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Ten geleide

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, ook in de gemeente Beesel. De VLP doet

ook dit jaar weer mee aan deze verkiezingen. Wij zijn een echte lokale partij die al bijna 50 jaar

een vaste waarde is in de gemeenteraad van Beesel en de laatste 20 jaar ook binnen de coalitie

en daarmee kundige wethouders geleverd.

Wie is de VLP?

De VLP (VLP is de a�orting van Verantwoorde Lokale Politiek) maakt al sinds 1974 met veel

passie en daadkracht deel uit van het bestuur van onze mooie gemeente Beesel. Als lokale

politieke vereniging hoeven wij, in tegenstelling tot landelijke partijen, geen rekening te houden

met landelijke partijdiscipline en Haagse of provinciale toestanden die niets met de gemeente

Beesel te maken hebben. Ons belang is het algemene belang van de inwoners, verenigingen,

organisaties en ondernemers. Wij staan dicht bij de inwoners en weten wat er leeft en speelt in

onze gemeente. Daarom kunnen wij snel, praktisch en met kennis van zaken reageren op

ontwikkelingen, maar ook zelf met nieuwe initiatieven komen. Dit altijd vanuit een positief

kritische houden.

Als grote partij in de gemeente Beesel nemen we al 20 jaar het voortouw. We zijn trots op de

resultaten die we samen met coalitiepartners, maar ook met andere partijen en de inwoners,

bereikt hebben. Dit willen we ook de komende jaren met zichtbare resultaten voor onze

inwoners, verenigingen, organisaties en inwoners graag voortzetten.

Geef jij ons deze kans?

De volgende kernwaarden en uitgangspunten vinden wij belangrijk:

● Eerlijkheid. Ten opzichte van jezelf en anderen.
● Integriteit in al je doen en laten.

● Communicatie die helder, duidelijk en tijdig is.

● Lee�aarheid in alle 3 de kernen.

● Duurzaamheid voor het heden, maar zeker voor de toekomst.

● Veiligheid en geborgenheid, regels naleven en mekaar helpen.

Dit willen we samen met jou doen. Stem op de VLP, lijst 2!
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Welke speerpunten en prioriteiten hebben we de komende

jaren

● De VLP vindt het belangrijk dat de gemeente bij initiatieven op het gebied van leven,

wonen en ondernemen zich inzet voor het maximale en niet voor het minimaal haalbare,

denk bijv aan de schrale uitstraling van de kermis;

● Zelfstandigheid van onze fijne gemeente Beesel blijft speerpunt nr. 1 van de VLP, hiermee

onderscheiden wij ons gelukkig niet van de andere  partijen. Wel zijn wij overtuigd dat

onze inzichten en benaderingen hierbij de meest verstandige invulling geven.

● De VLP ziet een kans om een  hotel te realiseren binnen onze gemeente, wat een impuls

is voor onze recreatieve gemeente m.b.t. werkgelegenheid en kansen biedt voor

plaatselijke ondernemers in toelevering van goederen, diensten en services.

● In onze 24-uurs economie vinden wij het vreemd dat onze balie van het gemeentehuis

hierin niet is meegegaan. De VLP wil de bereikbaarheid en dienstverlening van onze

gemeente vergroten en zet in op een ruimere openingstijden van de balie. Denk

bijvoorbeeld aan de zaterdagochtend.

● Zoals bekend heeft de VLP niet ingestemd met de huidige begroting en daarmee tegen

de lastenverzwaring van jou als inwoner. Onze fractie blijft bij het standpunt dat

lastenverzwaring enkel dient te worden doorgevoerd wanneer het daadwerkelijk nodig is,

en niet om de gemeentekas te spekken als de noodzaak er nog niet is.

● Inwoners moeten zich veilig voelen zowel in hun eigen woonomgeving als daarbuiten.

Daar waar anderen denken wetten en regels aan hun laars te kunnen lappen, moet

zichtbaar handhavend worden opgetreden. De VLP maakt zich sterk voor 2 BOA’s in

dienst van de gemeente die dagelijks zichtbaar zijn op straat en optreden bij overlast of

overtreding van regels.

