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Verkiezingsprogramma 

Beesel, natuurlijk sociaal!  
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Inleiding 

We mogen bijna naar de stembus. We hebben samen weer een cyclus van vier jaar achter de rug. 

Het is dus tijd voor een evaluatie van de afgelopen jaren en voor plannen voor de komende vier 

jaar. 

In dit verkiezingsprogramma presenteren wij wie we zijn en wat onze ambities voor de 

komende vier jaar in de gemeente Beesel zijn. Welke doelen willen we bereiken? Wat 

verwachten wij van onszelf, van de gemeente en van medeburgers van Beesel? Omdat we niet 

alleen in de gemeente Beesel wonen, maar ook de gemeente Beesel zíjn. En in de visie van de 

PvdA is onze zelfstandige gemeente Beesel, natuurlijk sociaal! 
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Voorwoord  
 

Alle politiek is lokaal 
‘All Politics is Local’. Met die woorden vatte de oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van 

Afgevaardigden Tip O'Neill de belangrijkste opdracht aan politici samen: snap wat er lokaal leeft, 

bij de mensen in je de stad, in de buurt. Omdat recht doen aan mensen, recht doen aan hun 

alledaagse wensen, verlangens of verzuchtingen, de essentie van onze politiek is. 

 

Daarom doet de PvdA ook lokaal wat nodig is om Nederland uit de crisis te helpen en te werken 

aan het land van morgen. Een land waar jong en oud de zekerheid van een baan hebben - met 

een fatsoenlijk inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de 

zorg krijgen die ze nodig hebben. Waar banken en aandeelhouders dienstbaar zijn aan de 

samenleving en niet enkel aan zichzelf. 

 

En het goede is: lokale politiek – ook in Beesel - wordt in de komende vier jaar alleen maar 

belangrijker. Het doet er meer dan ooit toe welke keuzes in de komende vier jaar in Beesel 

worden gemaakt. En door wie. Omdat in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor 

essentiële publieke voorzieningen - de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de 

jeugdzorg, de sociale werkvoorziening – in de handen van gemeenten komt. Van Den Haag naar 

Beesel dus. 

 

Dat is een goede ontwikkeling. Want in de gemeenten - dichtbij mensen - wordt de strijd tegen 

de grote instellingen, tegen de vermarkting van de samenleving gewonnen. Daar wint de 

menselijke maat. In gemeenten worden de juiste contacten gelegd tussen werkgevers en 

werkzoekenden. En worden plekken vrijgemaakt voor diegenen die niet 100% productief zijn 

maar daarom niet minder recht hebben op een baan, gewoon bij een baas, tussen collega's. In de 

buurt wordt afgerekend met de stopwatch-cultuur door uitbesteding en aanbesteding en wordt 

de zorg op maat geleverd.  

 

Wat we precies gaan doen? Dat vindt u in dit verkiezingsprogramma. Dit alles met het doel om 

de gemeente Beesel natuurlijk socialer te maken. Lees het programma door, blader er doorheen 

of zoek gericht het onderwerp uit dat u het meeste interesseert. Maar onthoudt een ding: meer 

dan ooit doet het er straks toe wie in uw gemeente de besluiten neemt. En de keuze is aan u. 

 

Kiest u voor een partij die liever wegen en lantaarnpalen aanlegt dan het geld aan zorg, 

onderwijs en sociale voorzieningen besteedt? Kiest u voor partijen die al hun energie steken in 

het verzet tegen alle veranderingen en verantwoordelijkheden, in plaats van in het verbeteren 

van de zorg en verbeteren van de buurt? Of kiest u voor een partij die zorg, werk en solidariteit 

in haar genen geeft, die haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat Beesel sterker en 

socialer wordt? 

 

Wij zouden het natuurlijk wel weten, maar de keuze is aan u op 19 maart 2014! 

