
 



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. 



ZORG DRAGEN VOOR ELKAAR  

In 2015 is een groot deel van de zorg “gedecentraliseerd”. Opeens werden gemeenten 

verantwoordelijk voor veel van de zorg die eerst landelijk geregeld was. Op zich niet per se 

slecht, want de gemeente staat in principe dichter bij de burgers dan de rijksoverheid. Maar 

tegelijk met deze decentralisatie is ook meteen een bezuinigingsoperatie uitgevoerd. In de 

praktijk betekent het dat – ook al zijn we maar een klein landje – de plaats waar je woont 

bepalend is voor de hoeveelheid zorg die je kunt krijgen.  

Inmiddels is de gemeente al weer een tijdje verantwoordelijk voor de zorg van haar 

zorgvragende inwoners. Het overhevelen van taken vanuit de landelijke overheid naar 

gemeentes is niet overal even soepel verlopen. Ook in Horst aan de Maas kunnen zaken 

verbeterd worden. We moeten dus niet stil gaan zitten.  De gemeente dient verantwoorde 

zorg te bieden aan haar inwoners en de SP ziet dat als één van de belangrijkste taken van de 

gemeente. Dat betekent dat geld voor de zorg ook naar de zorg gaat. De overschotten op het 

gebied van sociaal beleid worden dan ook niet ingezet voor andere projecten of om tekorten 

op andere beleidsterreinen te dekken. 

We zetten deze gelden in voor de verdere verbreding en verbetering van de zorg voor onze 

inwoners. Of aan ondersteuning van de initiatieven in de verschillende dorpen op dit gebied.  

Goede zorg blijft een recht en de door het rijk opgelegde bezuinigingen mogen maatwerk 

niet in de weg staan. 

In de gemeente Venlo zijn grote tekorten ontstaan in de bekostiging van de nodige zorg. 

Horst aan de Maas werkt op dit terrein in een samenwerkingsverband met onder andere 

Venlo. De problemen in Venlo mogen geen gevolgen hebben voor Horst aan de Maas.  We 

sluiten overeenkomsten met vele zorgaanbieders zodat mensen kunnen kiezen welke 

zorgverlenende instantie hen helpt. We houden als gemeente de regie, maar gaan niet op de 

stoel van de professional zitten. 

De taken op het gebied van jeugdzorg – die ook gedecentraliseerd zijn per 2015 – moeten 

meer prioriteit krijgen. We mogen onze aandacht voor een goed beleid niet laten 

verslappen. 

Het is van belang dat er onafhankelijke controle is op de kwaliteit en aanbieding van de 

juiste en goede zorg. Het is niet de bedoeling dat de gemeente haar eigen beleid in dit geval 

gaat evalueren. Dan keurt een slager zijn eigen vlees. 

 

Onze plannen voor zorg, werk en inkomen:  
 

 Er wordt ingezet op meer bekendheid, zichtbaarheid en samenstelling van de 

gebiedsteams. Zo vergroten we de integrale kennis binnen de teams en de 

bereikbaarheid en zichtbaarheid naar buiten toe. 



 Vraagverhelderingsgesprekken zijn van groot belang. De focus moet hierbij liggen op 

wat iemand nodig heeft aan ondersteuning en niet wat iemand nog zelf kan. 

 De grens van de inzet van een aantal mantelzorgers is overschreden. De 

verantwoordelijkheid voor het verlenen van professionele zorg ligt bij de gemeente 

en niet bij mantelzorgers. 

 De gemeente gaat zich meer inzetten voor de ondersteuning van mantelzorgers. 

 De gemeente zet in op gekwalificeerde medewerkers die niet alleen steun bieden in 

het huishouden, maar ook kunnen zien of mensen lichamelijk of geestelijk 

achteruitgaan. 

 Het geld dat de gemeente ontvangt voor de drie decentralisaties (jeugdzorg, werk en 

inkomen, zorg aan langdurig zieken en ouderen) mag alleen hieraan worden 

uitgegeven. Het geld wordt dus geoormerkt. 

 Het recht op zorg wordt door de gemeente gegarandeerd. Als mensen zorg nodig 

hebben, krijgen ze professionele zorg. Dit mag niet zomaar worden afgeschoven op 

vrijwilligers of familieleden. 

