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Voorwoord
Trots op Maasgouw
In Maasgouw hebben we het best goed voor elkaar. We wonen in een groene en waterrijke omgeving.
Een mooi gebied om te wandelen, fietsen en recreëren. We hebben een rijke cultuurhistorie, een
bloeiend verenigingsleven én we hebben betrokken inwoners, mantelzorgers en vrijwilligers die zich
inzetten voor de leefbaarheid in de dorpskernen. We mogen ons gelukkig prijzen met de
winkelvoorzieningen die we in de buurt hebben kunnen behouden en de innovatieve bedrijven die
dagelijks aan de weg timmeren. Daarnaast zijn we blij met alle toeristische en recreatieve ondernemers
die Maasgouw steeds meer op de kaart zetten, door toeristen en inwoners te laten genieten van al het
aanbod. Kortom een mooie gemeente, een gemeente om trots op te zijn en ook nog met lage
woonlasten voor onze inwoners.
Uiteraard zijn er ook wensen voor de toekomst waar we onze schouders onder willen zetten.
Voldoende betaalbare woningen, een klimaatbestendige leefomgeving, goede liefdevolle zorg voor
onze ouder wordende inwoners, maar ook aandacht voor onze jeugd die veel gemist heeft door de nog
steeds heersende coronapandemie. Daarnaast zetten wij ons in voor onze nieuwe inwoners, zodat ze
zich welkom voelen, een plekje vinden bij ons verenigingsleven en/of bijdragen aan bijvoorbeeld het
personeelstekort. Naast dit alles staat er een belangrijke en uitdagende taak te wachten om de juiste
keuzes te maken en nóg meer slimmere dingen te doen voor de toekomst. We dienen meer oog te
hebben voor circulariteit, want onze grondstoffen zijn niet onuitputtelijk. We moeten nieuwe betaalbare
energiebronnen toepassen en slim omgaan met de buitenruimte, want iedere vierkante meter kun je
maar één keer benutten. Bovenal streven we ernaar om alles betaalbaar te houden, zodat eenieder
ook mee kan blijven doen in ons mooie Maasgouw.
Bovenstaande kunnen we alleen samen met u. Behouden wat goed is en daar waar nodig stappen
zetten om te verbeteren. Samen met het bedrijfsleven, de verenigingen en al onze inwoners wil het
team van VVD Maasgouw vol overgave onze schouders onder deze mooie opgave zetten. Uiteraard
hopen wij dit gezamenlijk met u te mogen doen, zodat we kunnen blijven genieten van al het moois dat
Maasgouw te bieden heeft.

Met hartelijke groet,

Carla Peters, Lijsttrekker VVD Maasgouw
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Wonen
We lossen de woningnood op een slimme manier op
Voor steeds meer mensen is het vinden van een geschikte en betaalbare woning een enorme opgave.
Binnen onze gemeente is de woningnood hoog.
Ons uitgangspunt is dat onze inwoners op ieder moment in hun leven betaalbaar moeten kunnen wonen
en daar waar nodig, woonaanpassingen gerealiseerd worden.
Wij als VVD Maasgouw vinden dat de gemeente samen met woningcorporaties en projectontwikkelaars
hier een boost aan moet geven. Dit betekent dat mogelijkheden onderzocht moeten worden om duurzaam
en circulair te bouwen. Daarnaast willen we starters kansen bieden om zo onze jeugd te behouden voor
Maasgouw.
Onze gemeente is uitstekend bereikbaar via het water, de A2 en de A73. Er is genoeg aanbod om
geschikt werk te vinden in de omgeving, in pakweg 30 minuten rijden. Als VVD Maasgouw zijn we
voorstander van praktische, betaalbare, duurzame en dynamische oplossingen, zoals het omvormen van
leegstand of het plaatsen van Tiny Houses. Ons doel is om een gemeente te zijn waar je mooi woont, in
een groene en waterrijke omgeving en waar je tegelijkertijd een vakantiegevoel ervaart.
De toenemende vraag op de arbeidsmarkt, zorgt voor extra investeringen om arbeidsmigranten op een
goede wijze te huisvesten. De gemeente dient samen met het bedrijfsleven en zorginstellingen de vraag
te inventariseren en dit juist te vertalen in woonmogelijkheden. Dit vergt een goede samenwerking en
afstemming. Onze gemeente dient hier in te faciliteren om gezamenlijk de kar te trekken. Dit is goed voor
onze economie, onze ondernemers, veiligheid en de leefbaarheid.
Naast dit alles zouden we ook graag zien dat wonen op het water meer mogelijk wordt gemaakt. We
juichen het toe dat we dit onderzoeken c.q. de mogelijkheden verkennen.