 

Bert Holman 

Lijsttrekker PvdA Beesel 

 

Diederik Samsom 

Politiek leider Partij van de Arbeid 
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Onze uitgangspunten 

De PvdA: sterk en sociaal 
De PvdA vindt dat iedereen gelijke kansen moet hebben. De partij is ontstaan als stem van 

mensen (arbeiders) die weinig te vertellen hadden. Niet omdat hun mening onbelangrijk was, 

maar omdat er nauwelijks naar ze geluisterd werd. En hoewel ‘de arbeider’ als klasse niet meer 

in onze samenleving te definiëren is, zijn er wel individuen en groepen die een minder grote 

stem in de samenleving hebben. De PvdA wil ook juist naar deze mensen luisteren en hen ruimte 

bieden in de gemeenschap. Omdat los van ‘toevalligheden’ als status, sekse of afkomst, iedereen 

telt! 

De PvdA in de gemeente Beesel 
Hoe gaan we onze uitgangspunten nu daadwerkelijk vormgeven in de gemeente Beesel? In de 

eerste plaats door alle vraagstukken en problemen op een opbouwende en bij onze 

kernwaarden passende manier aan te pakken. Dat houdt in dat wij altijd op zoek gaan naar: 

- verbinding 

- een passende reactie en/of oplossing op elk vraagstuk 

- verantwoordelijkheid 

- heldere communicatie 

Dat betekent voor ons het volgende: 

- verbinding: wij willen zorgvuldig kijken en luisteren naar wat er al is. Er zijn in de gemeente 

allerlei zaken die al goed geregeld zijn. Daar willen we gebruik van blijven maken. En soms moet 

er iets veranderen. Op die momenten willen we voorkomen dat we alles zomaar ‘weggooien’ en 

in plaats daarvan iets nieuws opzetten. Wij willen zorgvuldig kijken hoe we iets bestaands 

vanuit nieuwe inzichten kunnen hergebruiken en hoe we verschillende functies in de gemeente 

slim kunnen verbinden zodat de kwaliteit en efficiëntie ervan veel beter en hoger wordt. 

- een passende reactie en/of oplossing op elk vraagstuk: wij denken niet in regels en 

systemen, maar in doelen. Regels helpen hooguit bij het behalen van een doel. 

- verantwoordelijkheid: we nemen uiteraard onze verantwoordelijkheid als politieke partij in 

de gemeenteraad. We vragen ook verantwoordelijkheid van alle andere Beeselnaren. In deze tijd 

van grote veranderingen, transities en bezuinigingen wordt er vaak gesproken over 

burgerparticipatie participatie en zelfredzaamheid. Wij willen dit samen oplossen, ofwel: 

overheidsparticipatie en samenredzaamheid. Want wij hebben de plicht er voor elkaar te zijn, 

voor elkaar te zorgen en naar elkaar te luisteren. 

- heldere communicatie: soms is het best moeilijk om dat wat we doen en willen aan iedereen 

duidelijk te vertellen of om goed te begrijpen wat een ander bedoelt. Maar dat is wel ons doel. 

Daarom staan wij altijd open voor een gesprek.  

Deze uitgangspunten zijn het kader van waaruit we denken en handelen.   

2010-2014 

De afgelopen periode is de PvdA onderdeel geweest van de oppositie. Onze drie speerpunten uit 

het vorige verkiezingsprogramma waren ‘sociaal’,’ groen’ en ‘duurzaam’. We hebben ons 

hiervoor sterk gemaakt. Ter illustratie van elk speerpunt een voorbeeld van onze initiatieven. 

Wij zijn blij dat er in de afgelopen vier jaar veel aandacht is geweest voor duurzaamheid! Daar 

hebben we als PvdA in verschillende vraagstukken veel aandacht voor gehad, zoals het gebruik 

van zonnepanelen en  led-verlichting als alternatief bij de uitvoering van (nieuwe) plannen. 

In het speerpunt ‘sociaal’ hebben we ons de afgelopen jaren inhoudelijk sterk gemaakt voor een 

krachtig WMO beleid. We zijn vaak in gesprek geweest met  mensen die met de WMO te maken 

krijgen. We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten rondom dit thema. De informatie en 

ervaringen die we hieruit verkregen hebben, hebben we ingebracht in de gemeenteraad.  Hierbij 

hebben we voortdurend de verschillende doelgroepen in ons vizier.  Daarnaast hebben we ons 

ongenoegen uitgesproken over de manier waarop de WMO adviesraad (later WMO 
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adviescommissie) in onze ogen aan de kant is gezet.  