 De gemeente behartigt de belangen van haar inwoners en gaat de landelijke 

overheid  bewegen om te stoppen met (Europees) aanbesteden bij de Wmo. Zo 

houden we de zorg lokaal en dicht bij huis en waarborgen we het contact tussen 

patiënt en verzorgende en de samenstelling van wijkteams. 

 De gemeente gaat kritisch doch ruimhartig om met het verstrekken van 

hulpmiddelen, zoals scootmobielen en trapliften. De zelfstandigheid van mensen 

staat hierin voorop. 

 Hulpmiddelen die niet meer worden gebruikt, worden weer ingenomen en indien 

mogelijk  opgeknapt voor hergebruik. Het gemeentelijk leerwerkbedrijf wordt 

hiervoor verantwoordelijk. 

 De gemeente zet in op behoud van eerstelijnszorg (bijvoorbeeld de huisarts) in de 

dorpen. Dit gebeurt door slim gebruik te maken van ruimten in de school, 

gemeenschapshuis of het herinrichten van vrijkomend gemeentelijk vastgoed. 

 De gemeente zorgt voor passend en betaalbaar vervoer van en naar de dagbesteding. 

 Professionals bepalen welke zorg nodig is voor een kind, jongere en/of gezin. Hierbij 

worden de huisarts en indien nodig ook het maatschappelijk werk en specialisten uit 

de Jeugdzorg en de GGZ betrokken. Als gemeente gaan we niet op de stoel van de 

professional zitten. 

 Als het aan de SP ligt kappen we met marktwerking in de jeugdzorg. 

 Werken met behoud van uitkering leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt en wordt 

tegengegaan. Net zo min worden er vrijwilligers ingezet voor werk, waarvoor eerder 

betaalde krachten actief waren. Zoals bijvoorbeeld nu al gebeurt in het openbaar 

vervoer.  

 Mensen met een bijstandsuitkering verdienen extra steun bij de aankoop van dure 

zaken zoals een wasmachine. De bijzondere bijstand blijft gehandhaafd.  



 We treffen een betere regeling voor mensen met een minimum inkomen door een 

gemeentelijke zorgverzekering te regelen. Deze verzekering wordt uitgebreid, ook de 

aanvullende zorg. De premie kan dan via de uitkering door de gemeente betaald 

worden. De mogelijkheden worden onderzocht van het niet hoeven te betalen of 

korting op het eigen risico en dit verspreid over het jaar betalen en waar mogelijk in 

deze regeling opgenomen. 

 Voor sommige mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is het 

van belang dat ze een beschutte en veilige werkomgeving hebben. De gemeente blijft 

de verantwoordelijkheid voor deze mensen nemen en zorgt ervoor dat er een sociale 

werkvoorziening in de gemeente blijft en draagt zo nodig zorg voor (aangepast) 

vervoer daarnaartoe. 

 Mensen die door kunnen stromen naar regulier werk wordt deze kans geboden. Van 

werkgevers mag worden verwacht, dat ze verantwoordelijkheid nemen in het 

aannemen van deze mensen. Hierbij blijft de begeleiding in eerste instantie in 

handen van de sociale werkplaats en wordt pas losgelaten als mensen echt hun plek 

in het nieuwe bedrijf gevonden hebben. 

 Vaak zie je dat als er sprake is van economische teruggang, de medewerkers die 

doorgestroomd zijn vanuit de Sociale Werkvoorziening als eersten weer ontslagen 

worden. En vervolgens komen ze elders niet meer aan de bak. Om dat te voorkomen 

worden afdoende regelingen getroffen. 



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. 



VOOR ELKAARS VEILIGHEID  

Volgens de SP begint een veilige gemeente bij eerlijke kansen voor iedereen. Daarom is 

veiligheid veel meer dan politie en repressie. Goede jeugdzorg en vroegtijdige signalering 

van problemen zijn belangrijker dan het uitschrijven van bekeuringen. Daarnaast is een 

omgeving waar kinderen veilig kunnen spelen van groot belang. De gemeente moet zorgen 

voor veilige wegen, maar uiteindelijk is het aan alle verkeersdeelnemers om zich 

verantwoordelijk te gedragen. 