● Verenigingen zijn de kurk waarop de samenleving drijft. Jong en oud ontmoeten elkaar

bij verenigingen, sporten samen, maken samen muziek of doen andere activiteiten. Voor

de lee�aarheid een onmisbare factor ook in de huidige tijd van individualisering.

Verenigingen zijn belangrijk en de VLP wil samen met verenigingen optrekken om

verenigingen voor de toekomst te behouden.

● Nog steeds is er grote vraag naar bepaalde typen woningen (voor starters, doorstromers

en senioren). De VLP is van mening dat we woningen moeten bouwen waar vraag naar is

voor onze inwoners. Ook de kans om wonen en zorg aan elkaar te koppelen bij

nieuwbouwplannen moeten we niet laten lopen, denk bijv. aan echtparenkamers.
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● Voor de toekomst dienen we te kijken naar nieuwe mogelijkheden om onze

woningvoorraad uit te breiden. Hiervoor moet ook gekeken worden naar gebieden waar

woningbouw realiseerbaar is, buiten onze kernen.

● Ondernemers en bedrijven zijn de drijvende krachten van onze economie. Zij zorgen voor

het  behoud en het creëren van banen waardoor er inkomenszekerheid is voor burgers.

De VLP wil bedrijven en ondernemers stimuleren en faciliteren om in de gemeente

Beesel te blijven of te vestigen binnen de mogelijkheden die we als gemeente hebben.

● Recreatie en Toerisme is een belangrijke pijler binnen onze mooie gemeente met een

gevarieerd aanbod. Veel bezoekers kiezen voor een kort of middellang verblijf in de

gemeente Beesel om te relaxen en recreëren. De VLP ziet in dit kader kansen voor meer

toeristische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld seizoensgebonden horeca bij het veer.

Deze locatie ligt aan diverse fiets- en wandelroutes met tal van mogelijkheden. De VLP

wil dit stimuleren.

● Het verbeteren van de financiële positie van de gemeente Beesel. De laatste jaren zijn

onder andere door het verschuiven van taken vanuit Den Haag naar gemeenten veel

uitgaven gedaan die in geld niet volledig gedekt worden door onze regering.

● De toekomstbestendigheid van de Schakel dient te worden onderzocht. De huidige staat

van de Schakel voldoet niet meer. Verenigingen en evenementen en cultuur dienen een

zaal ter beschikking te hebben die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Dit alles kan echter niet zonder:

● Een goed en betrouwbaar bestuur (Gemeenteraad en College van Burgemeester &

Wethouders).

● Een bekwaam ambtenarenapparaat met voldoende mankracht, kennis en ervaring.

● Een gezonde financiële positie van de gemeente.

● Het uitspreken en vastleggen van ambities en deze als kansen gaan verzilveren.

De VLP wil hierin het voortouw en haar verantwoordelijkheid nemen. Niet alles kan tegelijk
maar met visie, daadkracht en doorzettingsvermogen zijn er voldoende kansen.
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Kansen liggen in Beesel, Offenbeek en Reuver

Beste inwoners van de gemeente Beesel,

Allereerst willen wij je als persoon bedanken voor het vertrouwen dat je de afgelopen jaren in

ons hebt gehad, er verandert veel in de wereld om ons heen en dat merken we ook in onze fijne

gemeente Beesel.

Een verkiezingsprogramma zoals we dat ook nu weer met trots aan jou presenteren reikt verder

dan een periode van vier jaar. 

Implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, burgerparticipatie, investeren in duurzaamheid

voor de lange termijn en zeker de recente pandemie maken het besturen van een gemeente tot

een opdracht waar van ons wordt gevraagd een doorkijk te nemen tot in de verre toekomst.

Dat verplicht ons als politieke partij ook om terug te grijpen naar eerdere ideeën uit voorgaande

jaren. Hebben we aan onze beloftes voldaan? Zijn er zaken blijven liggen? Of zijn besluiten

anders genomen als dat we ons voor ogen hadden genomen?

Politiek is namelijk ook verantwoordelijkheid nemen, en daar  lopen we als VLP niet voor

weg. Sterker nog dat is één van onze kernwaarden.

Uit de media van met name het afgelopen jaar hebben we kunnen vernemen dat de financiële

situatie van de gemeente Beesel onder druk staat. Het klopt dat we wel eens fraaiere cijfers

hebben mogen schrijven, echter de VLP ziet hierdoor geen reden om niet ambitieus te zijn.