Ons derde speerpunt was ‘groen’. Zeer teleurstellend is, dat we niet hebben kunnen voorkomen 

dat natuurgebied de Walsberg deels moet wijken voor de toekomstige uitbreiding van de 

Lommerbergen. Wij zullen alles op alles zetten om het natuurgebied dat we hebben in de 

gemeente Beesel te behouden en waar mogelijk (duurzaam) uit te breiden. Daartoe hebben we 

onder meer het burgerbos geïnitieerd.  

2014-2018 
De komende vier jaar zullen we ons in blijven zetten voor de gemeente Beesel. Wij doen dit 

vanuit de volgende drie pijlers: 

- sociaal 
- groen 

- levendig  
 

Om goed inzicht te hebben in de vraagstukken waar bewoners van de gemeente tegenaan lopen, 

blijven we een laagdrempelige partij (mèt een ombudsteam!), die actief het gesprek aangaat 

met en ruimte biedt voor vragen van inwoners. Wij bieden, faciliteren en/of stimuleren 

initiatieven en oplossingen die bijdragen aan een sociale, groene en levendige gemeente Beesel.  

Onze ideeën hebben we concreet geformuleerd in het verkiezingsplan. 
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Beesel als sociale gemeente 

Een sociale gemeente betekent voor ons een gemeente waarin iedereen een plaats heeft, mee 

kan en mag doen en een bijdrage levert aan de gemeenschap.  

In het sociale domein verandert er veel, vooral op het gebied van de WMO en de jeugdzorg. Deze 

decentralisaties vragen veel van de gemeente. Wij denken hierbij in mogelijkheden en kansen. 

Eén van die kansen die wij willen grijpen is dat de gemeente een verbindende rol kan spelen, 

waarin zorgvrager en -verlener op een passende manier aan elkaar gekoppeld worden. Want er 

zijn in onze gemeente genoeg goede zorgverleners: professioneel, vrijwillig of als mantelzorger. 

Wij vragen van de gemeente om haar kwaliteiten in te zetten zodat hulpvraag en -aanbod elkaar 

vinden. We vragen van de burgers om mee te blijven denken en doen. We maken hierbij gebruik 

van het kapitaal dat al aanwezig is en dat, door er zorgvuldig naar te kijken, optimaal gebruikt 

wordt. Zo zijn we een sociale, samenredzame gemeente. 

De PvdA vindt de zorgplicht vanuit de gemeente jegens haar inwoners van uiterst belang. Er zijn 

mensen die afhankelijk zijn van zorg en zelf niet in staat zijn om iets bij te dragen of geen 

gebruik kunnen maken van een sociaal netwerk. Dus: samen waar kan en ondersteunen waar 

nodig! 

Doelen die we in 2018 bereikt willen hebben: 

Armoedebestrijding 

Armoedebestrijding is geen liefdadigheid maar sociale rechtvaardigheid. In de strijd tegen de 

armoede pleiten wij ervoor om de drempel voor het toekennen van de langdurigheidstoeslag  

bijstandsgerechtigden te verhogen van 110% naar 120% van het bijstandsniveau. Zeker voor 

gezinnen met kinderen doen wij nadrukkelijk een beroep op de zorgplicht van onze gemeente. 

Momenteel bezuinigt het Rijk op allerlei toeslagen. Onder andere Woongoed 2-Duizend krijgt te 

maken met de ‘verhuurdersheffing’. Dit heeft pijnlijke consequenties voor huurders en het treft 

met name mensen die de eindjes nauwelijks nog aan elkaar kunnen knopen. Dus willen wij de 

gemeentelijke bijdrage van €175,- (in het kader van het gemeentelijk minimabeleid en bestemd 

voor deelname aan sportactiviteiten, het verenigingsleven of het lidmaatschap van de 

bibliotheek), verhogen naar €250,- per jaar. Dit met als doel dat iedereen aan kan sluiten bij 

bijvoorbeeld een vereniging en dus de gemeenschap. In een financieel gezonde gemeente als de 

onze mag er namelijk niemand aan de kant komen te staan! 

