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“Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang;
 samenwerken is succes.”

Henry Ford

Lokaal maakt het verschil
Verkiezingsprogramma Verantwoorde Lokale Politiek
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018, Gemeente Beesel
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De VLP maakt al sinds 1974 met veel passie deel uit van het bestuur van de 
mooie gemeente Beesel. Als lokale groepering hoeven wij geen rekening te 
houden met landelijke partijdiscipline en Haagse toestanden die niets met 
de gemeente Beesel te maken hebben. Bij ons staat het belang van de inwo-
ners, verenigingen en ondernemers centraal. We staan dicht bij de inwoners 
en weten wat er speelt en leeft in onze gemeente. Daarom kunnen we snel, 
praktisch en met kennis van zaken reageren op ontwikkelingen, of gewoon 
zelf initiatieven nemen.

Mede daardoor hebben we een daadkrachtige en financieel gezonde ge-
meente gestalte kunnen geven. Als grootste partij in de gemeente Beesel 
nemen we al twintig  jaar het voortouw. We zijn trots op de resultaten die 
we samen met onze coalitiepartners en de inwoners hebben bereikt. Het 
beste bewijs daarvan is de uitkomst van het recente tevredenheidonder-
zoek: Onze bewoners zijn blij in Beesel.

Ten geleide
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Standpunten in het kort

Extra woningbouw, veiligheid en meer invloed voor inwoners

VLP maakt lokaal opnieuw het verschil

Lokaal maakt het verschil. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma van 
de VLP, waarmee de grootste partij in de huidige gemeenteraad van Beesel 
ook in de periode van 2018 tot 2022 voor het onderscheid wil zorgen. 
De VLP doet dat door de inwoners meer invloed en zeggenschap te geven 
en nadrukkelijker als partners mee te nemen in de uitvoering van het beleid. 
Zo stelt de VLP voor om uiterlijk in 2020 een burgerbegroting in te voeren. 
Met die begroting beslissen inwoners zelf hoe overheidsbudgetten voor de 
uitvoering van projecten in Beesel worden besteed. De inwoners krijgen 
met een duurzaamheidsenquête ook een stem in de mogelijke plaatsing van 
windmolens en de aanleg van zonnevelden.

Op het nieuwe Sprekersplein kunnen inwoners, ondernemers en maatschap-
pelijke instellingen hun mening geven over onderwerpen die in Beesel spe-
len. Een door de bewoners aangewezen sociale makelaar gaat opereren als 
oog en oor van de zorg en sociale behoefte in de kernen.

De VLP heeft de afgelopen decennia bewezen dat het als lokale partij heel 
dicht bij de inwoners staat en de belangen van Beesel centraal stelt. De 
gemeente doet het uitstekend en de inwoners betalen de laagste woonlas-
ten van heel Limburg. De inwoners zijn blij in Beesel, zo is bijvoorbeeld de 
uitkomst van het laatste burgertevredenheidsonderzoek. Als grootste partij 
heeft de VLP daar een belangrijk aandeel in. De VLP heeft daarbij een voor-
sprong op landelijke partijen die gebonden zijn aan partijdiscipline die vaak 
niets met Beesel te maken heeft.

Met de VLP kunnen de inwoners er ook de komende vier jaar op rekenen 
dat de woonlasten laag blijven. We gaan alles op alles zetten om de provin-
cie te overtuigen dat er ruimte moet komen voor jongerenhuisvesting en de 
bouw van levensbestendige huur-en koopappartementen voor senioren. De 
gemeente Beesel moet kunnen voldoen aan de woningbehoefte van haar 
inwoners.

De VLP stelt voor dat de gemeente elk half jaar een duurzaamheidsmeter 
publiceert en de inwoners en het bedrijfsleven in een uitgebreide communi-
catiecampagne informeert hoe ver Beesel is met die duurzaamheid, of ge-
woon concreet en helder gezegd: de afvalscheiding, de hemelwaterafkop-
peling en het gebruik van alternatieve energie.
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De VLP gaat alle partijen bij elkaar brengen om de kansen voor onderne-
mers, onderwijs en verenigingen te verzilveren die de komst van de nieuwe 
innovatieve school voor voortgezet onderwijs Oppe Brik oplevert. De VLP 
stelt voor in die school eveneens de bibliotheek te vestigen. Samen met 
ondernemers en eigenaren van winkelpanden gaat de VLP ook aan de slag 
met een innovatief plan om de winkelleegstand aan te pakken.