Wat willen we bereiken?
Betaalbare huur- en koopwoningen in iedere kern;
Slim, duurzaam en circulair bouwen;
Meer wonen op het water mogelijk maken;
Flexibeler omgaan met burgerinitiatieven (aanleunwoningen, woningsplitsing);
Het bouwen en plaatsen van Tiny-Houses;
Bouwen naar behoefte, voor jongeren, starters, doorstromers en senioren.
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Economie & Ondernemen
We stimuleren een bloeiende lokale economie
Het bedrijfsleven is dé motor van onze lokale economie. Het biedt werkgelegenheid aan onze inwoners en
levert een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van onze kernen.
We zijn trots op onze ondernemers en vinden dat ze ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen.
De drempel om te gaan ondernemen zou zo laag mogelijk moeten zijn om zo potentiële, nieuw startende
ondernemers te verwelkomen. Dit betekent dat de ondernemer mag rekenen op een benaderbaar en
professioneel team binnen de gemeente met een uitstekend serviceniveau.

De maakindustrie van Maasgouw verdient meer aandacht. Het vraagt om een passend opleidingsaanbod
om personeel te binden aan onze bedrijven. Er moeten nieuwe doelgroepen geactiveerd worden. Door
bijvoorbeeld kansen te creëren voor statushouders, inburgeraars en diegenen die willen toetreden tot de
arbeidsmarkt. Het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving, zorgt immers voor verbinding.
Samen met Keyport versterken we de ondernemerspositie in Midden-Limburg en blijft deze regio een
gebied waar het goed ondernemen is. Arbeidsmarktvraagstukken, technologische ontwikkelingen,
energievraagstukken en circulariteit worden samen opgepakt met Keyport en de ondernemende regio.
Keyport is voor ons het regionaal samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en
kennisinstellingen met als doel samen uit te groeien tot een bloeiende regio met een stevig netwerk.
Door de pandemie en maatregelen zijn we ons bewust geworden hoe belangrijk het leven thuis, rondom
huis en lokaal voor ons is. Leefgenot en leefbaarheid van onze gemeente is daarmee hoog op de agenda
komen te staan. Cruciaal hierbij zijn onze lokale winkels en lokale ondernemers. Daar past ook het
promoten van streekproducten bij. Een lokaal product consumeren is immers duurzamer en beter voor het
klimaat. Dankzij onze lokale ondernemers hebben we de voorzieningen die we elke dag gebruiken. Dit
dienen we te koesteren.