Juist nu moeten we kansen benutten, en daar waar geen kansen voorhanden zijn staan wij

ervoor om deze te creëren.

Al jaren draaien we als politiek aan de knoppen van de uitgavenkant, dit zijn zeer belangrijke 

instrumenten waar veel geld te besparen is. Je mag van ons verwachten dat we altijd kritisch

zullen blijven op onze uitgaven. 

Toch lijkt het ons, juist nu, verstandig om er over na te denken of we aan de inkomstenkant

andere mogelijkheden hebben dan enkel lastenverzwaring voor jou als inwoner. Er zijn meer

mogelijkheden om de geldkraan te laten vloeien aan de zijde van inkomsten voor onze

gemeente. Hoe we dit willen aanpakken? 

In ons programma geven wij jou hierin graag een doorkijk.
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Kansen op de woningmarkt

De druk op de woningmarkt is in heel Nederland groot. Zo ook in onze gemeente. Het is voor de

VLP onacceptabel dat er inwoners zijn die geen woning kunnen vinden of noodgedwongen naar

een andere gemeente verhuizen. Iedere woningzoekende zou een passende woning in onze

gemeente moeten kunnen vinden.

● Daarom wil de VLP inzetten om het

woningbouwprogramma te versnellen. Iedere

woningzoekende van de gemeente Beesel zou een

passende woning moeten kunnen huren of kopen.

● Om realisatie van nieuwe woningen in de toekomst

mogelijk te blijven maken dient er gekeken te

worden naar de mogelijkheden in de

uitleggebieden van onze gemeente. We moeten

klaar zijn voor de ontwikkeling van een nieuwe wijk

en niet achter de feiten aan lopen. Dit geldt voor

alle kernen.

● Er dienen wooneenheden te worden gerealiseerd

voor senioren. Op deze wijze komt de

doorstroming op gang en biedt dit kansen voor

meerdere doelgroepen. Er moeten woningen worden gebouwd waar behoefte aan is. Dat

kan per dorpskern dus verschillen.

● Voor mensen die zorg aan huis nodig hebben zien wij ook kansen waardoor er lucht komt

op de nu zo krappe woningmarkt. We komen hier later in dit programma op terug.

● Een van de voornaamste prioriteiten voor de VLP is het bouwen van woningen voor

starters en doorstromers. Het tegen de zin in verhuizen van onze eigen inwoners naar

een andere gemeente vanwege gebrek aan woningen in onze gemeente is een doorn in

het oog van de VLP.

● Innovatieve woonconcepten voor ouderen en jongeren of zelfs een combinatie van beide

al dan niet in combinatie met zorg, daar moet ruimte voor komen. Met zorginstellingen en

de woningcorporaties dienen hier afspraken over gemaakt te worden.

● De gemeente Beesel heeft relatief weinig woningen voor arbeidsmigranten. Zowel in de

gemeente Venlo als Roermond werken veel arbeidsmigranten. In deze gemeentes

dragen arbeidsmigranten bij aan de gemeenschap en de economie. Wij zien hierin

kansen, maar ook uitdagingen, voor beide willen we niet wegkijken.
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● De VLP erkent de noodzaak van huisvesting van arbeidsmigranten ook in de gemeente

Beesel. In de regio Noord-Limburg zijn reeds beproefde concepten waar

arbeidsmigranten huisvesten en waar tevens een huismeester woont. De VLP wil dat er

actie wordt ondernomen om kleinschalig huisvesting van arbeidsmigranten mogelijk te

maken waarbij we nadrukkelijk willen vermelden dat dit niet ten koste mag gaan van de

eigen woningzoekende.

● De VLP wil inzetten op gemengde wijken. Dit zijn wijken waar een gevarieerd aanbod van

woningen aanwezig is. Met de woningcorporaties dient hierover in de prestatieafspraken

een clausule te worden opgenomen. Op deze manier borg je de veelzijdigheid van een

wijk en is de kans op verloedering kleiner en wordt de kans op een levendige

buurtgemeenschap vergroot waar niet naast iemand wordt gewoond maar met elkaar

wordt geleefd.