In de laatste jaren is er veel bezuinigd op handhaving. De capaciteit die beschikbaar is, blijkt 

onvoldoende te zijn voor de taken die deze mensen moeten uitvoeren. Maar ook ziet men 

de laatste tijd steeds meer signalen dat de handhaving tekort schiet. 

Onze plannen voor een veilige gemeente:  
 

 Onze inwoners zijn de oren en ogen in onze dorpen en wijken. Alle initiatieven van 

inwoners die samen bij willen dragen aan de veiligheid van hun omgeving worden 

door de gemeente ondersteund. Denk bijvoorbeeld aan WhatsApp Buurtpreventie of 

Burgernet. 

 Elk dorp heeft een wijkagent die het dorp goed kent, bekend is bij en zichtbaar  is 

voor de bewoners. De wijkagent organiseert regelmatig spreekuren in de dorpen en 

is bereikbaar via Twitter, Facebook en mogelijk andere sociale media.  

 De gemeente onderhandelt met de Veiligheidsregio Limburg-Noord over behoud van 

een eigen meldkamer. Een meldkamer in Maastricht is niet genoeg voor heel Limburg 

mede omdat de binding met Noord Limburg hierdoor verdwijnt. 

 De gemeente investeert in ICT beveiliging. We beheren gevoelige en persoonlijke 

informatie en die moet goed beveiligd worden. 

 De gemeente maakt geen gebruik van open  wifi-netwerken. Onze voornaamste 

reden hiervoor is de beveiliging van de persoonlijke gegevens van onze inwoners en 

bezoekers. 

 Horst aan de Maas gaat experimenteren met legale hennepteelt. We proberen hier 

aansluiting te vinden bij landelijke pilots. 

 Het aantal dumpingen van drugsafval neemt toe. De aandacht wordt vaak gevestigd 

op de provincie Brabant. Omdat criminaliteit geen grenzen kent, zullen we samen- 

werken met Brabantse gemeenten om dumpingen van drugsafval te lokaliseren, op 

te ruimen en de daders op te sporen. Hierbij gaan we uit van het principe ‘de 

vervuiler betaalt’.  

 Voor ex-gedetineerden en ex-verslaafden moet er gezorgd worden voor betere 

maatschappelijke re-integratie om draaideurcriminaliteit te voorkomen. 

 Er komt een eenduidige behandeling van bedrijven en inwoners die zich niet aan de 

regels houden. Te vaak ziet de gemeente overtredingen zoals het zonder vergunning 



bouwen van een stal of het plaatsen van een reclamebord door de vingers, terwijl 

burgers en bedrijven in andere situaties hier wel op worden aangesproken. 

 We investeren in handhaving waarbij milieu, alcohol- en drugsgebruik onder 

jongeren en bouwen zonder vergunning extra aandacht krijgen.  

 

Onze plannen voor verkeer en vervoer: 
 

 In woonwijken en de centra van dorpen wordt meer ruimte gegeven aan voetgangers 

en fietsers. Hardrijders in woonwijken blijken heel vaak de buurtbewoners zelf te zijn. 

De gemeente stimuleert buurtbewoners om elkaar hierop aan te spreken. Waar 

nodig worden snelheidsremmende voorzieningen getroffen zoals het plaatsen van 

bloembakken of drempels. 

 Vrachtverkeer is belangrijk voor de bevoorrading van winkels en bedrijven. Middels 

duidelijke routes willen we er wel voor zorgen dat vrachtauto's zo snel mogelijk uit de 

dorpen en centra worden geleid. Doorgaand vrachtverkeer door de bebouwde kom 

van dorpen wordt geweerd door vrachtverkeer over de A67, A73, Midden Peelweg 

en de provinciale wegen te leiden.  

 Op voor fietsers gevaarlijke wegen zorgen we minimaal voor fietssuggestiestroken en 

waar mogelijk voor een vrijliggend fietspad. 

 Verlichting zorgt voor sociale veiligheid. Fiets- en voetpaden waar veel gebruik van 

wordt gemaakt, worden optimaal verlicht.  

