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Samen aan de slag!
Met veel enthousiasme en vertrouwen gaan we als team aan de slag.
Wij zijn een college dat bewust de samenwerking wil opzoeken met
de hele raad én met inwoners, ondernemers en organisaties uit de
gemeente en omliggende regio’s.
In dat samenspel kiezen we per situatie bewust onze rol. Soms is dat regelen en
beslissen, soms geven we een steuntje in de rug aan hen die het nodig hebben.
Waar het kan, laten we los en geven we ruimte. We hechten waarde aan het geven
van duidelijkheid over die rol aan inwoners en partners. Daarbij geldt dat ‘nee’ ook
een antwoord kan zijn.
Doel is te komen tot een bloeiend, levendig, saamhorig en duurzaam Beesel, waar
inwoners trots op zijn. Een Beesel dat op allerlei terreinen laat zien waar we als
gemeenschap groot in zijn. Daarvoor is nodig dat we samenhang aanbrengen tussen
ontwikkelingen die elkaar beïnvloeden. Met transparantie op inhoud én proces.
We hebben ernaar gestreefd met deze Ambitie Agenda alle raadsfracties mee te
nemen. Want we staan gezamenlijk voor een vitale Beeselse gemeenschap. De
Ambitie Agenda is een dynamisch document op hoofdlijnen. We werken onze
ideeën verder uit door in te spelen op de dynamiek in de samenleving.

“We staan dichtbij onze ondernemers,
verenigingen en inwoners”
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Door dichtbij onze ondernemers te staan, dichtbij de uitdagingen van onze
verenigingen en dichtbij de directe verhalen van onze inwoners. In deze nabijheid en
open houding zit onze kracht. Een kracht die we als college verder willen ontwikkelen.
Ondersteund door en samen met de ambtelijke organisatie. Én nadrukkelijk samen
met de gemeenteraad, in gesprek, debat en dialoog.
Wij gaan graag samen met u aan de slag!

Bram Jacobs

Debbie Heesakkers

Marcel Roelofs
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Ambitie Agenda 2018-2022
Hoofddoel
Welke gemeente willen we zijn? Waarom doen we de dingen die we doen?
Het hoofddoel voor ons als gemeenteraadsleden en collegeleden verwoorden
we als volgt.

We trekken samen op met onze inwoners, ondernemers, verenigingen
en partners om Beesel te maken tot een bloeiende, levendige,
saamhorige en duurzame gemeenschap waar we trots op zijn.
Uit dit samen optrekken hebben de vier politieke partijen programma’s
geformuleerd. In het formatieproces is vast komen te staan dat de in deze
programma’s geformuleerde ambities gelijk zijn of goed op elkaar aansluiten;
immers een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap staat
voor iedereen voorop. Het gaat om ambities die niet alleen in het gemeentehuis
leven, maar ook bij onze gemeenschap en partners, en die we samen realiseren.
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Zo is deze Ambitie Agenda tot stand gekomen. Een document waarin onze
gezamenlijke ambities staan beschreven. Ambities die we niet vooraf kunnen en
willen dichttimmeren; we spelen flexibel in op behoeften en wensen vanuit onze
samenleving. Daarbij realiseren we ons dat de opgave van het waarmaken van
ambities het lokale en het regionale niveau overstijgen. Beesel neemt ook haar
verantwoordelijkheid in bovengemeentelijke samenwerkingen. We blijven als
gemeente Beesel deze open houding aannemen in de snel veranderende omgeving.

We onderscheiden vier hoofdthema’s binnen onze
gezamenlijke ambities.
• Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen
• Duurzaamheid en energie, mobiliteit en bedrijvigheid
• Samenkracht in een inclusieve gemeenschap
• Gemeente in gemeenschap
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Fijn wonen, voorzieningen en levendige kernen