De VLP vindt veiligheid erg belangrijk en eist dat de politie dag en nacht 
bereikbaar is. Bovendien stelt de VLP voor extra geld te investeren in de uit-
breiding van het aantal buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s). 

De zorg krijgt meer geld van de VLP om de huishoudelijke hulp extra tijd 
te bieden een kop koffie met ouderen te drinken om zo de eenzaamheid te 
bestrijden en andere sociale problemen in beeld te krijgen. Verenigingen die 
gaan samenwerken en hun activiteiten uitbreiden kunnen ook rekenen op 
een financieel extraatje. Net als kleine kook- en klusprojecten die de leef-
baarheid in de kernen vergroten. De vele mantelzorgers en vrijwilliger kun-
nen erop rekenen dat ze als blijk van waardering voortaan een keer per jaar 
in het zonnetje worden gezet.

De VLP is voorstander van de verdere uitbreiding van toerisme en recreatie. 
Met de uitbouw van het Drakenrijk, de bouw van groepswoningen op Landal 
Lommerbergen, de komst van camperplaatsen, uitbreiding van het aantal 
evenementen en meer aandacht voor recreatie langs de Maasoever.

De VLP reikt alle inwoners de hand. Om samen de komende vier jaar op-
nieuw het verschil te maken.
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Hand in hand

Als VLP willen wij verder op deze weg. Hand in hand met de inwoners, om 
samen het wonen en leven in onze gemeente nog aantrekkelijker te maken. 
De ambtelijke organisatie is op een aantal strategische plekken uitgebreid. 
De gemeente levert regionaal en ook provinciaal prima prestaties en zorgt 
op meerdere fronten zelfs voor het onderscheid.

Plannen voor nieuwe gemeentelijke herindelingen hebben vorig jaar in Lim-
burg en ook landelijk stof doen opwaaien. Voor de VLP staat de zelfstan-
digheid van de gemeente Beesel niet ter discussie. Daar is ook absoluut 
geen noodzaak toe. De gemeente Beesel kenmerkt zich door een krachtig 
en solide bestuur dat, gesteund door burgers, verenigingen en bedrijfsle-
ven, innovatief aan de weg timmert. Beesel heeft volop bewezen dat het 
zelfstandig haar boontjes kan doppen. De gemeente levert daarbij ook nog 
eens topprestaties.  Zo is Beesel bijvoorbeeld de gemeente met de laagste 
lastendruk in de provincie Limburg.

Ook in de komende periode gaat de VLP voor kostendekkende tarieven en 
zo laag mogelijke lasten. We willen daarbij graag samen met burgers, be-
drijven en verenigingen verder werken aan een leefklimaat in Beesel dat in 
Limburg de toon zet.

Inwoners zijn partner
De inwoners van de gemeente Beesel zijn erg tevreden over hun gemeente, 
zo wijst het recente burgertevredenheidsonderzoek uit. De VLP is blij met 
die uitkomst. Maar de ambitie van de VLP reikt verder. Op het gebied van 
de communicatie, serviceverlening en uitstraling van de gemeente is nog 
winst te behalen door  de inwoners nadrukkelijker als partner van de ge-
meente mee te nemen en zo samen te werken aan de toekomst van Beesel. 