● Verduurzamen heeft hoge prioriteit, maar we willen ieder in zijn waarde laten en de

beslissing ligt bij de eigenaar van de woning.  Bestaande woningen dienen klaar te zijn

voor de toekomst. Gasloos? Nul op de meter? Niet van vandaag op morgen, ieder in zijn

eigen tempo.

● Verduurzamen is niet enkel aan de orde voor koopwoningen, ook met onze

woningcorporaties dienen we in gesprek te blijven over de verduurzaming van met name

de bestaande voorraad. Hier dient tevens aandacht te zijn voor de koopwoningen tussen

de huurwoningen. Eigenaren dienen mee te kunnen liften op de plannen van de

woningbouwcorporaties. Hierdoor ontstaat een win-win situatie.

● Bij nieuw te bouwen woningen is uitgangspunt gasloos en streven we naar nul op de

meter.

● De roep om woningen is ook in onze gemeente groot. De afgelopen jaren zijn er een

aantal woningbouwprojecten gerealiseerd en zitten er nog een aantal in het vat. Bij het

nemen van besluiten zijn er altijd meerdere belangen die afgewogen dienen te worden.

Volgens de VLP is het NIMBY-principe (NOT IN MY BACKYARD) niet van toepassing.

Participatie is goed, echter moeten we waken voor de vertragende werking, waardoor

kansen blijven liggen. Voor de VLP gaat het algemeen belang altijd boven het persoonlijk

belang.

● De VLP wil dat de gemeente maatregelen neemt tegen speculanten of beleggers die ten

koste van onze eigen inwoners voordeel behalen op de woningmarkt.

● Als we meer woningen laten bouwen zullen de inkomsten aan bouwleges voor de

bouwvergunningen en de extra opbrengsten aan OZB Belasting toenemen en de

financiële positie van de gemeente verbeteren.
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Kansen voor ondernemers

Veel van onze ondernemers hebben het de afgelopen jaren moeilijk

gehad en deels nog steeds. De lokale economie staat dan ook

hoog op het lijstje van de VLP waarin geïnvesteerd dient te worden.

Dit kan op meerdere manieren.

● Er moet een gezond bedrijvenklimaat zijn met voldoende

voorzieningen, uitbreidingsmogelijkheden en ruimte voor

nieuwe bedrijven of verplaatsing van bedrijven.

Nieuwkomers maar ook bestaande bedrijven dienen zo min

mogelijk te worden gehinderd door regels die hen

belemmeren in hun ideeën.

● Een goede samenwerking tussen ondernemers is cruciaal

voor een goed ondernemersklimaat. Hierop moet breed

ingezet worden, van een eenmanszaak tot de grote

bedrijven in onze gemeente. Een ondernemersvereniging heeft meerwaarde en zorgt

voor synergie.

● De krapte op de arbeidsmarkt is groot. De VLP ziet dit als kans om de welbekende

‘kaartenbak’ onder de loep te nemen. Dit vergt van de gemeentelijke organisatie ook

creativiteit in de vorm van bijvoorbeeld een banenmakelaar. Enkele bedrijven in onze

gemeente geven reeds het goede voorbeeld. Hier zien we mogelijkheden voor een

faciliterende rol voor de gemeente in de opstartfase.

● De gemeente Beesel is een aantrekkelijke gemeente om te komen werken, mede door

de goede bereikbaarheid. Hieraan zijn wonen en recreëren wat betreft de VLP

automatisch verbonden en dit als groeigemeente ook uitdragen. Dit geeft een boost aan

de lokale economie.

● Kansen voor nieuwe bedrijven. Voor nieuwe bedrijven die zich in onze gemeente willen

vestigen dient de rode loper te worden uitgerold.

● Er dient aandacht te zijn voor onze bedrijventerreinen. Voldoen we met onze huidige

bedrijventerreinen aan de vraag van ondernemers. Hier willen we onderzoek naar doen.

Is er voldoende ruimte voor de kleine zelfstandige ondernemer? Hiervoor willen we

kansen creëren.

● Ook dient er aandacht te zijn voor het verkeer van en naar de bedrijventerreinen.
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Kansen op een mooi verblijf; recreatie en toerisme

Als mooie landelijke gemeente tussen twee grotere steden heeft de gemeente Beesel een

belangrijke recreatieve en toeristische functie.