 Er komt verder onderzoek naar plaatsen waar veiligheid volgens de bewoners te 

wensen overlaat en de gemeente gaat samen met de burgers op zoek naar 

oplossingen voor deze knelpunten. 

 Kinderen die naar een speciale school moeten (speciaal basisonderwijs, ZMLK 

scholen), verdienen – indien nodig – een steuntje in de rug met goed en gratis 

leerlingenvervoer, ongeacht de afstand.  

 Voor de bereikbaarheid en de mobiliteit is het belangrijk dat het station van 

Grubbenvorst er komt. 

 Inwoners die langs de spoorlijn Venlo-Eindhoven wonen, ondervinden veel overlast 

van de langsrazende treinen. Geluid en trillingen zijn de voornaamste klachten. De SP 

blijft zich inzetten voor geluidsdemping naast deze spoorlijn en behartigt de belangen 

van onze inwoners bij de Provincie, het Rijk en ProRail. 

 De spoorwegovergang op de Stationsstraat ter hoogte van station Horst-Sevenum is 

onveilig en met het toenemende treinverkeer wordt het alsmaar onveiliger. De SP wil 

investeren in de veiligste oplossing waar fietsers en voetgangers extra aandacht 

verdienen. 

 

 



BOEREN MET RUIMTE VOOR ELKAAR 

We zijn een agrarische gemeente en ook de SP is daar trots op. We zetten in op 

familiebedrijven, biologische landbouw, nichemarkten, streekproducten en de export van 

kennis. 

Er wordt een halt toegeroepen aan de groei van de intensieve veehouderij. Horst aan de 

Maas kan en moet de concurrentie op dit gebied niet aan willen gaan. Naast ondernemer, 

dient ook de burger dit te onderkennen en zich hier bewust van te zijn, zodat prijsvechters 

niet leiden tot groei van de intensieve veehouderij. 

De agrarische sector mag geen negatieve gevolgen hebben voor het landschap, de natuur en 

de leefomgeving van mens en dier. De nu wettelijk gehanteerde normen voor geur en 

fijnstof bieden de omwonenden nauwelijks bescherming. De SP wil eigen gemeentelijke 

normen die onder de Europese normen liggen en de adviezen van de WHO als leidraad 

nemen. Daarbij wordt uitdrukkelijk het voorzorgprincipe gehanteerd. 

 

Onze plannen voor de landbouw: 

 

 Er worden grenzen gesteld aan de bouw van nieuwe stallen. Nieuwe stallen mogen 

niet groter dan 1,5 hectare en niet hoger dan 10 meter zijn en bestaan maximaal uit 

1 verdieping waar dieren worden gehouden. 

 De 25% groeninpassing bij de bouw van nieuwe stallen valt binnen het maximale 

bouwblok van 1,5 hectare. 

 Bestaande kleine en modale (gezins-) bedrijven die willen investeren in 

duurzaamheid en duurzame energie verdienen medewerking van de gemeente. 

 Grondgebonden landbouw en weilanden zijn belangrijk voor het landschap. De 

gemeente beschermt open agrarische gebieden. 

 Indien mogelijk wordt gekeken hoe vrijgekomen agrarische bebouwing opnieuw kan 

worden ingevuld. Voorwaarde is dat de bebouwing in het landschap past en/of 

karakteristiek is. Daarnaast mogen de activiteiten geen negatieve invloed hebben op 

de omgeving.  

 Intensieve veehouderij brengt gezondheidsrisico's met zich mee. De sector is 

verantwoordelijk voor de uitstoot van veel ammoniak en fijnstof. Bij de bouw van 

nieuwe stallen wordt nadrukkelijk gekeken naar de te verwachten uitstoot van 

ammoniak en fijnstof. Daarnaast wordt bij plannen voor de bouw of uitbreiding van 

stallen nadrukkelijk gekeken naar bestaande stallen in de omgeving om uitbraak van 

dierziekten zo veel mogelijk te beperken. Hetzelfde geldt voor de bouw van 

mestverwerkingsinstallaties. 