Zo gaat de VLP voorstellen om een proef te starten met een Sprekersplein. 
Op het Sprekersplein kunnen inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen hun mening geven over onderwerpen die in Beesel spelen.  De 
burger krijgt hiermee de mogelijkheid op een laagdrempelige wijze zijn 
stem te laten horen over actuele onderwerpen.  
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De inwoners en het bedrijfsleven krijgen in 2021 een doorslaggevende rol in 
de besluitvorming die hun leefomgeving raakt. In dat jaar wordt de zoge-
naamde Omgevingswet ingevoerd. Dat eist een compleet andere opstelling 
van de gemeente en vraagt om structurele afstemming vooraf met inwoners 
en ondernemers over alle ruimtelijke ontwikkelingen.
De VLP vindt het noodzakelijk dat er in de aanloop naar de invoering van 
de Omgevingswet nadrukkelijk richting inwoners en bedrijfsleven gecom-
municeerd wordt over hun rol, procedures, mogelijkheden en gevolgen van 
die wet. Daar waar mogelijk moet de gemeente burgers en ondernemingen 
betrekken bij de introductie van de Omgevingswet.

Burgerbegroting

De gemeente Beesel heeft haar financiële zaken uitstekend op orde. Als 
onderdeel van het nieuwe partnerschap wil de VLP de inwoners nadrukke-
lijk een stem geven in het besteden van een gedeelte van de gemeentelijke 
gelden. De VLP stelt voor om uiterlijk in 2020 een burgerbegroting in te 
voeren. Met die begroting beslissen inwoners zelf hoe overheidsbudgetten 
voor de uitvoering van projecten in Beesel worden besteed. De uitvoering 
van die projecten komt ook in handen van de inwoners.

Veiligheid  is een groot goed in de wereld van vandaag. Zichtbaarheid en 24 
uurs bereikbaarheid van politie en bijzondere opsporingsambtenaren (BOA) 
zijn daarbij van groot belang. Ook regelmatige voorlichting van de gemeen-
te over de aanpak van huiselijk geweld, bestrijding van drugsgebruik, het 
aanpakken van kleine criminaliteit en illegaal dumpen van afval, helpt om 
gevoelens van onveiligheid te voorkomen. De VLP is voorstander van het 
vrijmaken van extra geld en het uitbreiden van het aantal BOA’s om de vei-
ligheid in onze gemeente op peil te houden.

Huisvesting

Leefbaarheid staat of valt met de juiste huisvesting voor onze inwoners van 
jong tot oud. Het plan Oppe Brik met een gevarieerd aanbod van sociale 
huurwoningen en koopwoningen en de realisatie van het appartementen-
complex Aaij Mert in Beesel voorzien voor een belangrijk deel in de lokale 
woningbehoefte.
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Inmiddels is duidelijk dat er ook veel vraag is naar levensloopbestendige 
huur- en koopappartementen in het duurdere segment. De bouw hiervan 
wordt nu belemmerd  door de grenzen die de provincie stelt aan de hoe-
veelheid woningen die gebouwd mogen worden. De VLP gaat het overleg 
met de provincie aan om die impasse te doorbreken en de inwoners alsnog 
de huisvesting te bieden waar behoefte aan is.

De VLP vraagt om duidelijkere prestatieafspraken met de corporatie Woon-
goed2-Duizend. Met een koppeling van wijkrenovatie aan sociale verster-
king. Aanpassingen van woningen moeten hand in hand gaan met de ver-
betering van het sociale klimaat door keukentafelgesprekken met bewoners 
te voeren en eventuele problemen ook aan te pakken. Verder zijn er in de 
komende raadsperiode nieuwe afspraken met Woongoed2-Duizend nodig 
over de criteria om huurwoningen  toe te wijzen aan inwoners van de ge-
meente Beesel.

Door de bouw van de nieuwe school voor het Voortgezet Onderwijs in de 
voormalige Greswarenfabriek aan de Keulseweg komt de huidige school 
aan de Parklaan beschikbaar. De VLP oordeelt dat de mogelijkheden on-
derzocht moeten worden om in dit gebouw woonunits te vestigen voor 
bijvoorbeeld jongeren tussen de 18 en 25 jaar. De VLP kiest in het bijzonder 
voor deze doelgroep, omdat de wachttijd voor een betaalbare huurwoning 
voor jongeren in de gemeente Beesel momenteel meer dan 2 jaar bedraagt.