 

Bijstand 
Wettelijk is vastgesteld dat bijstandsgerechtigden vanaf medio 2014 een ‘tegenprestatie’ moeten 

leveren. Wij willen voorkomen dat mensen zomaar neer worden gezet op een plek waar ze zich 

niet thuis voelen. Ervaringen uit andere gemeenten leren dat de gevolgen van verplicht werken 

(ver) onder het niveau en/of buiten het interessegebied desastreus zijn voor het 

(zelf)vertrouwen, welzijn en daarmee het gevoel te kunnen participeren (!) in de samenleving. 

Het effect hiervan is dus averechts en niemand is daar bij gebaat.  

 

Ons doel is dan ook om met mensen in gesprek te gaan en blijven over hoe vorm te geven aan 

deze nieuwe regeling, zodat het een echte bijdrage wordt in plaats van een opdracht. Hierin 

heeft de gemeente zelf een voortrekkersrol. Wij willen dat deze werkervaring bijdraagt aan een 

terugkeer in het reguliere arbeidsproces. Deze regeling mag zeker niet ten koste gaan van 

bestaande arbeidsplaatsen. 

 

WMO 

Uiteraard staan de komende vier jaar in het teken van de uitvoering van het WMO beleid en de 

decentralisatie van onder meer de jeugdzorg. Wij willen hier vorm aan geven door middel van 

servicepunten op wijkniveau met daarin een actieve, verbindende en procesbegeleidende rol 
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van de gemeente, waarin gezocht wordt naar een manier om hulpvraag en -aanbod goed op 

elkaar af te stemmen. Dit maken we mogelijk door aan te sluiten bij de huizen van de wijk. 

Wijksteunpunten zijn Sint Lucia, Offenbekerhof en Bösdael. 

We willen, waar dat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg, dat mensen niet naar instellingen gaan, 

maar instellingen naar de wijk komen. Het afstemmen van de zorg staat centraal, wij willen de 

zorgvrager niet zien als een optelsom van financiering. Dit vraagt van de gemeente èn de burger 

een houding van denken in kwaliteit, oplossingen en mogelijkheden in plaats van in regels en 

problemen. Participatie is hierbij een uitstekend beginsel, maar de gemeente blijft zijn 

eigenstandige verantwoordelijkheid houden om problemen aan te pakken. 

Bibliotheek 

Wij pleiten voor een sterke bibliotheek. De bieb heeft in de gemeente Beesel een sociale en 

educatieve functie. Bewoners van de gemeente met een taalachterstand kunnen hier terecht, er 

is ruimte voor sociale stageplekken en er is toegang tot internet, kranten en boeken voor 

iedereen. De bieb heeft een ontmoetingsfunctie: zowel fysiek als digitaal is de bibliotheek een 

manier om in contact te komen met de omgeving. Wij willen in overleg met de bibliotheek, het 

onderwijs en de zorg- en welzijnsprofessionals op zoek naar passende projecten die de 

bibliotheekfuncties uitbreiden. Er zijn initiatieven die hier al aan voldoen: bijvoorbeeld samen 

lezen met oud en jong. 

 

De PvdA is fel tegenstander van de taakstellende bezuiniging van € 50.000,00 bovenop de reeds 

aangekondigde provinciale bezuiniging. Ons doel is namelijk om de bibliotheek (letterlijk) uit te 

breiden en door te trekken naar wijksteunpunten en scholen, zodat zij niet alleen vanuit één 

centraal punt, maar ook in de wijk haar verbindende en educatieve taak kan vervullen. 

 

Verenigingen 

In onze gemeente zijn er verschillende verenigingen waar mensen zich bij kunnen aansluiten. 

Wij vinden verenigingen heel belangrijk, omdat zij een bindende factor in de samenleving zijn. 

Wij hebben momenteel een goed voorzieningenniveau en dat willen we dan ook heel graag in 

stand houden.  

 

Verenigingen zijn afhankelijk van vrijwilligers en leden. Ons doel is om voortdurend open te 

staan voor de initiatieven en wensen van verenigingen en die met denkkracht en budget te 

ondersteunen. De gemeente moet oog hebben voor het vele werk dat er verzet wordt en het 

beleid moet gemaakt blijven worden mèt in plaats van óver verenigingen, zodat verenigingen en 

vrijwilligers zich gesteund weten in het uitvoeren van hun werkzaamheden. 