 Er komt een resultaatverplichting voor ondernemers die willen uitbreiden of nieuw 

willen gaan bouwen. Zo is goed te controleren of er feitelijk aan de milieu- en 

gezondheidsnormen wordt voldaan en niet volgens rekenmodellen wordt gehandeld. 



Het doel is om goed te controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt. De 

ondernemer toont aan dat hij conform aanvraag de zaken rond uitbreiding of 

nieuwbouw heeft gerealiseerd. Mogelijkheden van legalisatie achteraf worden 

voorkomen door dit in de vergunning op te nemen. 

 Er komt een gereedheidsmelding van de gestelde voorwaarden en groeninpassing. 

 De omgevingsdialoog wordt een verplicht onderdeel bij uitbreiding of nieuwbouw 

zodat omwonenden vanaf het begin betrokken en geïnformeerd worden en vooral 

mee kunnen praten. 

 Als het aan de SP ligt gaan we actief de provincie en, waar nodig, het rijk beïnvloeden 

om tot beleidswijzigingen te komen. 

 De SP ziet geen kansen in mestvergisting. Het levert niets op en is slecht voor het 

milieu en de natuur. Een manier om van het mestprobleem af te komen is door 

minder dieren te houden. 

 RMS (Raps-Mühle-Seligenstadt) is een bedrijf dat op Klavertje 11 een grote 

mestvergistingsinstallatie wil realiseren. Als dit door gaat, betekent dit dat het de 

grootste mestvergister van Nederland gaat worden. Als SP zien we niets in 

mestvergisting en we zullen er alles aan doen om deze en andere grootschalige 

initiatieven tegen te houden. 
 

Onze plannen voor de natuur: 
  

 De afgelopen jaren zijn veel open gebieden steeds voller bebouwd. Als het aan de SP 

ligt, stopt dit en komt er een speciaal beleid om open landschap te beschermen. In de 

structuurvisie wordt geregeld dat waardevolle open gebieden en landschappen 

worden beschermd tegen bebouwing. 

 Gebieden tussen de dorpen blijven in principe open. Dit betekent dat er geen plaats 

is voor nieuwe bebouwing in het buitengebied en dat bij nieuwbouw altijd eerst in en 

nabij de dorpen en op bedrijventerreinen wordt gekeken naar ruimte voor 

nieuwbouw. Daarnaast kan worden gekeken naar het herbestemmen van 

vrijkomende agrarische bebouwing.  Bestaande natuurgebieden worden versterkt en 

waar mogelijk uitgebreid. Wanneer er toch gebouwd wordt, dient maximale 

inpassing aan de orde te zijn, waarbij overheden sterk het voorbeeld geven. De 

wensen van de omgeving zijn hierbij leidend en niet het minimumbeleid van de 

overheid en ontwikkelaar. 

 Samen met agrariërs stimuleren, beheren en dragen we zorg voor het 

cultuurlandschap en de agrarische natuur. Dit zodat het naast een visueel decor ook 

als natuurlijke plaagbestrijding en het behoud van bijen dient. Zo zorgen we er met 

elkaar voor dat we ook in de toekomst duurzaam voedsel kunnen blijven produceren. 

 



 Geen enkele ontwikkeling binnen Horst aan de Maas mag een negatief effect hebben 

op de Natura 2000 gebieden in de omgeving, waaronder met name in onze 

gemeente de Mariapeel. 

 Van belang is de lijst van monumentale bomen en/of boomgroepen – die beschermd 

worden tegen kap – te bestuderen en te beoordelen of die uitbreiding behoeft. 

Daarbij dient ook nadrukkelijk gekeken worden naar bomen die nu langs wegen 

staan.  

 Bij het plaatsen van zonnepanelen hebben de daken van gebouwen prioriteit. Het 

plaatsen van zonnepanelen op landbouwgrond en andere open gebieden wordt 

zoveel mogelijk vermeden om de open landschapsstructuur te behouden 

 Windmolens horen in een Nederlands landschap. Bij het plaatsen wordt nadrukkelijk 

rekening gehouden met overlast voor omwonenden en de natuur. Onze eigen 

inwoners moeten zoveel mogelijk profiteren van de opgewekte energie. Dit zorgt 

voor meer inspraak en draagvlak onder inwoners. 