In verband met de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering moeten 
de dijken in het kerkdorp Beesel op diverse plaatsen versterkt en verhoogd 
worden. De VLP vindt dat er, binnen haalbare scenario’s, een oplossing 
moet komen, waarbij niet de mening van de betrokken instanties leidend is 
maar die van de betrokken burgers.

School
In de voormalige Greswarenfabriek op het terrein van het plan Oppe Brik 
komt in  2019/2020 de nieuwe, innovatieve school voor het Voortgezet 
Onderwijs. De VLP ziet deze school als een magneet die krachtige impulsen 
geeft aan de leefbaarheid in onze gemeente. Met nieuwe kansen voor het 
basisonderwijs, ondernemers en verenigingen. De VLP reikt de hand uit naar 
alle partners om die kansen te verzilveren

Onze voorkeur gaat er naar uit om de bibliotheek ook in de nieuwe school-
locatie te vestigen. De bibliotheek beschikt over veel (digitale) informatie 
als ondersteuning voor de leerstof die aangeboden wordt in de school. De 
aanwezigheid van de bieb betekent mogelijk ook dat de jeugd meer gaat 
lezen.
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De VLP zal zich inspannen om een bushalte te realiseren in de directe nabij-
heid van de nieuwe school. Ook zijn veilige verkeersroutes voor leerlingen 
en andere gebruikers van het gebouw prioriteit voor de VLP.

Verenigingen

Beesel heeft een bloeiend en geschakeerd verenigingsleven voor jong en 
oud. Een prachtige afspiegeling van onze samenleving. De VLP koestert en 
ondersteunt het verenigingsleven. Het is de kurk waar de Beeselse samen-
leving op drijft. Naast de traditionele verenigingen zijn nieuwe sporten en 
verenigingstrends al snel in trek in onze gemeente.

Toch zijn er maatregelen nodig om het verenigingsleven ook in de toekomst 
te behouden. Een efficiënter gebruik van de huidige accommodaties bij-
voorbeeld. En samenwerking tussen verenigingen met een verbreding van 
de activiteiten. De VLP beloont die samenwerking met een stimuleringssub-
sidie.

De Schakel verliest meer en meer de functie van gemeenschapshuis. Het 
is een belangrijk centraal gebouw waarin diverse verenigingen activiteiten 
ontplooien. De VLP plaatst vraagtekens bij de continuïteit van de huidige 
vorm en opzet van de Schakel. 
Uitgangspunt voor de VLP is dat de Schakel weer sociaal, cultureel en eco-
nomisch aantrekkelijk wordt voor gemeenschap, gebruiker en beheerder.
Een onderzoek, in samenspraak met het gemeentelijke evenementenma-
nagement, moet uitwijzen of er in de Schakel meer sociaal-culturele en bre-
dere activiteiten plaats kunnen vinden en verduurzaming van het gebouw 
mogelijk is.

De VLP gaat voor een eerlijk en stimulerend accommodatiebeleid en een 
heldere subsidieregeling in de raadsperiode 2018-2022. 

Verkeer
De VLP is kritisch over  de elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn die 
ook door onze gemeente loopt. Onze invloed op die besluitvorming is be-
perkt, maar we zullen vooral de ontwikkelingen van het goederenvervoer op 
de Maaslijn nauwgezet volgen. De VLP is tegenstander van verdere uit-
breiding van het goederenvervoer per spoor door onze gemeente. We zijn 
bezorgd over de veiligheid en mogelijke toename van geluidsoverlast. De 
VLP zal er op aandringen dat de gemeente hierover in overleg treedt met 
de Provincie en Prorail.
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De VLP is tevreden over de algemene kwaliteit van het wegennet. Het is wel 
nodig dat er nadrukkelijk gekeken wordt naar de verkeersveiligheid op di-
verse locaties zoals de zebrapaden bij de passage en bij de Broekhinschool 
aan de Parklaan. Ook de kruispunten bij onder andere Keulseweg/Anna-
straat, Keulseweg/Mariastraat, Rijksweg/Stationsstraat en de Eiermert in het 
kerkdorp Beesel verdienen extra aandacht.