Wat willen we bereiken?
Ruimte voor het ondernemen stimuleren;
Vergunningsaanvragen versnellen door kortere procedures;
Het MKB in hun kracht zetten, door hen te faciliteren en te verbinden;
Gastvrije, toegankelijke winkelkernen (goede infra en ambiance / groen);
Onderwijs en bedrijfsleven beter op elkaar afstemmen, door in de toekomst te blijven investeren in
Keyport als regionale verbindingsmotor;
Slim gebruik maken van innovatie en techniek;
Promoten van streekproducten.
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Vergroenen & Leefomgeving
We willen een nóg groenere en meer toegankelijke leefomgeving
Iedereen moet prettig kunnen leven in Maasgouw. Een frisse groene en schone leefomgeving heeft een
positieve invloed op ieders gezondheid. Meer groen leidt ook tot betere afvoer van extreme regenval en
heeft een positieve invloed qua verkoeling op warme zomerdagen. Daarnaast bevordert groen de
biodiversiteit en draagt het bij aan een evenwichtige natuur.
De dorpskernen willen we verder optimaliseren, waarbij extra aandacht is voor soepele en veilige
doorstroom van verkeer. Wat betreft de VVD Maasgouw dient de rolstoeltoegankelijk voor een kern als
Heel verbeterd te worden.
Een schone, groene leefomgeving draagt bij aan een veilig gevoel. Opgeruimde milieuparkjes, schone
bermen en gezonde frisse lucht is wat we willen. Hondenspeelvelden zouden we in iedere kern willen
realiseren, evenals het plaatsen van meer prullenbakken om de omgeving schoon te houden. Speel/
beweegtuinen voor jong en oud! Als je uitgenodigd wordt om te bewegen blijf je immers fit en vitaal.
Daar waar te hard gereden wordt (denk bijvoorbeeld aan de doorgaande weg in Beegden of de haven in
Maasbracht), worden maatregelen genomen om de veiligheid te bevorderen. De uitbreiding van het
vakantiepark in Thorn vraagt eveneens aandacht voor logische verkeersverbindingen ter bevordering van
de doorstroom.
Ons groen-team doet veel voor Maasgouw, maar kan niet alles alleen. Soms is extra hulp van vrijwilligers
heel welkom om bijvoorbeeld toeristische dorpskernen mooi te houden. Dat kan door bijvoorbeeld mee te
helpen bij het plaatsen van bloembakken als ook het verwijderen van onkruid. De gemeente kan hierbij
faciliteren door meer vrijwilligers aan te trekken en daar leuke activiteiten voor te organiseren of door
(buurt)verenigingen te benaderen om dit samen op te pakken. Dit komt niet alleen ten goede van de
leefomgeving, maar is ook nog eens gezellig, gaat eenzaamheid tegen en een goed voorbeeld doet
volgen.
Wij als VVD Maasgouw zouden het fijn vinden als we samen met de inwoners een belevingsbos kunnen
creëren. Een plek waar waardevolle momenten herinnerd kunnen worden door bijvoorbeeld een boom,
bloem of struik te planten. Het kan gaan om een feestelijke gebeurtenis zoals een geboorte, huwelijk of
jubileum, maar kan ook ter nagedachtenis zijn aan een overleden dierbare of overleden huisdier. Zo
ontstaat een nieuw stukje natuur dat toegankelijk is voor iedereen en waarmee je je verbonden voelt.

Wat willen we bereiken?
Gezonde leefomgeving;
Versterking leefbaarheid in de afzonderlijke kernen en voorzieningen voor alle leeftijden;
Optimale verkeersverbindingen;
Hoogwaterbescherming;
Toegankelijkheid verkeer en gebouwen voor inwoners met een beperking;
Hittestress voorkomen door vergroening;
Honden speelveld in iedere kern en voldoende prullenbakken voor een schone omgeving;
Belevingsbos om belangrijke gebeurtenissen te herdenken;
Biodiversiteit in balans brengen en houden (met oog voor beheersbaarheid, verkeersveiligheid en
overzichtelijkheid);
Aanpak onkruid op ongewenste plekken.
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Klimaat & Duurzaamheid
We werken aan een klimaatbestendige en duurzame omgeving
Om ervoor te zorgen dat we de klimaatdoelstellingen halen, wil VVD Maasgouw ook binnen de gemeente
alles op alles zetten om duurzamer en klimaatvriendelijker te leven. Het zou mooi zijn als de bestaande
woningen worden verduurzaamd en daar waar nodig subsidies worden vrij gemaakt en/of leges kosten
worden verminderd.
Daarnaast willen we hittestress voorkomen, door meer groen te creëren. Dit kan bijvoorbeeld door meer
aanleg van groen op daken (sedum daken), verticale tuinen (groen beklede muren) en het aanplanten van
een Tiny Forest (kleinere bosgebieden creëren).
Met betrekking tot de energietransitie zetten we in op opties als kernenergie, thermische energie of
andere technologische oplossingen. We passen ervoor om onze omgeving vol te zetten met windmolens
of zonneparken. Samen met u en het bedrijfsleven willen we de beste keuzes maken. Niet alleen voor nu,
maar ook voor in de toekomst.
Ook willen we bijdragen aan de natuurdoelstellingen door het toepassen van bijvoorbeeld slimme
faunavriendelijke verlichting. Denk aan verlichting die aangaat als er beweging op de weg is. Een
oplossing die vriendelijker is voor de natuur en bovendien energiebesparend. We starten met het
aanpassen bij vervanging of bij de aanleg van nieuwe wegen.