 Verlichting mag niet vervuilend zijn. Waar het niet nodig is, wordt het uitgezet of 

beperkt, bijvoorbeeld op industrieterreinen of bij Grandorse. Laat de nacht ook nacht 

zijn. 

 

 

 

 



EEN STERKE GEMEENTE MET ELKAAR & VOOR ELKAAR 

De SP vindt een sterke gemeente belangrijk. Een sterke gemeente betekent dat we met zijn 

allen verantwoordelijkheid blijven behouden over voorzieningen zoals sportvelden, 

gemeenschapshuizen en de zorg voor ouderen, gehandicapten en kwetsbare kinderen. Een 

sterke gemeente kan er voor zorgen dat waardevolle landschappen worden beheerd en 

beschermd, boerengezinnen een eerlijke boterham kunnen verdienen en het buitengebied 

aantrekkelijk blijft voor toeristen. Zo wordt de gemeente een bondgenoot en niet de lastpak. 

Onze belangrijkste verantwoordelijkheid ligt bij onze eigen inwoners. Onze gemeente wordt 

ook jaarlijks bezocht door vele toeristen. Toerisme is een belangrijke pijler van onze lokale 

economie. De laatste jaren zijn hier forse investeringen gedaan, zowel in kwaliteit als 

kwantiteit. We blijven hier verder in investeren om deze sector nog sterker te maken. Dit 

doen we niet door er veel geld in te pompen maar vooral door het nemen van indirecte 

maatregelen. Te denken valt aan versterken van bereikbaarheid van accommodaties, geen 

verder uitbreiding van IV (Intensieve Veehouderij) in het buitengebied, sanering van oude 

bedrijven, doorontwikkeling VAB (vrijkomende agrarische bebouwing) en terugdringen van 

de verrommeling van het buitengebied door betere en meer handhaving. 

Onze plannen voor een sterke gemeente binnen de eigen organisatie: 
 

 We zetten in op geen inhuur van externen. We maken afspraken met 

buurgemeenten over samenwerking en het delen van kennis en expertise. Dit 

wisselen we uit met gesloten beurs. 

 De gemeente neemt geen ambtenaren in dienst die meer verdienen dan een 

wethouder. De gemeente heeft maximaal 5 procent van de werknemers in de 

flexibele schil. Het overige personeel heeft een vaste betrekking. Bij aanbesteding 

eist de gemeente dat de cao wordt nageleefd, ook bij onderaannemers en zzp’ers. 

 In de afgelopen jaren zijn teveel bevoegdheden van de gemeenteraad overgedragen 

aan het college van burgemeester en wethouders. De SP wil dat het college de 

gemeenteraad hier actiever over informeert zodat de controlerende taak niet in het 

gedrang komt. Een dergelijke meldingsplicht bestaat er nu nog niet zodat raadsleden 

informatie missen. 

 De bevoegdheden van de burgemeester worden, zolang die niet gekozen wordt door 

de burgers, beperkt tot de wettelijke bevoegdheden. Behoudens deze bevoegdheden 

krijgt de burgemeester geen inhoudelijke portefeuille. 

 Daken van gemeentelijke gebouwen worden uitgerust met zonnepanelen. 

 Dorpsraden moeten een regiefunctie uitoefenen binnen verschillende werkgroepen 

in de gemeenschap. Ze vervullen een coördinerende, stimulerende en verbindende 

rol binnen het dorp.  

 



Onze plannen voor een sterke gemeente naar buiten toe: 

 

 52 koopzondagen per jaar zijn funest voor met name de kleine, lokale winkeliers in 

Horst aan de Maas. De onbeperkte zondagsopenstelling wordt teruggedraaid en 

beperkt tot 10 á 12 koopzondagen per jaar.  

 Parkeren in Horst aan de Maas blijft gratis. Op deze manier houden we de centra 

aantrekkelijk. 

 Het VVV -kantoor is Horst blijft. Toeristen weten onze gemeente steeds vaker te 

vinden voor kort en lang verblijf. Het kan niet zo zijn dat de grootste kern dan geen 

volwaardig VVV-kantoor heeft. 