De VLP constateert dat het snel toenemend gebruik van rollators, scootmo-
bielen en elektrische fietsen gevaarlijke situaties oplevert. We stellen voor 
dat de gemeente in samenspraak met Veilig Verkeer Nederland in 2018 een 
lesprogramma opstart voor de gebruikers van deze transportmiddelen om 
de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren.

In onze gemeente is het toegestaan om auto’s gedeeltelijk te parkeren op 
het trottoir. Van die mogelijkheid wordt steeds meer gebruik gemaakt. De 
overlast voor de inwoners neemt daarmee ook toe. De doorgang op de trot-
toirs wordt beperkt en voetgangers moeten uitwijken naar de rijweg. Dat 
levert gevaarlijke situaties op. De VLP komt met voorstellen om de 
risicoplekken in kaart te brengen en nut en noodzaak van het parkeren op 
trottoirs te evalueren.
 
De VLP oordeelt dat uitbreiding van het openbaar busvervoer door de kern 
Offenbeek nodig is.

In verband met het toenemende recreatieve wandel- en fietsverkeer over de 
Keulseweg wil de VLP dat er vaart gezet wordt achter het initiatief om de 
zandtransporten bij de grensovergang in zuidelijke richting te verplaatsen. 
Daarmee verbetert de veiligheid voor de overige weggebruikers.

De sociaal makelaar
De VLP vindt het belangrijk dat de burgers de zorg krijgen, die ze nodig 
hebben. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat ze in heldere en begrijpelijke 
taal worden geïnformeerd over de ondersteuning en zorg die mogelijk is. 
De hulpverlening behoort ook laagdrempelig te zijn. Uitgangspunt is dat er 
maatwerk wordt geleverd, zonder bureaucratische rompslomp, maar wel 
met optimale samenwerking tussen hulpverleners. Inwoners die om hulp 
vragen moeten centraal staan.

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat de inwoners tevreden zijn over de 
WMO-voorzieningen en de huidige aanpak. Toch ziet de VLP mogelijkhe-
den om de zorgbehoefte eerder te signaleren en sneller en vooral preventief 
hulp te kunnen bieden.
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De VLP stelt voor om Sociale Makelaars in alle kernen aan de slag te laten 
gaan. De Sociale Makelaar is onafhankelijk en wordt aangewezen door de 
inwoners van de kernen zelf. Hij of zij is het oog en oor in de kern, signaleert 
vroegtijdig problemen en brengt partijen bij elkaar. Daarmee komt helder in 
beeld welke hulp precies nodig, kan een beroep worden gedaan op buren-
hulp en kunnen crisissituaties in de kiem worden gesmoord. 

Kopje koffie tegen eenzaamheid
Eenzaamheid en sociale armoede komen ook in onze gemeente voor. Veel 
van onze inwoners reiken al de helpende hand en zijn bewust actief als 
mantelzorger.Maar ook als gemeente kunnen we nadrukkelijker een extra 
rol spelen in het verminderen van eenzaamheid of sociale armoede. Dat 
hoeft niet moeilijk te zijn. De VLP zal met voorstellen komen om in de huis-
houdelijke hulp extra geld te besteden en extra tijd in te ruimen en voor het 
spreekwoordelijke kopje koffie. Dit biedt de huishoudelijke hulp de moge-
lijkheid om persoonlijke aandacht te geven en de eenzaamheid en sociale 
armoede te verminderen. Tijdens die kop koffie kunnen ook noodsignalen 
worden opgepikt en hulpacties worden uitgezet.

De economie groeit en bloeit weer. Dat betekent dat het aantal mensen in 
de bijstand in onze gemeente daalt. Toch is er nog steeds een groep die in 
relatieve armoede leeft. Voor deze groep zijn er diverse faciliteiten binnen 
onze gemeente. De VLP wil dat deze groep optimaal gebruik kan maken 
van bijzondere bijstand, het minimabeleid en de diverse faciliteiten voor 
jeugdigen op het gebied van sport, cultuur en onderwijs. Verder dienen 
wijkteams, scholen en gezinscoaches alert te zijn op armoede situaties.

