal zeer grote financiële 
investeringen vergen van onze inwoners, bedrijven en 
overheid. We zijn bereid om daarin onze bijdrage te 
leveren. Nu investeren houdt onze aarde leefbaar en 
bespaart kosten later. We zijn bereid daarbij verantwoorde 
risico’s te lopen in samenwerking met burgercoöperaties 
en andere partijen.
 
 

Afval en riool.  
Een stijging van specifieke heffingen, zoals de afvalstoffen- 
en rioolheffing, is te overwegen als we hierdoor extra 
kunnen inzetten op duurzaamheid of als we daarmee 
toekomstige kosten kunnen vermijden. Verder stijgt de 
lokale belastingdruk de komende vier jaar niet meer dan  
de inflatie.
 
Lokale heffingen.  
Heffingen, belastingen, leges, subsidies, tarieven en 
andere financiële instrumenten zetten we zodanig in dat dit 
burgers en bedrijven extra stimuleert om te verduurzamen. 
De vervuiler betaalt! Tarieven voor duurzame woningen 
en bedrijven gaan omlaag. Voor niet-duurzame woningen 
en bedrijven gaan de tarieven omhoog. We blijven daarbij 
praktisch en binnen de wettelijke kaders.
 
Aanbesteding.  
De inkoop van goederen, diensten en werken verloopt 
transparant en binnen de wettelijke en eigen kaders. 
Prijs is niet het enige dat telt. Diverse aspecten van 
duurzaamheid (o.a. social return) worden veel sterker als 
criterium meegenomen. De gemeente maakt actief gebruik 
van aanbestedingsvormen die innovatief zijn en creativiteit 
bij de aanbieder aanmoedigen.
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