
VOOR ELKAAR! 

Het doel van de SP Horst aan de Maas is om te komen tot een sociale gemeente, die burgers 

als uitgangspunt neemt en die rekening houdt met iedereen, dus ook met kwetsbare 

mensen, mensen die in een gezonde omgeving willen wonen, mensen die een eerlijke 

boterham willen verdienen, mensen die hun kinderen veilig op willen voeden. Voor een 

aantal mensen in Horst aan de Maas gaat het goed. En er zijn best een aantal zaken goed 

geregeld. Maar een aantal zaken zijn helaas minder positief. 

De tweedeling tussen onze inwoners groeit. En het valt bij de huidige coalitie van CDA, 

Essentie en PvdA op dat vaak meegewerkt wordt aan initiatieven van – veelal – juist grote 

ondernemingen, die met hun initiatief belangen van “gewone” burgers aantasten. Het lijkt er 

op dat de grote ondernemers meer rechten hebben dan andere burgers. Denk bijvoorbeeld 

aan het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst, Klevar in Sevenum en Van Dijk in America.  

Inwoners die meer vermogend zijn, krijgen sneller en meer dingen voor elkaar. Wat de SP 

betreft dient iedereen zich aan de regels te houden en waar dit niet gebeurt, moeten er 

eenduidige maatregelen getroffen worden. Wij zijn van mening dat de overheid er dient te 

zijn voor iedereen.   

We moeten ons hard maken voor eerlijke kansen voor iedereen. Onze inwoners die in 

sociale huurwijken wonen, blijven door verschillende omstandigheden onder druk staan, 

terwijl we juist alle lasten eerlijk over onze inwoners moeten verdelen. Zo zal er nu eindelijk 

eens werk van gemaakt moeten worden dat er in Horst aan de Maas méér sociale 

huurwoningen en kamers komen, zodat de wachtlijsten weggewerkt worden. Vier- tot 

vijfhonderd reacties op een woning zijn de regel en niet de uitzondering en jongeren in Horst 

aan de Maas kunnen blijven wonen. 

Ook voor de toekomst willen we eerlijke kansen creëren. We gaan klimaatverandering tegen 

en onderschrijven de klimaatdoelen van Parijs 2015. Duurzaamheid staat niet op zich zelf 

maar wordt verweven in alle beleidsterreinen. Van woningbouw tot toerisme en van 

landbouw tot zorg. 

Duurzaamheid is hier het voornaamste belang, dit gaat voor economisch belang. 

De SP zal zich de komende jaren blijven inzetten voor een sociale, gelijkwaardige, duurzame, 

veilige en open samenleving waar iedereen de kansen krijgt die men verdient. Afkomst, 

vermogen of status mogen niet bepalend zijn. We moeten de nu bestaande tweedeling juist 

zoveel mogelijk bestrijden. 