De VLP heeft veel respect en waardering voor mantelzorgers. In 2015 is het 
landelijk mantelzorgcompliment vervallen. De gemeente organiseert regel-
matig bijeenkomsten voor mantelzorgers. Daarbij worden vooral ervaringen 
uitgewisseld.  De VLP oordeelt dat er voortaan ook een jaarlijkse bijeen-
komst wordt georganiseerd waarbij mantelzorgers in het zonnetje worden 
gezet.

Onderzoek wijst uit dat het aantal mensen met dementie in onze gemeente 
de komende jaren meer dan verdubbeld. Optimale ondersteuning van die 
groeiende groep patiënten is van groot belang. In dat kader onderschrijft de 
VLP volledig de gemeentelijke inspanningen om te komen tot een demen-
tievriendelijke gemeente. Het Alzheimer Café Reuver is een mooie eerste 
aanzet waar mantelzorgers een gezamenlijk thuis vinden. Ook particuliere 
initiatieven zoals het project Sine met U in Beesel, een kleinschalig woon/
zorgcomplex voor dementerenden, kunnen op steun van de VLP rekenen. 
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In de gemeente Beesel neemt het aantal jongeren dat een beroep doet op 
hulpverlening sinds enkele jaren toe. Voor de VLP is jeugdzorg een basis-
voorziening en ondanks de stijgende kosten, gaan wij hierop niet bezuini-
gen.  

Winkels
Het aantal leegstaande winkelpanden in de kernen Offenbeek en Reuver 
neemt langzaam maar zeker toe. Die ontwikkeling draagt niet bij aan de po-
sitieve uitstraling van onze gemeente en op de langere termijn dreigt daar-
door verloedering.
De gemeente alleen kan die ontwikkeling niet keren. Daarvoor is intensie-
ve samenwerking met ondernemers en pandeigenaren nodig. De VLP pleit 
voor een innovatief winkelplan dat startende ondernemers en kleine con-
cerns ondersteunt. De gemeente treedt daarbij op als facilitator en verbin-
der die middelen en diensten ter beschikking stelt om eigenaren van leeg-
staande winkelpanden en nieuwe ondernemers op één lijn te krijgen om de 
consument weer een bruisend winkelaanbod te bieden.

De consument eist tegenwoordig vooral beleving tijdens het winkelen. Met 
het oog daarop is een kritische blik op de inrichting en omgeving van het 
Raadhuisplein in Reuver op zijn plaats, zo vindt de VLP. De aankleding da-
teert alweer van tien jaar geleden. De VLP vind dat de inrichting van het 
marktplein onderzocht moet worden.   

De VLP is van mening dat het bestaande bestemmingsplan voor het Raad-
huisplein en omgeving verruimd moet worden.  

De VLP is bereid om in raadsperiode 2018-2022 te investeren in een nieuwe 
Bedrijven Investeringszone (BIZ). Het is zonde dat de huidige BIZ niet ge-
continueerd wordt. Volgens de VLP heeft een BIZ zo’n grote toegevoegde 
waarde voor ondernemers, dat de gemeente daar ook een geldelijke bijdra-
ge aan zou moeten leveren.

Gratis parkeren in de winkelkernen van Reuver en Offenbeek maakt onze 
gemeente extra attractief voor consumenten. De VLP is dan ook voorstan-
der van het behoud van gratis parkeren.

De ondernemers op onze industrieterreinen dragen substantieel bij aan de 
werkgelegenheid binnen onze gemeente. Zij verdienen alle mogelijke onder-
steuning en aandacht in de vorm van een aantrekkelijk ondernemersklimaat. 
Samenwerking tussen het bedrijfsleven en de nieuwe school voor Voortge-
zet Onderwijs in Oppe Brik, biedt in de ogen van de VLP veel perspectief 
voor leer- en stageplekken en daarmee ook kansen voor de lokale arbeids-
markt. De gemeente dient daarbij vooral de verbinding te leggen tussen de 
Stichting Onderwijs Midden-Limburg en het bedrijfsleven.
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Camperplaatsen

Recreatie en Toerisme zijn speerpunten van de VLP. Het zijn belangrijke 
economische motoren voor  onze gemeenschap. Daarom staan we vierkant 
achter de verdere uitbreiding van Drakenrijk.