 Voor kleine ondernemers zoals winkeliers en boeren komt er een sociaal steunpunt. 

Dit steunpunt informeert mensen actief over regels en sociale zekerheid. Daarnaast 

wordt de mogelijkheid onderzocht voor een collectieve arbeidsongeschiktheids-

verzekering. 

 De SP wil de mogelijkheden tot differentiatie aan de hand van inkomen bij het heffen 

van belastingen onderzoeken. 

 De gemeente stimuleert bedrijven die zich vestigen op Trade Port om te investeren in 

duurzame energie, bijvoorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op de daken. 

 De volgende raadsperiode zetten we in op drie fte wethouders. 

 Organisaties en instellingen die voor 25 procent of meer van hun budget afhankelijk 

zijn van de gemeente mogen geen mensen in dienst hebben die meer verdienen dan 

de burgemeester. 

 De burgemeestersnorm wordt voortaan leidend bij de toekenning van subsidie en 

het aangaan van samenwerkingsverbanden. Dit geldt ook voor regionale 

samenwerkingsverbanden zoals Greenport Venlo.  

 Inwonersinitiatieven worden bijgehouden op een openbare lijst zodat men ook 

verbinding kan zoeken met elkaar. Hier wordt ook de mate van ambtelijke 

ondersteuning bij vermeld. 

 De gemeente stelt zich op als partner van de initiatieven met een adviserende en 

sturende rol en deelt kennis en kunde. 

 We differentiëren in de heffing van toeristenbelasting. Het tarief voor kleine 

campings en accommodaties wordt lager dan dat voor grote vakantieparken en 

hotels. Zo houden we op vakantie gaan ook voor mensen met een kleine beurs 

aantrekkelijk. 

 

 

 

 



HOE KRIJGEN WE HET FINANCIEEL GOED VOOR ELKAAR? 

Geld beheren en op een verantwoorde manier uitgeven zijn de belangrijkste taken van de 

gemeente en de politiek moet er op toezien en er voor zorgen dat dit ook goed gebeurt.  

Je kunt een euro tenslotte maar één keer uitgeven dus daar moeten goede afwegingen over 

gemaakt worden. Dit is nog extra van belang omdat het geld dat de gemeente uitgeeft 

belastinggeld is dat door onze inwoners betaald is, en voor een deel betreft het geld dat we 

van de overheid krijgen om aan onze burgers te besteden. Ook deze laatste gelden zijn 

belastinggeld.   

De afgelopen jaren is fors ingeteerd op het eigen vermogen van de gemeente om de 

begrotingen sluitend te krijgen. Dit willen we een halt toeroepen. Het lijkt erop dat de 

begrotingen van de gemeente de komende jaren een fors overschot laten zien. We weten 

echter ook dat de komende jaren minder gelden voor zorg beschikbaar komen. Hier zullen 

we terdege rekening mee moeten houden. Deze mogelijke overschotten willen we 

gebruiken om meer te investeren in onze samenleving en de mensen die deze samenleving 

vormen. Indien mogelijk willen we ook werken aan het herstel van het eigen vermogen. 

In dit hoofdstuk geen verrassende onderwerpen omdat alle voorafgaande hoofdstukken in 

meer of mindere mate gaan over geld uitgeven of geld verdienen. Hoe gaat de SP met uw 

geld om? 

 Het geld dat aan het sociaal domein uitgeven wordt, bedraagt ongeveer de helft van 

de totale begroting van de gemeente. De SP vindt zorg voor onze inwoners de 

belangrijkste taak van de gemeente en dit mag geld kosten. We moeten er wel zorg 

voor dragen dat de budgetten niet overschreden worden. We houden de regie en 

weren daar waar enigszins mogelijk elke vorm van marktwerking in de zorg. 

 We helpen mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt aan het werk in onze 

eigen gemeente zodat ook het geld in de lokale economie blijft. 

 De SP investeert waar nodig in sociale huurwoningen zodat meer mensen in onze 

gemeente kunnen blijven wonen en hun geld ook hier blijven uitgeven. 

 De SP onderzoekt het huidige subsidiebeleid voor verenigingen om te zien of 

stapeling van subsidies voorkomen wordt. 