Een aantal verenigingen in onze gemeente richten zich op sport. Sporthal de Schans en de 

gymzalen in Offenbeek in Beesel worden op dit moment gerund door Optisport. Wij willen een 

goede evaluatie en het contract op basis daarvan zo nodig niet verlengen en in dat geval 

verenigingen de kans geven om in eigen beheer de sporthal te runnen. Dat dit mogelijk is 

bewijzen de vele vrijwilligers die zwembad ‘De Bercken’ al jaren runnen. Dit moet op tijd beslist 

worden, zodat verenigingen zich hier goed op kunnen voorbereiden.  

Wij accepteren niet dat mensen worden uitgesloten en als medeburger aan de kant worden 

gezet. We zetten ons actief ervoor in dat iedereen volwaardig en gerespecteerd mag deelnemen 

aan onze lokale samenleving. Wij willen in gesprek met verenigingen dan ook fairplay in de 

sport afdwingen.  

Veiligheid 

Veiligheid is belangrijk in een samenleving. Daar werkt de gemeente Beesel ook hard aan en dat 

werpt zijn vruchten af: Beesel heeft bijvoorbeeld een goede dichtheid aan Burgernet-

deelnemers. Dat beleid willen we blijven stimuleren.  
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Maar veiligheid is ook je veilig voelen op de plek waar je woont: thuis, in de wijk, in de gemeente. 

Alleen in een samenleving waar solidariteit en samenredzaamheid tellen, en niet het gevoel ‘zoek 

het zelf maar uit’,  voorkomen we dat mensen zich onveilig voelen.  

Wij willen daarom inzetten op veilige en vreedzame wijken. Ontmoetingen dragen bij aan (het 

gevoel van) veiligheid. Belangrijke ontmoetingsplaatsen in onze gemeente zijn onder meer  de 

wijksteunpunten, scholen, bibliotheek, verenigingen, feesten en evenementen, maar ook de 

ontmoeting met de gemeente zelf is van belang. 

Laagdrempelige overheid 
Wij willen dat de gemeente zelf een gezicht heeft. In onze digitale tijd willen wij menselijk 

contact blijven faciliteren. Dus wij pleiten ervoor om de klantenbalie in stand te houden. Alleen 

dan kan er geluisterd worden naar de vraag achter de vraag en kan de gemeente daarop 

inspelen.  
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Beesel als groene en aantrekkelijke gemeente 

Wij staan voor een groene gemeente. Bomen en planten zijn de longen van de aarde en daarom, 

ook in Beesel, van levensbelang. Groen verrijkt  in meerdere opzichten: het bevordert een 

gezonde leefomgeving, sociale contacten en het gevoel van veiligheid. Het stimuleert en 

faciliteert beweging en ontspanning. Daarnaast heeft groen ook een economische waarde, want 

door een aantrekkelijke, groene omgeving stijgt de waarde van huizen en van de gemeente als 

toeristische plek.  

De PvdA heeft al verschillende initiatieven genomen om het groen in de gemeente Beesel te 

behouden dan wel uit te breiden, waaronder het 1000-bomenplan en de strijd tegen het kappen 

van bomen (monumentale bomenlijst). Ook voor de komende raadsperiode hebben we ons 

doelen gesteld: 

Duurzaam groen  
Wij zijn voorstander van duurzaam groen, zowel binnen als buiten de wijk. Groen is mooi en 

maakt een buurt en/of gemeente aantrekkelijker om te leven, te wonen en te recreëren. De 

natuur kan een prachtige bijdrage leveren aan de omgeving.  Het zorgt voor een goede 

luchtkwaliteit en een mooie, veilige en vertrouwde uitstraling. Als recreatiegemeente willen wij 

investeren in groen, want groen is immers het goud van de vrijetijdseconomie. Ook zijn we 

voorstander van duurzame aanplant van bomen bij doorgaande wegen en in de wijk.  Dus géén 

‘uit de kluiten gewassen’ decoratiegroen dat na 5 à 6 jaar weer moet wijken.  