Als toeristische gemeente is het van groot belang dat Beesel beschikt over 
een breed en gevarieerd aanbod verblijfsaccommodaties. De VLP omarmt 
dan ook de plannen van Landal Lommerbergen voor de uitbreiding van het 
vakantiepark met groepswoningen. 
De VLP oordeelt ook dat er ruimte nodig is voor camperplaatsen in onze 
gemeente. Dat kan bij bestaande campings maar ook bijvoorbeeld op de 
parkeerplaats bij het veer in Reuver. 

Een toeristisch aantrekkelijke gemeente kenmerkt zich ook door aanspre-
kende en uiteenlopende evenementen. We kennen allemaal het Draakste-
ken. Maar er is natuurlijk meer. Er zijn  diverse feesten en manifestaties op 
de pleinen in de kernen, er komt een triathlon van Europese allure en er zijn 
talloze verenigingen en inwoners die activiteiten organiseren. 
Al die initiatieven versterken de aantrekkingskracht van onze gemeente. 
De VLP heeft er voor gezorgd dat dit in goede banen wordt geleid door de 
komst van het gemeentelijk evenementenmanagement. We hebben de am-
bitie om die evenementen verder uit te bouwen, beter in de markt te zetten 
en het management te versterken. 

De VLP stelt bij dat evenementenbeleid wel nadrukkelijk de randvoorwaar-
de dat het woon- en leefklimaat in de kernen en in de omgeving van de 
markten niet aangetast mag worden. Daarvoor is het nodig dat er heldere 
en goede afspraken worden gemaakt met de omwonenden.  

De gemeente Beesel kent nu een subsidieregeling  voor groeperingen, ver-
enigingen of andere organisaties die evenementen willen organiseren op de 
markten in de drie kernen. De VLP is voorstander van verruiming van deze 
subsidieregeling, zodat er meer en andere evenementen op touw kunnen 
worden gezet.
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Kansen die ‘Mooder Maas’ ons biedt

De fantastische ligging van de gemeente aan de Maas wordt onvoldoende 
benut.  De VLP pleit voor onderzoek om de Maasoever nieuwe toeristische 
impulsen te geven. Te denken valt aan het opwaarderen van de fiets- en 
wandelroutes langs de Maas, beterere profilering van de jachthaven en  
samenwerking met de gemeente Peel en Maas. Ondernemers die langs de 
Maas seizoensgebonden horeca-initiatieven ontwikkelen, kunnen op onze 
steun rekenen.

Het karakter van de grensstreek tussen de gemeente Beesel en het Duitse 
achterland mag in de ogen van de VLP niet aangetast worden. Het vormt 
nu een fraai open landschap met aan de Duitse kant de Reichswald. Groot-
schalige activiteiten en evenementen horen in dit gebied niet thuis. Wel is er 
ruimte voor extensieve recreatie.

De samenwerking met onze Duitse buren groeit en  bloeit. Een mooi voor-
beeld is Olympia’s Tour die al een paar jaar ook over Duits grondgebied 
gaat. De VLP streeft ernaar om deze samenwerking ook naar andere terrei-
nen dan recreatie en toerisme uit te breiden. In dit kader voert de VLP re-
gelmatig gesprekken met haar lokale politieke zusterpartij UBW uit Bracht.

Verantwoordelijkheid
Met de invoer van de Participatiewet heeft het Rijk veel verantwoordelijk-
heid bij de burgers gelegd en een beroep gedaan op meer zelfredzaamheid. 
Er zijn grote stappen gezet, maar de VLP signaleert dat we nog maar op de 
helft van het verandertraject zijn.

