
KERNEN LEEFBAAR HOUDEN VOOR ELKAAR 

In de kleine dorpen vormt de school de basis van het dorp. De SP is voor behoud van de 

basisscholen in alle kernen. Omdat vooral ouders en kinderen het meest betrokken zijn, is 

hun inbreng in dezen cruciaal. Als in goed overleg tussen verschillende dorpen een betere 

oplossing gevonden wordt voor goed en toegankelijk basisonderwijs – door bijvoorbeeld het 

samenvoegen van scholen – kan hieraan meegewerkt worden. Als initiatieven voor een 

dergelijke fusie niet vanuit het dorp zelf komen, wordt er niet aan meegewerkt. 

Naast de aanwezigheid van een school zijn voldoende betaalbare woningen ook van 

levensbelang voor de dorpen in Horst aan de Maas. Veel jongeren willen graag in hun eigen 

dorp blijven wonen, maar kunnen geen betaalbare huur- of koopwoning vinden. Dit moet 

anders als het aan de SP ligt. Als er geen woningcorporatie is die wil bouwen terwijl er wel 

vraag is, moet de gemeente het initiatief nemen voor de bouw van betaalbare woningen of 

het ombouwen van bedrijfs- en kantoorpanden tot woningen of kamers voor jongeren. 

Verder is het van belang dat elke kern genoeg passende voorzieningen en een bruisend 

verenigingsleven heeft. Dit wordt alleen maar versterkt als inwoners zich verantwoordelijk 

voelen voor deze voorzieningen en zich hierin gesteund voelen door de gemeente.  

Onze plannen voor goed en sociaal wonen:  

 Woningbehoefte wordt gebaseerd op prognoses. Deze prognoses worden jaarlijks 

bijgeschaafd en omgezet naar een aangepast bouwprogramma. 

 Horst aan de Maas heeft in verhouding veel meer koop- dan huurwoningen en de 

huurprijzen zijn relatief hoog. De woningcorporaties gaan zich meer inzetten voor 

sociale huur en als dit niet lukt dan moet de gemeente hier zelf mee aan de slag. 

 De bevolkingskrimp is deels een goed argument om terughoudend te zijn met het 

bouwen van woningen. De SP wil deze terughoudendheid vormgeven door te 

stoppen met het steeds toestaan van het bouwen van dure koopwoningen in het 

buitengebied. 

 We zijn terughoudend met het verkopen van huurwoningen en daar waar mogelijk 

zetten we alle middelen in om het huurbestand op peil te houden. 

 Veel mensen in Horst aan de Maas moeten lang wachten om in aanmerking te komen 

voor een huurwoning. Dit betekent dat er te weinig huurwoningen zijn. Daarom 

wordt de bouw van betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen belangrijker 

dan de bouw van dure woningen. Als het aan de SP ligt, worden er de komende vier 

jaar minimaal 100 extra huurwoningen bijgebouwd om aan deze behoefte te 

voldoen. Als hier geen ruimte meer voor is in de plancapaciteit, passen we deze aan. 

Sociale huur gaat voor dure koopwoningen. Dat is volgens de SP bouwen naar 

behoefte. 

  



 

 De gemeente werkt niet mee aan de mogelijkheid om de komende jaren goede 

woningen te slopen. In plaats daarvan wordt bekeken hoe woningen die minder in 

trek zijn, kunnen worden opgeknapt en mogelijk geschikt worden gemaakt voor 

nieuwe doelgroepen (bijvoorbeeld seniorenwoningen voor jongeren) en kunnen 

worden uitgerust met duurzame energieopwekkers zoals zonnepanelen. 

 De gemeente zet zich samen met de woningcorporaties in voor de spreiding van 

sociale huurwoningen zowel in de verschillende dorpen als in de wijken binnen Horst, 

Sevenum en Grubbenvorst. 

 Semipermanente huurwoningen kunnen een oplossing bieden door toch woningen te 

bouwen ondanks de verwachte bevolkingskrimp. Het bouwen van deze woningen is 

relatief duur. Door dit als gemeente financieel te ondersteunen kan de huurprijs 

gedrukt worden. 