Een goed en veilig leefklimaat (wonen, voorzieningen, dorpskernen) is een gezamenlijke opgave van inwoners, verenigingen, organisaties en gemeente. Het vergt
een realistisch woningaanbod dat past bij de vraag en voorzieningen die een bijdrage
leveren aan maatschappelijke doelen. Ook aantrekkelijke dorpskernen, met balans
tussen levendigheid en leefbaarheid, zijn daarbij van belang.
Verenigingen en organisaties zijn voor ons de dragers van een actieve, sportieve,
culturele en bruisende gemeenschap. Deze onderwerpen raken alle thema’s uit
de gemeenschapsvisie Blij in Beesel, maar vooral beleven, fijn wonen, bedrijvig en
saamhorigheid (veiligheid).
We benoemen de volgende ambities op het gebied van fijn wonen, voorzieningen en
levendige kernen.
• De behoeftebepaling voor wonen vindt plaats in de gemeenschap. We zetten
hiervoor kwantitatief onderzoek in (peilen woonbehoefte; ook regionaal zoals
opgenomen in de POL visie wonen) en kwalitatief onderzoek (constante dialoog
met inwoners en experts, bijvoorbeeld via een commissie Wonen). De woningmarkt
zien we in regionaal perspectief.
• We maken met de woningcorporatie en andere partners betere en duidelijke afspraken
over ieders rol en verantwoordelijkheid. Er vindt jaarlijks een terugkoppeling over
de prestatieafspraken plaats naar de gemeenteraad. In principe heeft de gemeente
de rol van regievoerder voor de woningmarkt. Bij het project Oppe Brik nemen we
daarnaast ook de rol van projectontwikkelaar op ons.
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• We zetten samen met de woningcorporatie in op voldoende woonruimte voor
elke doelgroep, passend bij de behoeftebepaling. We onderzoeken daarbij ook
innovatieve woonvormen en herbestemming van panden. We doen dit in het
licht van de beschikbare wooncontingenten, waarover we in overleg blijven met
provincie, gemeenten en andere partners. Ook huisvesting van arbeidsmigranten
heeft onze aandacht.
• We zetten gezamenlijk in op vernieuwende woonvormen, waar ontmoeting van
jong en oud gestimuleerd wordt en waar vitale en kwetsbare inwoners samen leven.
• Bij wijkrenovatie kiezen we voor een integrale aanpak van wijken, hierbij komen
sociale versterking en fysieke uitstraling samen in een plan.
• We stimuleren inwoners hun woning levensloopbestendig te maken, waarbij eigen
verantwoordelijkheid en duurzaamheid uitgangspunten zijn.
• In aanloop naar en bij de invoering van de Omgevingswet zetten we in op ruimte
geven aan inwoners, ondernemers en organisaties en op een integrale benadering
(afweging van sociale, economische en ruimtelijke belangen). Dit vraagt een
structurele afstemming en intensieve communicatie met stakeholders over alle
ruimtelijke ontwikkelingen.
• We verbinden verenigingen en organisaties om tot gezamenlijke aanpak van
maatschappelijke uitdagingen te komen. Wij geloven in een nadere samenwerking
en verbreding van activiteiten van verenigingen.
• We zetten gezamenlijk in op het optimaal benutten van accommodaties
(voldoende gebruikers) om deze zoveel mogelijk te behouden, met oog voor
duurzaamheid. De kaders daarbij zijn dat accommodaties die wij financieel
ondersteunen multifunctioneel, duurzaam, toegankelijk en geschikt moeten
zijn voor meerdere gebruikersdoelgroepen; accommodaties dragen op deze
wijze bij aan maatschappelijke doelen. En dat wij nieuwe toekomstbestendige
initiatieven ondersteunen, waarbij we de verbinding zoeken met bestaande
initiatieven (maatwerk). Waarbij ons uitgangspunt is dat we geen aanvulling of
uitbreiding van maatschappelijke accommodaties (financieel) faciliteren. Opheffen
van accommodaties in ruil voor een nieuwe duurzame en multifunctionele
accommodatie is daarbij een bespreekbare optie.
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• We ondersteunen verenigingen, organisaties of kartrekkers in de wijk (o.a. door inzet
verenigingsondersteuner, (stimulerings) subsidies en waarderen van vrijwilligers).
• We onderschrijven het belang van basisvoorzieningen in de kernen (zoals scholen,
kinderopvang, zorgvoorzieningen, diversiteit winkels, bibliotheek, vervoer). We
zien het als een gedeelde verantwoordelijkheid van inwoners (gebruikers van voorzieningen), ondernemers, onderwijs en overheid.
• We stimuleren bruisende kernen in Beesel, Reuver en Offenbeek en maken breed
gedragen ontwikkelingen mogelijk. Gezamenlijk met inwoners, ondernemers en
organisatoren gaan we op zoek naar de balans tussen centrumfunctie/ evenementen
in de kernen en het woon- en leefklimaat.
• Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler die ook voor de eigen inwoners
leidt tot een meerwaarde in onze gemeente. Daarom is het belangrijk dat we deze
verbinding met inwoners en ondernemers nadrukkelijk blijven opzoeken.
• We zien bij recreatie en toerisme ruimte voor uitbreiding en vernieuwing. We
zoeken daarbij de verbinding met cultuur, gezondheid en natuurbeleving. Daarbij zien we kansen in bijvoorbeeld: benutten gebied langs de Maas, fiets- en
wandelroutes, stimuleren kunstroutes, faciliteren komst museum keramisch
erfgoed, buitengebieden met extensieve recreatie en met inzet lokale kennis, plan
van aanpak toeristisch ecosysteem, samenwerking met Duitse gemeenten, bekijken
draagvlak en behoefte camperplaatsen, interactieve informatie over buitengebieden.
• We zetten in op kunst en cultuur en op voor iedereen bereikbare culturele verenigingen en bibliotheek. We benutten creatief potentieel van kunstenaars.
• We realiseren voldoende speelmogelijkheden en (groene) ontmoetingsplekken voor
jeugd en inwoners. We zetten hierbij tevens in op bewegen en gezondheid. Voor de
ligging en inrichting gaan we in gesprek met jeugd en bewoners in de omgeving.
• Waar mogelijk zetten we samen met onze inwoners en partners (zoals politie,
brandweer en Veiligheidsregio) in op het vergroten van het veiligheidsgevoel in
onze samenleving. We verdiepen ons in de middelen die daarvoor geschikt zijn. We
geven voorlichting over de aanpak om te komen tot een veilige gemeenschap (bijv.
huiselijk geweld, drugs, kleine criminaliteit).
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Duurzaamheid en energie, mobiliteit en bedrijvigheid