Wat willen we bereiken?
Toepassen van duurzame klimaatoplossingen voor nu en in de toekomst;
Inzetten op betaalbare energiebronnen, gezamenlijk met het Rijk, de Provincie Limburg en betrokken
partijen;
Nieuwe technologieën inzetten om aardgas-vrij te worden, bijvoorbeeld door inzet van restwarmte;
Leegstaande grond (bijvoorbeeld EdelChemie terrein) omvormen t.b.v. een energievoorziening;
Leges kosten verminderen op duurzaamheidsmaatregelen;
Aanplanten Tiny Forest, sedum daken, horizontale en verticale groenvoorzieningen;
Slimme verlichting toepassen.
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Zorg & Welzijn
We stimuleren activiteiten, zorg en ondersteuning op maat
én dicht bij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken, omdat je zelf professionele hulp nodig hebt of omdat
je mantelzorger voor een ander bent. Iedereen in Maasgouw moet kunnen rekenen op
liefdevolle zorg die hij of zij nodig heeft. Nu én in de toekomst. VVD Maasgouw vind het belangrijk dat er
voldoende zorgvoorzieningen zijn in de buurt, zodat inwoners zelfstandig kunnen blijven
wonen en oud kunnen worden in hun eigen omgeving. Een buurt waar je elkaar kent en elkaar helpt en
straten die voor een ieder goed toegankelijk zijn.
Liefdevolle zorg kan ingevuld worden door vrijwilligers, mantelzorgers en professionals. Om dit te
bewerkstelligen zijn ‘verbinding en samenwerking’ de kernwoorden voor een effectieve aanpak. Wij vinden
dat de zorgvraag centraal dient te staan, niet de regels of het aanbod.
De werkdruk voor de zorgmedewerkers is al hoog en de verwachting is dat dit in de toekomst nog meer
zal gaan toenemen. Daarom is het belangrijk dat de gemeente samen met de zorgorganisaties kijkt naar
toepasbare oplossingen. De gemeente moet samen met de zorgaanbieders de vraag voor de toekomst
inzichtelijk maken en kijken wat er nodig is om onze zorgaanbieders goed te kunnen
faciliteren. Dit kan door technologische innovaties te implementeren die de gewenste ondersteuning
kunnen bieden, maar ook door zorgpersoneel uit het buitenland te werven en te huisvesten om aan de
toenemende vraag te kunnen voldoen.
De jeugd is onze toekomst! Daarom is het belangrijk dat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Indien er hulp nodig is dienen signalen tijdig opgepakt te worden, zodat zij én hun ouders de hulp krijgen
die nodig is. We willen dat de gemeente integraal kijkt naar onze kinderen. Dit vraagt om
inzet van sociale wijkteams, huisartsen, scholen, verenigingen en de kinderopvang om samen in
gesprek te gaan en te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk verloopt.
Onze visie: Opvoeden doen we samen!
Ook voor onze tieners moeten er meer activiteiten georganiseerd worden. Door de lockdown en het online
onderwijs hebben ze contacten met leeftijdsgenoten moeten missen in een essentiële fase van hun jeugd.
Wij als VVD Maasgouw vinden het belangrijk dat hier de komende periode meer aandacht voor is en meer
activiteiten mogelijk worden gemaakt. Evenals aandacht en activiteiten ontwikkelen om eenzaamheid
tegen te gaan.
Iedereen telt mee! Wij vinden dat iedereen zich geaccepteerd, gewaardeerd en respecteert mag
voelen. De regenboogvlag staat symbool voor de aandacht die nog steeds nodig is in het kader van
acceptatie van LHBTI. Een veilig en prettig leefklimaat waar iedereen deel van uit maakt is het
uitgangspunt waar wij voor staan. VVD Maasgouw heeft de vorige periode onze jeugd / jongeren meer
willen betrekken door het introduceren van een jeugdraad, inclusief jeugd burgemeester en