 Behoud van cultuurhistorische bebouwing in dorpen en op platteland wordt 

gestimuleerd. Door ruimte te bieden aan creatieve oplossingen – zoals bijvoorbeeld 

woningsplitsing – blijven deze parels in dorpen en landschap behouden. 

 De betrokkenheid van buurtbewoners bij hun buurt wordt vergroot. In overleg wordt 

het beheer van openbaar groen en speelterreintjes in de buurt overgedragen aan 

buurtbewoners. Dit mag voor buurtbewoners geen financiële kosten met zich 

meebrengen en de gemeente zal de buurt hier dan ook bij ondersteunen en de 

kwaliteit bewaken. 

 

Onze plannen voor goede huisvesting van buitenlandse werknemers: 
 

 Huisvesting van buitenlandse werknemers op het terrein van de werkgever wordt 

verboden. Het werkt uitbuiting en slechte huisvesting in de hand.  

 Woningcorporaties zorgen samen met werkgevers voor de huisvesting van mensen 

die naar Horst aan de Maas komen om te werken. In de verschillende kernen worden 

betaalbare woningen en wooneenheden gebouwd voor de huisvesting van deze 

mensen. Door deze toevoeging groeit de woningvoorraad en gaat het niet ten koste 

van andere woningzoekenden. 

 Buitenlandse werknemers krijgen geen voorrang bij de toewijzing van een woning. 

 Bij de huisvesting van buitenlandse werknemers wordt voor een goede spreiding 

gezorgd. Dit zorgt voor een goede integratie van deze mensen in onze samenleving 

maar ook voor een goed draagvlak onder de bestaande bevolking. De prestatie-

afspraken met de woningcorporaties zijn het middel om dit te gaan regelen. 

 

  



Onze plannen voor kinderen en jongeren: 

 Ieder dorp moet beschikken over een peuterspeelzaal en kinderopvang. In de kleine 

dorpen wordt hierbij in de eerste plaats gekeken of deze voorziening kan worden 

ondergebracht in de school of het gemeenschapshuis. Ieder dorp behoudt de 

peuterspeelzaal.  

 Spelen is belangrijk voor kinderen. Daarom wil de SP dat er geen speeltuinen 

verdwijnen en dat bestaande speeltuinen goed worden onderhouden. Bij de bouw 

van nieuwe wijken wordt tenminste 3% van de oppervlakte ingericht als speeltuin 

 Het jeugd- en jongerenwerk vervult een belangrijke rol. Jongeren vinden er een 

uitlaatklep en het jeugd- en jongerenwerk heeft een opvoedkundige taak. Synthese 

en andere organisaties krijgen de (financiële) mogelijkheden om extra aandacht te 

schenken aan kinderen en jongeren van buitenlandse afkomst (of met ouders van 

buitenlandse afkomst) om hun integratie te verbeteren zodat ze vanaf het begin 

goed mee kunnen doen in onze samenleving. 

 Voor jongeren tussen de 12  en 16 jaar moeten er meer uitgaansmogelijkheden 

komen. De jongerensozen hebben deze functie en waar ze hun open karakter 

verloren hebben, wordt dit weer hersteld. 

 De gevaren van alcohol en drugs voor zowel jongeren als volwassenen worden 

onderkend. Er wordt ingezet op preventie waarbij we samenwerken met scholen en 

verenigingen. In sportkantines wordt beperkt alcohol geschonken en op scholen en in 

de sozen wordt er aandacht besteed aan de gevaren van alcohol en drugs. In 

samenwerking met buurgemeenten worden prijsacties bij zowel horeca-

gelegenheden als winkeliers zoveel mogelijk tegengegaan. 

Onze plannen voor het verenigingsleven, cultuur en sport:  

 Uiteindelijk blijft de gemeente verantwoordelijk voor goede accommodaties in elk 

dorp. De inwoners en gebruikers worden zoveel mogelijk betrokken bij het gebruik 

en beheer van deze accommodaties. De organisatievorm kan per accommodatie 

verschillen en moet aansluiten bij de behoefte van de gebruikers. Zowel de gemeente 

als de gebruiken dragen zorg voor het behoud van voldoende, goed bezette 

accommodaties. 