Wij hebben de gezamenlijke ambitie onze leefomgeving zo te gebruiken dat de
volgende generaties er ook plezier van kunnen hebben. Deze duurzaamheidsambitie
is niet nadrukkelijk in de gemeenschapsvisie Blij in Beesel opgenomen, maar zorgt
er wel voor dat de Blij in Beesel thema’s ook op de lange termijn kunnen floreren.
Een ontwikkeling is voor ons duurzaam als rekening gehouden wordt met economische, menselijke en sociale aspecten. Vanwege dit brede begrip, komen ambities
op het gebied van duurzaamheid ook terug onder de andere hoofdstukken.
We vinden een goed ondernemersklimaat met ruimte voor participatie van groot
belang. Dit raakt met name het thema bedrijvigheid uit Blij in Beesel.
We benoemen de volgende ambities op het gebied van duurzaamheid, energie,
mobiliteit en bedrijvigheid.
• Onze ambitie is een energieneutrale gemeente in 2030. Hiervoor gaan we direct
aan de slag en zetten we onder andere krachtig in op energietransitie (terugdringen energiegebruik en omschakelen op duurzame energiebronnen als wind
en zon). Daarvoor zetten we verschillende instrumenten in, zoals:
- inzet op draagvlak en eigenaarschap in de gemeenschap; ondersteunen lokale
0 initiatieven op het gebied van energiebesparing of opwekking
- inzet op bewustwording (voorlichting)
- samenwerking (lokaal en regionaal), verbinden partners, prestatieafspraken
0 waarbij we inzetten op energieneutraal maken bestaande bouw
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- zelf het goede voorbeeld geven (duurzame nieuwbouw, verduurzaming eigen
0 gebouwen en openbare ruimte, onderzoeken optie pilot gasloos wonen)
- inzet overheidssubsidies (bijv. revolverend fonds en subsidie voor vervangen
0 asbestdaken voor daken met zonnepanelen, bijdrage verduurzaming maat0 schappelijke organisaties/ gebouwen)
• Verder heeft, in samenspraak met de samenleving, klimaatadaptatie onze
aandacht (toekomstbestendig waterbeleid bijv. veiligheid overstroming Maas,
rioolbeheer, schaduwrijke groengebieden, afkoppelen hemelwater).
• We verkennen mogelijkheden en waar mogelijk zetten we in op circulaire
economie; stimuleren van hergebruik, toepassen principe vervuiler betaalt en
tegengaan van zwerfvuil.
• We werken bovenstaande ambities en andere maatregelen uit in een nieuwe
duurzaamheidsvisie- en programma, waarin de huidige duurzaamheidsagenda
wordt meegenomen. Tegelijkertijd werken we aan een beleidskader voor opwek
van duurzame energie en een pilot Omgevingswet/energietransitie.
• We zetten in op een goede, veilige en innovatieve verkeersinfrastructuur, met
ondersteunende voorzieningen (bijv. laadpunten) en voldoende vervoersvoorzieningen.
Regionaal werken we samen aan duurzame mobiliteit (Trendsportal).
Voor ons vestigingsklimaat is elektrificatie en verdubbeling van de Maaslijn een
kans, maar we zijn kritisch ten aanzien van goederenvervoer.
• Bij verkeersmaatregelen betrekken we aanwonenden en belanghebbenden
intensief. In deze dialoog nemen we hen serieus en hebben als gemeente de taak
om de reflectie te geven op het bredere perspectief (afwegen algemeen belang
en managen verwachtingen). Zo creëren we gezamenlijk duurzame verkeersmaatregelen in samenhang.
• We zetten specifiek in op een verkeersveilige omgeving nabij scholen en (sport)
accommodaties (veilige routes en verbeteren verkeersgedrag).
• We zetten in op verkeerseducatie (op scholen en voor andere doelgroepen) en
bewustwording.
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• We faciliteren, verbinden en ondersteunen (startende) ondernemers; we wisselen
kennis uit, zoeken naar gedeelde belangen en innovatieve concepten (combinatie
van functies overheid-onderwijs-ondernemers-omgeving). We stimuleren een
BedrijfsInvesteringsZone in de hele gemeente met ruimte voor diversiteit per
cluster/ gebied.
• We hebben gezamenlijk met ondernemers aandacht voor de uitstraling van onze
centra (van winkelgebied naar duurzaam belevingsgebied) en de entree van
onze gemeente (gebied Rijksweg-Zuid). De behoefte volgend, bekijken we de
mogelijkheden van herbestemming van panden en regelgeving. In deze aanpak
nemen we ook de inzet van een leegstandsverordening als een optie mee om
effectieve maatregelen te kunnen doorvoeren als dat passend is.
• In gedeelde verantwoordelijkheid werken we samen met het bedrijfsleven en
organisaties aan participatie van inwoners met een beperking.
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Samenkracht in een inclusieve gemeenschap