 De investering van 12,5 miljoen voor het Gasthoês is de absolute bovengrens. 

Overschrijdingen zoals we die bij vergelijkbare projecten vaker zien vinden we niet 

toelaatbaar. De SP is ook niet van plan om de commerciële partijen in het Gasthoês 

financieel te steunen om de exploitatie sluitend te krijgen. 

 Bij het accommodatiebeleid houden we de nut en noodzaak van investeringen in 

accommodaties goed in de gaten. We brengen een prioritering aan waar 

investeringen het hardst nodig zijn. We investeren dus alleen in accommodaties met 

levensvatbare verenigingen en/of stichtingen en daarnaast in accommodaties die van 

levensbelang zijn voor de leefbaarheid van kernen en wijken.  

 De SP wil meer controle over en inzicht in regionale samenwerkingsverbanden zoals 

de RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hier 

wordt veel geld aan uitgegeven maar de gemeenteraad kan haar controlerende taak 

hier slecht uitvoeren. Dit bleek ook uit het onderzoek van de regionale Rekenkamer. 



 Bij vergunningsverlening wordt een resultaatverplichting opgenomen en hier wordt 

op gehandhaafd. Het vergt aan de voorkant een investering maar die verdient zich 

uiteindelijk terug omdat handhavingskosten achteraf en procedures bij de Raad van 

State zo veel mogelijk vermeden kunnen worden. 

 We investeren in handhaving door meer fte’s. Dit wordt deels betaald door de 

maximalisatie van de legeskosten bij legalisatie achteraf. Dit vergroot tevens het 

rechtvaardigheidsgevoel bij onze burgers. 

 Er is ontzettend veel kennis en kunde aanwezig bij gemeentes. De SP wil deze kennis 

en kunde nog meer gaan delen zodat gemeentes elkaar kunnen helpen en de inhuur 

van dure externe partijen kan worden beperkt tot een minimum.  

 De vele initiatieven van onderop worden verder in kaart gebracht, maar vooral ook 

de kosten die hiermee zijn gemoeid. De raad geeft vooraf aan hoeveel hieraan wordt 

uitgegeven en niet achteraf via budgetoverschrijdingen. De afgelopen jaren heeft de 

beheersbaarheid van deze kosten te wensen over gelaten. Er is daardoor een slecht 

beeld van wat deze initiatieven allemaal al hebben gekost en nog gaan kosten. De 

gemeente moet duidelijke keuzes maken waar wel en niet in geïnvesteerd wordt. 

 De gemeente privatiseert zo min mogelijk. Privatisering lijkt in eerste instantie 

kostenbesparend wanneer een marktpartij een dienst of accommodatie overneemt. 

Vaak blijft de gemeente wel verantwoordelijk en bij het falen van de markt mag de 

gemeente voor de kosten opdraven.  

 



KANDIDATENLIJST 

De kandidatenlijst is zorgvuldig samengesteld met vertegenwoordiging vanuit veel 

verschillende kernen van Horst aan de Maas. Kennis en kunde van de kandidaten zijn hierin 

meegenomen. 

Bij het toewijzen van raadszetels wordt de lijstvolgorde aangehouden. Dit doen we omdat 

een stem op de SP een stem is voor verandering. Een stem vóór een sociaal Horst aan de 

Maas. Met uw stem spreekt u uw vertrouwen uit in de SP en niet in een individuele 

kandidaat. Onze nieuwe fractie zal zich hard maken voor een sterker en socialer Horst aan 

de Maas. Dit doen we met een stem en zonder individuele belangen. 

 

1 Bart Cox     2    Sonja van Giersbergen 

 

3 Thijs Lenssen       4    Aniet Fonteyne 

 

5 Riek Janssen       6     Mariet Roelofs 

 

 7 Michael van Rengs  8     Wilma Kurvers 

 

 9 Huub Rademacher        10   Paul Geurts 

 

11 Frank Spreeuwenberg    12   Ron Janssen 

 

 13 Felix van Haren  14   Jan Tielen 

 

  15 Mieke Tiesen      16   Wiek Lenssen 

 

 