Ook hier liggen volgens de VLP kansen.

● Als toeristische gemeente heeft onze

gemeente nog groeimogelijkheden voor

zowel korte als middellange verblijven. Wij

zijn van mening dat er ruimte is voor een

hotel, in bijv. de omgeving van de

snelweg. Als VLP willen wij dat hier actie

op wordt ondernomen.

● Samen met onze bestaande ondernemers

de behoefte en mogelijkheden verkennen

om campings uit te breiden;

● Meer gebruik maken van onze cultuurhistorische plekken en ons erfgoed. De gemeente

Beesel heeft veel moois te bieden maar er wordt te weinig gebruik van gemaakt. De

gemeente Beesel kan hierin faciliteren.

● Evenementen voor jong en oud zorgen voor lee�aarheid in onze gemeente en het trekt

toerisme aan. De VLP draagt organisaties van evenementen een warm hart toe en juicht

initiatieven toe.

● Ook voor de jongeren in de categorie 14 tot 20 jaar dienen voldoende ontspannings- en

vertiermogelijkheden te zijn. Al jaar en dag een lastig thema maar het blijft onze aandacht

houden.

● Het gebied langs de Maas biedt veel mogelijkheden. Als VLP hebben we al vaker

aangegeven dat het gebied rond het veer een toeristische hotspot kan worden. We

hebben al veel bereikt. Toch blijft de VLP hier kansen zien. Denk aan tijdelijke horeca,

kampeermogelijkheden en de fiets- en wandelroutes langs de Maas.

● Bij de dode Maasarm in Beesel ziet de VLP mogelijkheden, bijvoorbeeld in combinatie

met de watersportvereniging in Beesel. Ook de Grauwe Beer, de Beeselse Maasplassen

en het voetveer zijn een onderbelicht stukje Beesel terwijl dit in potentie enorme

toeristische trekpleisters zijn.

● Wellicht kan er in het kader van duurzaamheid worden gepionierd met de inzet van een

electrotrein welke pendelt tussen bijv. de Lommerbergen, onze kernen en het gebied bij

de Witte Stein.
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● De VLP ziet ook mogelijkheden in het gebied de Witte Stein. Samen met ondernemers ter

plaatse, maar ook met onze Duitse buren, zijn hier mogelijkheden om meer toeristen te

trekken, denk aan wandel- en fietsevenementen.

● Ook op cultureel vlak blijven kansen liggen en willen we samen met onze verenigingen

deze uitdaging oppakken.

● De gemeente zal nog meer gaan samenwerken met alle ondernemingen in de

recreatieve en toeristische sector in onze gemeente zoals Bed & Breakfast, campings, De

Lommerbergen, Drakenrijk, horeca etc. Iedere toeristische bezoeker doet een duit in het

zakje middels toeristenbelasting, bestedingen in winkels en horeca en overnachtingen op

de diverse locaties.
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Kansrijk verenigingsleven

Verenigingen zijn onmisbaar in onze gemeente.

Verenigingen zorgen voor cohesie, lee�aarheid en

ontmoeten. De VLP draagt alle verenigingen in onze

gemeente een warm hart toe.

● De VLP maakt zich zorgen over het

voortbestaan van sommige verenigingen. De

VLP wil hierover graag de dialoog aangaan met

deze verenigingen. Het zou jammer zijn als

deze cultuur of sport in de kern verloren gaan

terwijl er voldoende aanwas voorhanden is in

onze gemeente.

● De gemeente Beesel is gestart met het

doorlichten van het subsidiebeleid. De VLP is van mening dat een subsidie altijd

aanvullend dan wel ondersteunend dient te zijn. Subsidie krijgen is geen doel op zich en

al zeker geen vanzelfsprekendheid of erfenis uit het verleden.

● Er dient goed gekeken te worden naar verenigingen die in financieel zwaar weer zitten.

De gemeente dient deze verenigingen te begeleiden zodat ze weer financieel gezond

worden.