wethouders. Komende periode willen we dan ook graag de jeugdraad vragen om mee te denken voor
meer aandacht en acceptatie van LHBTI. Zijn regenboog oversteekplaatsen een geschikt
communicatiemiddel of hebben ze andere ideeën die jong en oud inspireren en bijdragen aan een
inclusieve samenleving? Dit pakken we graag samen op.
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Zorg & Welzijn
Wat willen we bereiken?
Stimuleren van een positieve gezondheid;
Inzetten op preventie en vroeg signalering;
Zorg dicht bij huis (door mantelzorgers, vrijwilligers en professionals);
Betere samenwerking tussen (jeugd)zorg organisaties;
Integraal kijken naar jeugd(zorg) vanuit scholen, kinderopvang en jeugdzorg organisaties;
Hulpmiddelen ter ondersteuning voor jong en oud (Domotica / Smart Home en andere
technologische oplossingen);
Voldoende zorgmedewerkers voor nu en in de toekomst;
Bestrijding eenzaamheid;
Aandacht voor meer acceptatie LHBTI.
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Cultuur & Sport
Cultuur en sport toegankelijk voor iedereen
In Maasgouw hebben we een rijk verenigingsleven met veel mogelijkheden om te kunnen genieten in
onze vrije tijd. Daarnaast hebben wij een mooi aanbod aan culturele voorzieningen en evenementen.
Toenemende vergrijzing en de coronapandemie hebben voor veel verenigingen impact gehad op de
motivatie en de leden aantallen. Het wordt steeds moeilijker voor verenigingen om nieuwe leden te
vinden. Des temeer is het belangrijk dat we onze verenigingen helpen, faciliteren en zekerheid bieden
voor de toekomst. Niet alleen voor nu want ook voor de nieuwe generaties is het verenigingsleven
ontzettend belangrijk.
Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Door te sporten zorgen we bovendien voor
een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Niet alleen voor jongeren is sport belangrijk, ook voor
ouderen is het belangrijk dat ze in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het is
belangrijk dat we het aanbod centraal onder de aandacht brengen en promoten door bijvoorbeeld een
aparte sport- en cultuurwebsite en een sportpas te introduceren.
Wij als VVD Maasgouw vinden dat iedereen die dat wil, toegang moet kunnen hebben tot sport, muziek,
toneel en cultuur. Deze onderwerpen zijn belangrijke bouwstenen voor de ontwikkeling en ontspanning
van onze inwoners. Daar hoort een financiële bijdrage bij voor diegene die dit niet kunnen betalen, zodat
men zelf of samen met hun kinderen kunnen sporten en/of muziek spelen.
Topsport zoals tafeltennis en volleybal, maar ook diverse harmonieën en fanfares die op het hoogste
niveau meedraaien moeten we de komende jaren gezond houden. Daarnaast vinden wij dat Maasgouw
geschikt is om een mooi top sportevenement neer te zetten. Denk bijvoorbeeld aan het wielrennen zoals
het NK jeugdwielrennen of de aankomst van een etappekoers. Limburg is dé wielerprovincie van
Nederland, echter de meeste evenementen spelen zich af in Zuid-Limburg. Dit terwijl er zoveel moois is
langs de Maasplassen. De gemeente kan door samenwerking met de juiste partners een mooi evenement
op touw zetten dat Maasgouw nog meer op de kaart zet. Dit is niet alleen goed voor de gemeente maar
ook leuk voor onze inwoners en interessant voor ondernemers en toeristen.
Daarnaast stimuleren we de sportaccommodaties om zo veel mogelijk hun ruimtes ter beschikking te
stellen. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen reserveren van een voetbalveld door een vriendengroep of het
gebruik maken van een gymzaal door senioren in de beschikbare daluren.