We staan voor de transformatiegedachte waarbij we inzetten op preventie, gevolgd
door eigen kracht, collectieve voorzieningen en uiteindelijk individuele voorzieningen. Om ook op de lange termijn een duurzame gemeenschap te blijven is
deze volgordelijkheid essentieel. Daar waar het kan, staat zelfregie voorop en zetten
we ondersteuning in waar deze nodig is. Een aanpak waarin we inzetten op een
samenleving die omkijkt naar elkaar. Bij het stimuleren van omkijken naar elkaar
en het aanjagen van initiatieven, hoort ook een overheid die daarna soms afwacht.
Dan ontwikkelt zich samenkracht in een inclusieve gemeenschap; een gemeenschap
waarin iedereen tot zijn recht komt en meedoet.
Het verder doorontwikkelen van de transformatiegedachte en uitgaan van
samenkracht in een inclusieve gemeenschap is van belang bij alle thema’s uit de
gemeenschapsvisie Blij in Beesel. Specifiek heeft dit een plek in het thema Saamhorigheid (verbonden gemeenschap), Dorp, Jong, Samenwerking en Gemeente in
gemeenschap.
We benoemen de volgende ambities op het gebied van samenkracht in een inclusieve
gemeenschap.
• We zetten op de diverse beleidsvelden in op preventie en zijn ons ervan bewust
dat dit in eerste instantie leidt tot maatschappelijke meerkosten waarvan we de
vruchten pas later plukken.
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• We zetten samen met onze partners in op een gezonde leefomgeving en leefstijl.
Om dat te bereiken investeren we in preventie (sportbeoefening, tegengaan roken/
overgewicht/ eenzaamheid, werken aan de pijlers van positieve gezondheid).
• Voor taken op het gebied van zorg en ondersteuning werken we met de
zorgprofessionals aan preventie en maatwerk. Ook zorgen we voor zichtbaarheid
en bereikbaarheid van zorg en ondersteuning (regie, voorlichting per doelgroep en
zoveel mogelijk 1 loket). We werken mensgericht en niet taakgericht.
• We zetten in op een sluitend zorgnetwerk, waarin professionals, gemeente,
vrijwilligers en mantelzorgers op basis van gelijkwaardigheid participeren.
• We vormen samen met partners en samenleving een inclusieve gemeenschap
voor jong en oud, van verschillende culturen, los van economische status en
voor mensen met een beperking. Wij vervullen daarbij de rol van bewaker van het
vangnet voor mensen in kwetsbare posities, proactief en meedenkend. Door het
ontwikkelen van samenkracht vertrouwen wij erop dat dit vangnet steeds minder
vaak nodig is.
• We koesteren, ondersteunen en waarderen onze mantelzorgers en zorgvrijwilligers.
• Vroegtijdige probleemsignalering, vermindering eenzaamheid en bestrijding
sociale armoede is een gezamenlijke taak van onze netwerksamenwerking; we gaan
op zoek naar de meest geschikte inzet daarvoor en passen daarbij maatwerk toe.
• We stimuleren en faciliteren initiatieven vanuit de samenleving ter bevordering van
saamhorigheid, zelfredzaamheid en bestrijding van eenzaamheid.
• We ondersteunen de initiatieven voor een dementievriendelijke gemeenschap.
• We gaan uit van breed inzetbare open inloop voorzieningen (ontmoetingsplekken).
Ook staan we open voor een doorontwikkeling van andere en alternatieve vormen
van dagbesteding en ontmoeting.
• Toegankelijkheid is en blijft een van de belangrijke toetsingskaders bij gemeentelijk
beleid. Hiermee dragen we bij aan een doorontwikkeling van een inclusieve
samenleving.
• Kinderopvang, jeugdzorg en onderwijs zijn belangrijk. We investeren in samenwerking tussen onderwijs, jeugdpartners, ondernemers en gemeente. We zetten in
op preventie. We werken aan het aansluiten van onderwijs op de arbeidsmarkt.
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• SOML is verantwoordelijk voor de verdere realisatie van onderwijs in de Greswarenfabriek bij Oppe Brik. We denken mee bij de realisatie van contextrijk onderwijs,
binnen én buiten de schoolmuren en het zoeken van verbindingen met omgeving,
ondernemers, organisaties en inwoners.
• We gaan samen aan de slag met onze jeugd (meedenken & meedoen).
• We zetten samen met onze partners verder in op het ontplooien van talenten voor
iedereen (bijv. jeugdcultuurfonds, jeugdsportfonds, leergeld, bijzondere bijstand,
inzet coaches, iedereen kan sporten, samenbrengen jong en oud, taalonderwijs).
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Gemeente in Gemeenschap