● De toekomstbestendigheid van de Schakel dient te worden onderzocht. De huidige staat

van de Schakel voldoet niet meer. Verenigingen en evenementen en cultuur dienen een

zaal ter beschikking te hebben die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Klimaatbeheersing? Licht en geluid? Laden en lossen? Duurzaamheid? Zomaar een paar

zaken waarvan de VLP denkt dat hiernaar gekeken dient te worden. Dit in goed overleg

met de uitbater en verenigingen.
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Iedereen verdient een kans

Iedereen heeft recht op zorg, zowel jong als oud. De

VLP is voorstander van maatwerk. Maatwerk hoeft

immers niet duurder te zijn. Investeringen enerzijds

kunnen een (grote) besparing anderzijds opleveren.

● De VLP is van mening dat de kosten voor de

jeugdzorg gedekt dienen te worden door het

Rijk. De oplopende kosten in de jeugdzorg is

een landelijk probleem dat niet op de

begroting van de gemeente zou moeten

drukken. Op initiatief van de VLP is er

inmiddels een samenwerkingsverband tussen

80 kleine gemeenten (K80), die zich hiervoor

inzetten.

● We koesteren onze mantelzorgers. Er wordt

steeds vaker een beroep gedaan op deze groep. Door personeelstekort wordt deze druk

alleen maar groter.

● Deze mensen bieden anderen een kans!

● De VLP hecht eraan dat hier tijdens de keukentafelgesprekken aandacht aan wordt

besteed.

● Bestrijding armoede en eenzaamheid.

● Het huidige kabinet is voornemens de kinderopvang nagenoeg gratis te maken. De VLP

zal het kabinetsbeleid op de voet volgen zodat wanneer het nodig is er voldoende ruimte

en handjes zijn.

● De ontwikkeling en onderwijs van onze jongste inwoners verdient onze volledige

aandacht in alle drie onze kernen. De goede onderwijsvoorzieningen die we hebben

moeten we behouden en daar waar nodig moderniseren. Dit geldt zowel voor het

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs.

● De VLP wil WMO-trajecten met langere looptijden die regelmatig geëvalueerd worden en

tevens minder administratieve werkzaamheden opleveren voor de ambtenaren. Dit komt

zowel de inwoners als de ambtenaren ten goede.

● De VLP vindt het van belang dat de gemeente zich meer richt op het uiteindelijke

resultaat van een ingezet zorgtraject. De VLP benadrukt dat de inwoners de juiste

ondersteuning dienen te krijgen maar ook dat het traject erop gericht is om uiteindelijk

deze zorg te kunnen afschalen totdat deze niet meer nodig is. Dit afschalen zal echter
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zeker niet bij iedereen kunnen. Voor deze

mensen zullen wij ons sterk blijven maken dat ze

passende zorg behouden.

● De gemeente gaat de mogelijkheden en kansen

inventariseren om nog meer gemeenschappelijk

wonen (woon/zorgcomplexen, hoeve-achtig

wooncomplex) en betaalbare zorg onder één

dak te krijgen. We zien dat zo lang mogelijk

zelfstandig wonen ook tot eenzaamheid kan

leiden. Ook ambulante zorg verliest veel tijd

door het reizen van de ene plek naar de andere

plek waar zorg verleend wordt. De VLP is van

mening dat samen met de zorg gekeken dient te

worden naar een andere invulling.
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Kansen voor een veilige gemeente

Een gemeente, een leefomgeving en een thuis waar

onze inwoners zich veilig voelen is voor de VLP

cruciaal. Handhavend optreden indien de situatie

hierom vraagt.

● Onderzoek de mogelijkheden voor een

ambulancepost die strategisch is gelegen

waardoor de aanrijtijden aanzienlijk omlaag

kunnen worden gebracht. Dit moet onder de

aandacht worden gebracht van de

veiligheidsregio.

● We onderschrijven het belang van een eigen

brandweerpost nu en in de toekomst.

● De inzet van boa’s is en blijft cruciaal. De VLP

wil de capaciteit van de boa’s met één fte

uitbreiden zodat we als gemeente 2 BOA’s

dagelijks kunnen inzetten.

● Zichtbare en herkenbare boa’s voor de gehele gemeente Beesel en alleen voor de

gemeente Beesel, dus geen inhuur maar eigen personeel en zichtbaar voor onze

inwoners en bezoekers.

● Handhaving die er toe doet, handhaven is niet enkel bekeuren in de blauwe zone maar

ook bijvoorbeeld optreden bij overlast in de buurt, park of buitengebied.