Voor inwoners met een lichamelijke beperking is een divers aanbod van verschillende sporten een
aandachtspunt. De wens is om dit aanbod uit te breiden, evenals de toegankelijkheid van locaties en
buitenruimten, zoals voldoende plekken om te kunnen spelen en sporten.
Onze Gemeente heeft een historisch verleden, denk aan de Romeinen langs de Maas, het Stift en de
Spaanse bezetting. We zien dit terug in onze kernen Wessem, Thorn, Stevensweert en in onze musea,
heemkundeverenigingen, schutterijen en Harmonieën. VVD Maasgouw vind het belangrijk om zorgvuldig
om te gaan met dit culturele erfgoed.
Tot slot onder de noemer kunst en cultuur, vinden we dat er meer straatkunst in de vorm van
muurschilderingen toegepast kunnen worden op plekken die vragen om verfraaiing. Het zou mooi zijn als
we voor onze jeugd een oefenmuur kunnen creëren waar ze hun talenten kunnen ontwikkelen. Op steeds
meer plekken, zoals in steden worden muurschilderingen toegepast. Dit vinden we mooi en inspirerend!
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Cultuur & Sport
Wat willen we bereiken?
Sport- en cultuurpas introduceren;
Leefbaarheid en vitaliteit stimuleren;
Meer sportmogelijkheden voor inwoners met een beperking;
Topsport event organiseren;
Sportaccommodaties toegankelijk maken in de daluren voor diverse doelgroepen;
Een oefen Street Art kunstmuur;
Financiële bijdrage voor mensen met een smalle beurs;
Voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten;
Zorgvuldig omgaan met cultureel erfgoed.
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Toerisme & Recreatie
Aantrekkelijke vrijetijdsbeleving voor toeristen en eigen inwoners
Onze prachtige kernen, mooie natuurgebieden en de ruime keuze aan recreatiemogelijkheden zorgen
ervoor dat onze gemeente aantrekkelijk is voor toeristen. Om ervoor te zorgen dat de toeristen onze
gemeente blijven vinden is het belangrijk dat we hierin investeren en Maasgouw verder op de kaart
zetten. Wij als VVD Maasgouw vinden dat de opbrengsten van de toeristenbelasting grotendeels
geherinvesteerd moeten worden voor een stuk gebiedsontwikkeling. Wij denken hierbij aan goede wegen,
voldoende parkeergelegenheid, voldoende prullenbakken en een mooie, schone, bloemrijke omgeving.
Dit is goed voor toeristen en fijn voor onze eigen inwoners.
Wat we ook graag zouden willen zien is dat er parkeergelegenheden gecreëerd worden, waar de auto
ingeruild kan worden voor een fiets (met voldoende oplaadpunten voor fietsen en auto’s). De gedachte is
dat het gebruik van fietsen wordt gepromoot en dat er in de kernen voldoende plekken zijn om de fiets
veilig te stallen en op te laden.
Naast de verschillende buitenactiviteiten die Maasgouw rijk is, zou het een aanvulling zijn om ook
indoor-activiteiten te ontwikkelen in Maasgouw. Het liefst voor jong én oud! Om dit te realiseren dienen
investeerders en ondernemers samengebracht te worden die in dit aanbod kunnen voorzien. De
gemeente heeft hierin een faciliterende rol.
We wonen in een mooie waterrijke omgeving en daarom vinden we dat Maasgouw via het water goed
bereikbaar moet zijn. Dit betekent dat de aanleg van steigers en parkeermogelijkheden bij het water
belangrijk is. Samen met de ondernemers gaan we dit oppakken en geven we deze plannen vorm.
Tenslotte is het belangrijk dat de omgeving in balans blijft. Hiermee bedoelen we de balans tussen natuur,
ondernemen en recreatie bij toename van het toerisme. Dit betekent dat we blijven kijken wat nodig is,
daarop anticiperen en waar nodig investeren.