 

Wij willen buurtbewoners meer betrekken bij de aanleg van (speel)groen in de wijk en bij de 

aanleg van parken. Verder vinden wij dat er een bewustwordingsproces op gang moet komen 

over het belang van groen. Jong geleerd is oud gedaan. Volkstuintjes bij of in de buurt van 

basisscholen zijn een mooi begin! 
 
Burgerbos 

Al geruime tijd zijn wij bezig om een burgerbos te realiseren in de gemeente Beesel. Dat is een 

bos waarin iedereen een boom mag planten, bijvoorbeeld als symbool voor een bijzondere 

gelegenheid. Het is een stuk groen van en voor alle inwoners van de gemeente, dat ook 

vormgegeven en onderhouden wordt door Beeselnaren. Een burgerbos sluit (in onze ogen) aan 

bij wat wij willen in de gemeente Beesel: sociaal, groen en levendig. 

Ons doel is om in 2018 een heel mooi burgerbos te hebben. En waar een wil is, komt er een bos! 
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Beesel als levendige gemeente 

Wat is er nou mooier dan in een gemeente wonen of verblijven waar het goed toeven is? Waar 

mensen met plezier en op een gezonde manier kunnen wonen, waar ruimte is voor ideeën en 

initiatieven, voor kunst en waar duurzaam gedacht en gehandeld wordt. Beesel is een kleine 

zelfstandige gemeente. Dat willen we graag zo houden en daarom is op sommige punten 

samenwerking heel belangrijk. Samenwerking met andere gemeenten en/of deelname aan 

samenwerkingsverbanden biedt in de eerste plaats eenheid van beleid in een breder verband. In 

de tweede plaats is deze samenwerking kosteneffectief. Een sterk beleid gaat lang mee en is 

gericht op de toekomst.  

Een mooie en levendige gemeente begint met een goede samenwerking. Binnen de gemeente èn 

regionaal. 

Wonen en leven 
Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee mag doen en een plek mag hebben in de gemeente 

Beesel. Dat betekent dat er ook letterlijk woonruimte is voor iedereen. Wij zijn bijvoorbeeld blij 

met de ontwikkeling van Molenveld Zuid. De PvdA vindt echter dat de naamgeving ‘Molenveld 

Zuid’ beter kan. Deze naam verwijst immers naar het voormalige industrieterrein en daar willen 

we juist van af. De mogelijkheid om mee te denken over een passende naam, zoals bij de 

naamgeving van het nieuwe gezondheidscentrum ‘Pro Vita’,  vinden wij een goede zaak.  

Er is momenteel  een tekort aan woningen voor (alleenstaande) jongeren in de gemeente Beesel. 

Dit willen we de komende vier jaar aanpakken door te kijken of we bestaande huizen 

laagdrempelig kunnen aanbieden aan jongeren en starters. Wij willen ook kwalitatief zo goed 

mogelijke tijdelijke oplossingen voor de korte termijn. Denk aan de leegstand.  

Leegstand is een grote doorn in het oog als het gaat om leefbaarheid en (gevoel van) veiligheid. 

Ook in de gemeente Beesel lopen een aantal panden leeg. Wij willen hier constructief mee 

omgaan en bijvoorbeeld (startende) ondernemers de kans geven om hier op een innovatieve en 

creatieve manier gebruik van te maken en vorm aan te geven.  

Wij willen daarnaast dat iedereen die in onze gemeente woont prettig kan leven. Dat is deels een 

verantwoordelijkheid voor iedereen invidueel, deels kan de gemeente daarin een faciliterende 

rol spelen. Bij de aanleg van de verkeersdrempels op de Heerstraat en de Kesselseweg 

bijvoorbeeld is er onvoldoende rekening gehouden met de invloed op het wooncomfort van 

omwonenden. Wij willen, nu de verkeersdrempels weer verwijderd zijn, zo gauw mogelijk 

andere verkeersremmende maatregelen treffen die hetzelfde verkeersveilige effect hebben 

zonder dat ze overlast voor omwonenden met zich meebrengen. 