● Het milieu is kwetsbaar. Als VLP streven we naar naleving van de geldende milieuregels.

● Handhavers kunnen zich in onze gemeente die beperkt is qua oppervlakte makkelijk per

fiets verplaatsen. Dit bevordert ad-hoc beleid en biedt meer opening tot het aangaan van

een gesprek. Daarnaast is dit ook een duurzame oplossing.

● Het handhaven en bekeuren van snelheidsovertredingen. Hierop moeten we meer gaan

controleren.
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Kansen voor verkeer en mobiliteit

De auto als vervoermiddel is niet meer weg te denken in deze tijd. Het wegennet dient dan ook

goed op orde te zijn. De veiligheid van verkeersdeelnemers mag echter niet ten koste gaan van

de hoge intensiteit van het gemotoriseerd verkeer. Ook onze kinderen moeten buiten kunnen

spelen zonder dat er het gevaar van gemotoriseerd verkeer bij komt kijken.

● Voetgangers en fietsers zijn kwetsbare deelnemers aan het verkeer. Bij de (her)inrichting

van onze wegen moeten we hier rekening mee houden.

● Weren van vrachtverkeer binnen onze kernen, dit in combinatie met het onderzoek

bedrijventerreinen. Hierin enkel investeren als het haalbaar en betaalbaar is. Geen half

werk en geen verschuivingen van problemen.

● De huidige inrichting van de Mariastraat leidt tot zeer gevaarlijke verkeerssituaties. De

doorstroom op deze weg kent vele verkeersbewegingen. Deze weg zal met andere

snelheidsbeperkende maatregelen ingericht dienen te worden.

● De toekomstige ontwikkeling van het rijden op waterstof op de voet volgen zodat we ook

hierop kunnen inspelen indien dit breed wordt uitgerold.

● We constateren veel bewegingen van pakketdiensten door onze kernen. De Intensiteit

hiervan monitoren en nadenken over een duurzame oplossing voor de toekomst.

● Zijn we als gemeente Beesel voldoende op de hoogte van de consequenties van de

verdubbeling van de Maaslijn? Worden we betrokken door ProRail bij de planvorming en

uitvoering? De VLP wil dat onze inwoners hierover op de hoogte worden gehouden.

● Elektrische voertuigen winnen snel terrein. Voldoende laadpalen vindt de VLP dan ook

belangrijk. In iedere kern dienen voldoende laadpalen voor zowel fietsen als

motorvoertuigen te worden gerealiseerd

● De VLP biedt een luisterend oor voor de mensen die hinder ondervinden van de A73. Het

woongenot van onze inwoners mag niet ten koste gaan van geluids- en verkeersoverlast.
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Kansen op het gebied van duurzaamheid

Duurzaamheid en energietransitie zijn

begrippen die tegenwoordig niet meer weg

te denken zijn. De VLP onderschrijft ook

dat we hier zeker niet van mogen

wegkijken. De snelheid waarmee we deze

transitie mogelijk willen maken bepalen we

als gemeente zelf. De VLP is van mening

dat iedereen in zijn eigen tempo moet

kunnen bepalen wanneer er maatregelen

genomen worden. De maatregelen mogen

er zeker niet voor zorgen dat inwoners in

financiële problemen komen. Hoe denkt de

VLP hierover?

● Begin met zaken die snel te realiseren zijn.. Zonnepanelen op daken, isoleren van

woningen. Het aardgasvrij maken van woningen en wijken is nu (nog) niet aan de orde.

● Informeer inwoners over de mogelijkheden die er zijn omtrent het isoleren van de

woning. Zowel qua maatregelen, mogelijke subsidies en financieringsmogelijkheden.

● De gemeente heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie. Daarom dient al het

gemeentelijk vastgoed te worden voorzien van zonnepanelen.