De kracht van onze organisatie is nabijheid; korte lijnen en bereikbaar. Betrouwbare,
meedenkende, verbindende gemeente. Die op basis van gelijkwaardigheid samenwerkt met inwoners, bedrijven, organisaties en partners. Een gemeente die lost
durft te laten en vertrouwen geeft. Kortom een gemeente in de gemeenschap.
In bovenstaande ambities komt dit tot uiting.
Specifiek benoemen we hier de volgende ambities.
• Ook bij wettelijke taken geven wij invulling aan gemeente in gemeenschap (in de
geest van de wet en niet naar de letter).
• We zetten in op een optimale dienstverlening.
• We zorgen voor eenvoudige en goed vindbare informatie. We hanteren interactieve
en transparante communicatie, waarbij we openstaan voor nieuwe vormen.
• Wij zijn trots op onze gemeenschap en gemeente. We dragen dit samen met onze
inwoners en partners uit.
• We gaan op zoek naar inwoners die we nu nog niet bereiken.
• We hanteren kostendekkende tarieven.
• We zoeken naar vormen van bestuurlijke vernieuwing, waarbij het doel is om
inwoners steeds te blijven betrekken en eigenaarschap te geven. De invoering van
een burgerbegroting kan een instrument zijn om deze vernieuwing vormgeven.
We gaan deze mogelijkheden onderzoeken.
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Tot slot
Deze Ambitie Agenda geeft een doorkijk voor de nieuwe bestuursperiode die we zijn gestart.
Ons streven is daarin als een bestuurskrachtige gemeente de goede dingen te blijven
doen. Waarbij het zoeken van de verbinding en de doorontwikkeling steeds weer als
constante factor terugkomen.
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Portefeuilleverdeling
BRAM JACOBS, CDA
Eerste loco-burgemeester
Beleven
• Bewegen (Sport, speelvoorzieningen)
Bedrijvig
• Participatiewet (waaronder bijstand, leer-werk bedrijf, arbeidsmarkt,
werkgevers service punt)
Samenkracht
• Inclusieve samenleving (iedereen doet mee; participatie en integratie alle
inwoners, inclusief toegankelijkheid)
• WMO
• Jeugdzorg
• Gezondheid
• Onderwijs
• Sociale inzetbaarheid (armoedebestrijding, gezondheid, zelfredzaamheid,
tegengaan eenzaamheid)