Wat willen we bereiken?
Infrastructuur die meegroeit bij toename van het toerisme;
Meer inzetten op het gebruik van duurzame verkeersmogelijkheden (bijvoorbeeld meer fietsen ter
beschikking stellen voor toeristen en eigen inwoners);
Meer aanlegsteigers op het water creëren;
Inzetten op het ontwikkelen van indoor-activiteiten;
Maasgouw en ons waterrijk gebied meer op de kaart zetten;
Jaarlijks terugkerende evenementen meer op de kaart zetten / promoten (bv. de lichtjestour op het
water) en nieuwe evenementen verwelkomen.

Samen voor een nóg Mooier Maasgouw
13

Samen voor een nóg Mooier Maasgouw
14

Werk & Inkomen
Iedereen kan meedoen. Daar waar nodig bieden we ondersteuning!
Het kan voorkomen dat iemand door veranderingen zoals ziekte, scheiding en verlies van werk
ondersteuning nodig heeft. Het is dan fijn om terug te kunnen vallen op een netwerk. Bijvoorbeeld een
vriend of een buurtgenoot die mee gaat naar het sociaal wijkteam (gevestigd in de Spil in Maasbracht).
VVD Maasgouw vindt het bieden van een goed netwerk, professionele ondersteuning en de juiste
communicatie essentieel.
Sociaal kwetsbare groepen worden ondersteund om duurzaam deel te nemen aan onze samenleving. Dat
kan middels vrijwilligers werk, werk met ondersteuning of betaald werk. Mee kunnen doen verbetert het
welzijn, versterkt het sociale netwerk, biedt meer kansen op betaald werk en verhoogt de verbinding met
de omgeving. VVD Maasgouw is van mening dat meer financiële middelen vrijgemaakt moeten worden,
zodat iedereen mee kan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de mogelijkheden en middelen bekend zijn
bij inwoners en potentiële werkgevers.
Het netwerk van tripel helix Keyport (onderwijs, ondernemers en overheid) kan tevens een belangrijke rol
vervullen om onze jongeren beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt. In coronatijd was het soms
moeilijk om geschikte stageplaatsen te vinden en jongeren te begeleiden. De tripel helix kan hierin een
goede rol vervullen, bijvoorbeeld door vraag en aanbod te koppelen om zo jongeren te binden aan de
regio en het personeelstekort te verkleinen.
VVD Maasgouw vind ook dat arbeidsmigranten goed begeleid en gehuisvest moeten worden. Inzichtelijk
dient gemaakt te worden hoeveel personeel nodig is voor de toekomst. Een gecontroleerde aanpak
voorkomt overlast, zorgt voor humanere woonomstandigheden en betere integratie mogelijkheden. In
regionaal verband ligt hier natuurlijk ook een opgave. Daarnaast dienen nieuwkomers in het algemeen
beter te kunnen integreren. De nieuwe inburgeringswet gaat hier aan bijdragen, maar ook bij
gezinshereniging dient de integratie voortvarend opgepakt te worden.
Ons doel is dat we de armoede af schaffen. Landelijk zijn er een aantal ontwikkelingen. De overheid wil
het minimumloon verhogen, regels vereenvoudigen, kostendelersnorm verruimen en meer
bijverdiensten toestaan. Dit is al een positieve ontwikkeling. Daarnaast willen we lokaal kijken of de
bestaande ondersteuning uitgebreid dient te worden (ondersteunende regelingen tot 130% van het
minimumloon), zodat een ieder rond kan komen en mee kan doen.