Burenhulp, buurt-apps, buurtverenigingen, buurtpreventieteams en wijk-
teams. Het zijn allemaal initiatieven die voortvloeien uit saamhorigheid, 
gemeenschappelijkheid en solidariteit. Het besef dat we het samen moeten 
doen. Dat blijkt ook telkens weer uit het kernenoverleg in Beesel, Reuver en 
Offenbeek. Ook dat overleg van en voor de inwoners draagt saamhorigheid 
en zelfredzaamheid uit.

De VLP juicht dit toe en vindt dat de gemeente al die initiatieven moet faci-
literen en kleinschalige projecten die de leefbaarheid in de wijken bevordert, 
ook financieel moet ondersteunen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om een 
repaircafé, klussendiensten, kookactiviteiten en de integratie van statushou-
ders.
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Onze gemeenschap kent vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor 
het Beeselse verenigingsleven. De VLP vindt dat deze vrijwilligers, net zoals 
de mantelzorgers, aandacht en waardering verdienen in de vorm van een 
jaarlijkse bijeenkomst waarbij ze in het zonnetje worden gezet.

Energieneutraal

De gemeenteraad heeft de ambitie uitgesproken dat Beesel in 2030 ener-
gieneutraal is. Technisch is dit mogelijk maar op basis van de nu voorlig-
gende informatie concluderen wij dat dit een grote impact heeft op onze 
leefruimte. Als VLP hebben wij grote twijfels over de bouw van windmolens 
en de aanleg van uitgestrekte zonnevelden. De VLP vindt ook in deze kwes-
tie de mening van de burgers van doorslaggevend belang en stelt daarom 
voor in 2018 een duurzaamheidsenquête  onder de inwoners te organiseren.

De VLP is overigens wel voorstander van het plaatsen van zonnepanelen op 
woningen, gemeentelijke gebouwen en bedrijven. De gemeente heeft een 
centrale rol in de voorlichting en communicatie over de toepassingen van 
duurzame energie. Projecten als de Groene Vogel en Joris Wekt Op dienen 
nadrukkelijk onder de aandacht gebracht te worden.

In 2017 heeft de gemeenteraad het besluit genomen om per 2025 het res-
tafval per persoon terug te brengen naar 30 kilo. Een initiatief van de VLP 
heeft ertoe geleid dat bij de ondergrondse brengvoorzieningen een extra 
container is geplaatst voor incontinentiemateriaal en luiers.

We reiken opnieuw de hand
De VLP stelt voor dat de gemeente elk half jaar een duurzaamheidsmeter 
publiceert en de inwoners en het bedrijfsleven in een uitgebreide communi-
catiecampagne informeert hoe ver Beesel is met die duurzaamheid, of ge-
woon concreet en helder gezegd: de afvalscheiding, de hemelwaterafkop-
peling en het gebruik van alternatieve energie.

Ook op dat front zullen we het samen moeten doen. De VLP is er klaar voor 
en reikt de inwoners en overige partners graag opnieuw de hand.
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Beesel staat de komende vier jaar voor enorme uitdagingen. Wij zijn er klaar 
voor om al het moois dat Beesel biedt te behouden en verder te versterken. 
Samen met u.

Wij hopen op uw steun en uw stem.

Ten slotte

Kandidatenlijst 2018

1. Jac Heijnen
2. Debbie Heesakkers
3. Hans van Tegelen
4. Ilona Franssen
5. Gé Derks
6. Bert van den Beucken
7. Piet Peulen
8. Lon Smeets
9. Jan Hendriks
10. Inge Drenth
11. Linda Nijssen
12. Abdel Horrane
13. Gaby Franssen
14. Ruben Janssen
15. Yannek van Schendel
16. Lei Smeets
17. Theo Onckels

18. Ramon Deenen
19. Peter Smets
20. Iwan Hubens
21. Marion Timmermans
22. Andy Ottenheim
23. Hein Leenders
24. Jos Mulder
25. Peter Dorssers
26. Jan Rongen
27. Leon Heijmans
28. Frank Martijn
29. Paul Paquay
30. Jos de Graaf
31. Baer Geerlings
32. Huub Ummels
33. Leo Piek
34. Roel Moors
35. Pé Schouten
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