DEBBIE HEESAKKERS, VLP
Tweede loco-burgemeester
Beleven
• Recreatie & Toerisme (waaronder o.a. Drakenrijk en uitbreiding Lommerbergen)
Fijn wonen
• Ruimtelijke Ontwikkeling
• Volkshuisvesting
• Omgevingswet
• Integrale aanpak wijken (waaronder Oppe Brik, Hazenkamp)
• VTH (vergunningverlening, toezicht, handhaving; inclusief integrale handhaving)
Bedrijvig
• Economische zaken en bedrijven (waaronder markten en kermissen,
tegengaan leegstand)
• Grondexploitatie
• Grond & pachtzaken
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MARCEL ROELOFS, Beeselse Lijst
Derde loco-burgemeester
Beleven
• Activiteiten en evenementen (onze rol: stimuleren, verbinden, faciliteren)
• Kunst & Cultuur (waaronder muziekonderwijs, bibliotheek)
• Toekomstbestendige vereniging en accommodaties
• Monumenten en archeologie
Fijn wonen
• Openbare werken (waaronder groen, riolering, wegen, begraafplaatsen)
Duurzaamheid
• Energietransitie (wonen inclusief duurzaam bouwen, werken, mobiliteit)
• Klimaatadaptatie en biodiversiteit (water, groen, gezondheid)
• Circulaire economie (afval, duurzame productie)
• Mobiliteit (waaronder Trendsportal, Maaslijn, Maasveren, verkeer overig)
• Maaswerken, Deltaplan
• Milieu (geluid, bodem, milieu overig)

PETRA DASSEN
burgemeester
Gemeente in gemeenschap
• Krachtige gemeenschap met een meedenkende, verbindende en faciliterende
gemeente (inclusief coördinatie Kernoverleggen, mogelijk trekkerschap thema
Excellent Leven regio Venlo)
• Bestuurskracht
• Strategie
• Strategische samenwerking overheden (overkoepelend; inhoudelijk bij
beleidsvelden)
• Dienstverlening
• Bestuurs- en organisatie-ondersteuning (personeel & organisatie, financiën,
facilitaire zaken, informatie en communicatie technologie (ICT), Informatie &
automatisering, documentaire informatie voorziening, algemeen juridische
zaken, communicatie/voorlichting)
• Belastingen
• Organisatieontwikkeling (waaronder digitalisering, deregulering,
communicerende overheid)
Veiligheid
• Openbare orde & veiligheid
• Brandweer en rampenbestrijding
• Lijkbezorging
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