 Elke kern heeft een blauwdruk gemaakt voor het nieuwe accommodatiebeleid. De 

volgorde van investeren door de gemeente blijft een lastige onderneming. De SP 

hanteert de volgende volgorde: levensvatbaarheid van de verenigingen; leefbaarheid 

in de kernen en als laatste de financiële gevolgen. 

 Eén van de ideeën achter Afslag 10 – de samenwerking tussen verschillende 

verenigingen – ondersteunen we. Samenwerken is altijd goed. Maar de Kasteelse 

Bossen (c.q. De Moelbérenbos) is en blijft van en voor de Horstenaren. De gemeente 

investeert in de sportgelegenheden in de Kasteelse Bossen, maar financiert niet mee 

aan het creëren van zogenaamde “internationale allure”. Dat laatste wordt vooral 



gepromoot om de inkomsten van particuliere ondernemers (zoals het Parkhotel) te 

spekken.  

 ’t Gasthoês in Horst wordt verbouwd. De SP wil hierin investeren zodat ook Horst een 

multicultureel centrum heeft. ’t Gasthoês mag een plus-functie hebben, ook voor de 

andere kernen van onze gemeente. De investeringen in ’t Gasthoês mogen geen 

negatieve gevolgen hebben voor het verenigingsleven en culturele activiteiten in 

andere kernen. 

 Zwembad de Berkel blijft open en wordt niet geprivatiseerd en/of verplaatst naar de 

Kasteelse Bossen. 

 Als (sport)verenigingen meer samen willen werken op het gebied van inkoop, 

duurzaamheid, administratie of activiteiten wordt dit door de gemeente 

ondersteund.  

 Horst behoudt een volledige bibliotheekvestiging. De sluiting van de bibliotheken in 

Sevenum en Grubbenvorst wordt voor zover mogelijk teruggedraaid.  

 Subsidies voor verenigingen worden opnieuw bekeken zodat ze beter aansluiten bij 

de activiteiten en doelen van een vereniging.  

 Het vouchersysteem blijft bestaan, maar alleen voor initiatieven en verenigingen die 

activiteiten organiseren met een maatschappelijke meerwaarde breder dan hun 

eigen vereniging/stichting. 

 Horst aan de Maas kent vele musea. De gemeente gaat de onderlinge samenwerking 

tussen deze musea stimuleren. Denk hierbij aan het digitaliseren van de collecties, 

het opleiden van vrijwilligers, collectieve verzekeringen en afstemming van 

promotieactiviteiten. Ook wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om particuliere 

musea (denk aan het Koperslagersmuseum) of particuliere collecties te 

ondersteunen, met als doel het behoud van cultureel erfgoed. 

 Horst aan de Maas kent veel cultureel historisch erfgoed en beeldbepalende 

gebouwen. Denk bijvoorbeeld aan pand Seuren of de kasteelruïne in de Kasteelse 

Bossen. Ongeacht of deze gebouwen een monumentenstatus hebben, worden ze 

beschermd tegen verbouwing of sloop. 

 We gaan een gemeentelijke visie over kunst en cultuur opzetten waarin onder 

andere kunstenaars worden betrokken bij ontwikkelingen in  Horst aan de Maas in de 

breedste zin van het woord. Hierdoor krijgen we een kritische en andere blik op 

ontwikkelingen zodat je een beter afgewogen besluit kunt nemen. Dit doen we ook 

bij onderwerpen die niet meteen met kunst of cultuur te maken hebben. 

 De gemeente gaat meer gebruik maken van de diensten van lokale kunstenaars. 

Horst aan de Maas is trots op haar vele ondernemers waar onze kunstenaars ook 

deel van uitmaken en dit mogen we laten zien. 

 Op het vlak van cultuureducatie en cultuurparticipatie moet de gemeente een 

stimulerende en aanvullende rol spelen. Het is belangrijk dat kinderen en jongeren in 

aanraking komen met kunst en cultuur via school, in hun vrije tijd of in de buurt. 



 De gemeente dient meer oog te hebben voor de professionele kunst- en 

cultuursector, film, media, design, mode en popcultuur, die naast een belangrijke 

culturele waarde ook een economische waarde hebben. 