● Als gemeente het overleg aangaan met verenigingen over het verduurzamen van hun

accommodaties;

● Wij sluiten onze ogen niet voor grootschalige alternatieve energiebronnen. Denk aan

zonne-energie en windenergie. We willen dit samen met de inwoners doen en kijken naar

de kansen en mogelijkheden die ons in de toekomst geboden worden waarbij we

nadrukkelijk rekening houden met het behoud van bos en natuur. Dit zou ook kunnen in

regioverband. Vooralsnog hebben wij de oplossing niet voorhanden.
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Denken in kansen en niet in problemen of bedreigingen

Gemeente en inwoners hebben elkaar nodig en moeten met

elkaar ervoor zorgen dat onze mooie gemeente zelfstandig

blijft op basis van een gezonde financiële positie waarin het

goed wonen en vertoeven is met respect voor elkaar. Een

evenwichtig verantwoordelijke samenwerking tussen

gemeente en burgers met een faire lastenverdeling van de

kosten voor de inwoners, bedrijven en gemeente. We hebben

elkaar daarbij nodig en kunnen niet zonder elkaar.

● Duidelijke, heldere en snelle communicatie tussen

gemeente en inwoners. Burgers moeten niet weken

wachten op een antwoord op een vraag.

● Snelle en doelgerichte acties vanuit de gemeente als er

een probleem is of dreigt te ontstaan dat binnen de mogelijkheden van de gemeente valt

zoals bv problemen bij het leerlingenvervoer of inzet bij hoog water van de Maas.

● De gemeentelijke lasten (OZB) etc, zijn vanaf 2023 fair en verklaarbaar. De VLP is tegen

het verhogen van de OZB verhogen om andere gaten in de gemeentebegroting te

dichten. Wij werken hier niet vanzelfsprekend aan mee.

● Snelle afwikkeling van bouwaanvragen.

● Waardering en facilitering vanuit de gemeente bij burgerinitiatieven die de lee�aarheid

en samenhang in onze gemeente bevorderen. Alleen kun je niets, samen kun je (bijna)

alles.

● Samenwerken om het mooie groen dat we rijk zijn in onze gemeente te behouden, te

onderhouden en zelfs uit te breiden zodat we ruimte en mogelijkheden hebben om te

recreëren in een hectische, snel veranderende maatschappij.

● Een goed draaiende economie en gezonde bedrijven in onze gemeente zijn

medebepalend voor de welvaart in Beesel. Gemeente en bedrijven werken samen om

een goed werkklimaat te behouden met voldoende werkgelegenheid en kansen voor

werkzoekenden.

● De fysieke bereikbaarheid van het gemeentehuis vergroten in de huidige 24-uurs

economie. Op zaterdagochtend de gemeentebalie openstellen voor burgers die door de

week niet kunnen als gevolg van werk, zorg of studie.

● Samen optrekken om de goede onderwijsvoorzieningen die we hebben te behouden en

daar waar nodig te moderniseren.
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Beesel staat ook nu weer voor enorme

uitdagingen. Wij zijn er klaar voor om al het

moois dat Beesel biedt te behouden en

verder te versterken.

Samen met jou.

Wij hopen op jouw stem en steun.

Hebben wij jou overtuigd, ben je het met ons eens en wil je samen met
ons deze uitdagingen aangaan?

Grijp dan op 16 maart 2022 jouw kans.

Stem VLP, Lijst 2
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Kandidatenlijst 2022

1. Jan Hendriks

2. Ilona Franssen – Levels

3. Lon Smeets

4. Gé Derks

5. Bert van den Beucken

6. Yannek van Schendel

7. Katinka Felten

8. Inge Drenth – Heijmans

9. Debbie Heesakkers

10. Linda Nijssen – v.d. Beucken

11. Monika van Mosseveld – Zych

12. Colin Levels

13. Jens Hendriks

14. Thijs Timmermans

15. Wouter Puts

16. Jenny Kessels

17. Hein Leenders

18. Miriam Spaans – Cruickshank

19. Stan Jacobs

20. Piet Peulen

21. Leo Smeets

22. Ramon Deenen

23. Peter Smets

24. Johan Vossen

25. Hans van Tegelen

26. Marion Timmermans – Heijman

27. Leon Heijmans

28. Jos Mulder

29. Jac Heijnen

30. Frank Martijn

31. Jan Rongen

32. Leo Piek

33. Peter Dorssers

34. Jan Teeuwen

35. Roel Moors

36. Jos de Graaf

37. Huub Ummels

38. Jan Smolenaars
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De gehele inhoud van dit

verkiezingsprogramma

is auteursrechtelijk beschermd.

Voor meer informatie zie:

www.vlpbeesel.nl
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