Wat willen we bereiken?
Gezamenlijk de arbeidsproblematiek oppakken;
Betere communicatie over de mogelijkheden die de gemeente met samenwerkende partners kunnen
bieden aan inwoners en bedrijven die ondersteuning nodig hebben;
Inzetten op ondersteuning door Keyport om o.a. meer jongeren kansen te bieden op de arbeidsmarkt en
arbeidsvraagstukken regionaal op te pakken;
Het beter huisvesten, begeleiden en ondersteunen van arbeidsmigranten / nieuwkomers;
Preventie van armoede;
Inzetten op ondersteunende regelingen die ervoor zorgen dat werken loont (regelingen toestaan tot 130%);
Taalondersteuning bieden op de werkplek waar nodig.
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Gemeente
Onze gemeente staat klaar voor onze inwoners, verenigingen
en bedrijven.
We vinden het belangrijk dat onze gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en
ondernemers aanmoedigt. Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners en ondernemers in een zo
vroeg mogelijk stadium betrokken. De gemeente zijn we met elkaar!
VVD Maasgouw wil dat de gemeente zich dienstbaar opstelt voor onze inwoners, verenigingen, bedrijven
en waar nodig een stap extra zet. Dit betekent dat de gemeente laagdrempelig en toegankelijk moet zijn
voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven en hen actief informeert. Daar hoort een verdere
digitalisering bij, helder taalgebruik, eenvoudige formulieren en een snelle afhandeling van (aan)vragen.
Het belang van de inwoners en ondernemer staat altijd voorop en de basishouding dient te zijn: “hoe kan
het wél met respect voor omgeving en belanghebbenden”.
Het is belangrijk dat iedereen in Maasgouw zich veilig voelt en dat we overlast zo veel mogelijk beperken.
De gemeente moet zich inzetten voor schone lucht, openbare orde, handhaving en veiligheid. Verder
bevordert de gemeente de waakzaamheid van de inwoners door de Mijngemeente App te promoten,
buurtpreventie en WhatsApp-groepen te stimuleren en de inwoners actief in te lichten over trends- en
ontwikkelingen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze gemeente de Global Goals omarmt en samen met de
Provincie en het Rijk de klimaatdoelen en de energietransitie vormgeeft, evenals het werken aan de
duurzaamheidsdoelen.

Wat willen we bereiken?
De gemeente is dienstbaar aan haar inwoners, verenigingen en bedrijven;
De gemeente zorgt ervoor dat de ICT volledig up-to-date is;
Duidelijke communicatie en heldere taal;
Inwoners en bedrijven betrekken bij het opstellen van beleid;
Inzichtelijk maken van de verwerkingstermijnen, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen
Omgevingswet met de juiste vertaalslag “Hoe kan het wel!”;
Criminaliteit wordt aangepakt. De gemeente zet in op een optimale samenwerking met politie /
brandweer / ambulances voor de veiligheid, openbare orde en handhaving;
Financiën structureel op orde houden. Het uitgangspunt is de OZB-belasting zo laag mogelijk houden.
Bij overige kosten is het uitgangspunt dat de gebruiker betaalt.
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Samen maken we Maasgouw
Ons Maasgouw maken we samen nóg mooier
We ondersteunen het motto van de gemeente ‘Samen maken we Maasgouw’. Zoals beschreven in dit
verkiezingsprogramma vinden we dat er veel goed gaat. We bundelen onze krachten met elkaar voor
betere en slimmere oplossingen, delen kennis en pakken de vraagstukken op die zich voordoen in onze
eigen straat, buurt of wijk. Het is belangrijk dat de gemeente creatieve initiatieven van inwoners en
ondernemers aanmoedigt. Gezamenlijk zijn we goed in staat om een mooie invulling te geven aan de
toekomstige opgaven. Want samen weten én kunnen we meer.

Alles begint bij onszelf!
We streven naar wijken waar mensen om elkaar geven, het afval opruimen en de buurt netjes houden.
Ook de spontane hoge nood van ons huisdier ruimen we op! We zijn behulpzaam, tolerant en hebben
respect voor onze medemens en onze hulp- en dienstverleners. Dat vraagt uiteraard aandacht en
betrokkenheid van eenieder. Het zijn de kleine dingen die een wereld van verschil maken.

Kortom, wat willen we bereiken:
Dat we samen met inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen, ondersteuners, opleiders en
ondernemers er de schouders onder zetten. Samen staan we sterker, weten we meer, maken we juiste
keuzes en goede plannen voor de toekomst.

Namens het team van VVD Maasgouw bedanken wij u hartelijk voor het lezen van onze plannen, ideeën
en voorstellen.
Uw stem op 14/15/16 maart kán het verschil maken!
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