In het kader van duurzaamheid willen we dat er goed gekeken wordt naar duurzame 

alternatieve energiebronnen. Molenveld Zuid moet hèt voorbeeld worden van een duurzame 

wijk: een wijk die gebruik maakt van alternatieve energiebronnen en waar in de materiaalkeuze 

tijdens de bouw gekozen wordt vanuit het cradle to cradle principe. De gemeente moet 

verkwisten van grondstoffen tegengaan door een bewust inkoop- èn inzamelingsbeleid. 

 

Maar uiteraard zijn er ook veel bestaande wijken. Wij willen niet slopen en opnieuw bouwen, 

maar behouden wat we hebben en duurzaam renoveren. 

Werken 

Het concept ‘werken’ verandert op dit moment: er starten meer ZZP-ers en kleinschalige 

bedrijven dan ooit. Tegelijkertijd is dit een interessante en een moeilijke ontwikkeling. Veel ZZP-

ers die, vaak vanuit de WW gestart zijn, redden het niet. Gevolg is dat deze mensen in de bijstand 

terecht komen. Wij willen dat de gemeente een open en actieve houding heeft ten opzichte van 

deze ontwikkelingen. Stimuleren van kansen kan door middel van bijvoorbeeld (stage)plekken 

voor mensen met een (tijdelijke) afstand tot de arbeidsmarkt. Wij willen dat de gemeente hier 
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een voortrekkersrol in aanneemt door mensen bijvoorbeeld een werkervaringsplek aan te 

bieden en hierover in overleg  gaat met plaatselijke bedrijven en organisaties.  

Volksgezondheid 
Wij zijn trots op de ontwikkelingen rondom het gezondheidscentrum Pro Vita. Er is een mooie 

samenwerking met het VieCuri centrum in Venlo. Wij willen het gesprek nogmaals aangaan met 

het Laurentius ziekenhuis in Roermond, zodat er een nog bredere regionale samenwerking is op 

het gebied van gezondheid.  

Sport is een belangrijk onderdeel van volksgezondheid. Wij vinden goede sportaccommodaties 

belangrijk. Wij willen dat er op verschillende plekken in de gemeente gesport kan worden door 

jong en oud, dicht bij de kern waar hij of zij woont. Wij doen er alles aan om dit te blijven 

faciliteren. 

Kunst en cultuur 
Wij vinden kunst belangrijk. Omdat kunst kan verbazen, kan ontroeren, tot denken kan 

aanzetten of gewoon mooi kan zijn. En dat ook nog eens op een ongevaarlijke manier. Het is de 

slagroom op de taart van het leven. Die bijzondere positie die kunst en cultuur heeft, willen we 

blijven beschermen. Wij willen de ruimte bieden aan de vele verenigingen, stichtingen en 

organisaties die in de gemeente actief zijn op het gebied van kunst en cultuur en hierin blijven 

investeren.  

Financiële paragraaf  

De doelen van de PvdA kunnen worden gerealiseerd met een minimale financiële inspanning. 

Alleen de punten met betrekking tot minimabeleid en de subsidie voor de bibliotheek hebben 

rechtstreeks gevolgen voor de meerjarenbegroting. 

Beesel is een gemeente met een gezonde financiële positie. Er is derhalve voldoende ruimte in de 

lopende begroting om de programmapunten van de PvdA te realiseren. De doelen kunnen 

gehaald worden zonder verdere lastenverzwaring voor de burgers van Beesel. 

Als afgeleid doel hanteert de PvdA de doelstelling om de lokale lastendruk voor burgers niet met 

meer dan de inflatie te laten stijgen 

Ten slotte 

Wij willen een gemeente waarin mensen verbonden zijn met de plek en met elkaar. Wij willen 

dan ook dat de gemeente en de burgers hun best doen om iedereen bij de gemeente Beesel te 

betrekken. Gelijkwaardigheid is voor de PvdA dan ook een belangrijk woord, omdat het gaat 

over wegwerken van achterstanden waarmee sommige individuen en/of bevolkingsgroepen te 

maken hebben. Dat begint bij elkaar ontmoeten, kennen en accepteren.  Elkaar kennen en 

accepteren draagt niet alleen bij aan een sociale gemeente, ook aan een sociale, groene en 

levendige gemeente. 

 

 

 


