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Inleiding 

Fris groen 
Elk jaar opnieuw in de herfst laten bomen hun bladeren vallen, om 
vervolgens in de lente weer nieuwe bladeren te krijgen. Bladeren met 
een frisgroene kleur die het begin van een nieuw seizoen aankondigen. 
Dit is wat wij als CDA Peel en Maas ook willen uitdragen. 

De fusiegemeente Peel en Maas is gevormd en er heeft een proces van 
harmonisatie plaatsgevonden tussen de voormalige gemeenten. Een 
goed moment om onze pijlen te richten op nieuwe uitdagingen die wij 
zien en wederom te komen met goede, frisse groene antwoorden. De 
lente begint! 

Uitgangspunten 
Het CDA Peel en Maas hanteert de volgende uitgangspunten voor het 
politiek programma. 

Werk 

Iedereen heeft een taak: je werkt, je doet vrijwilligerswerk of je volgt een 
opleiding. Iedereen die kan doet mee. Wij kiezen voor een economie 
waar werken loont. 

Onze ondernemers zorgen ervoor dat Peel en Maas een belangrijke 
economische rol speelt in de regio. 

Zorg 

Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor elkaar en met elkaar. 
Wij zien een samenleving waar mensen voor elkaar zorgen en 
verantwoordelijkheid nemen. 
 
Leefbaarheid in de kernen 

Wij zien een overheid die naast u staat en met u meedenkt. Wij willen 
een samenleving, waar u samen met anderen zo veel mogelijk zelf 
bepaalt. 

Rentmeesterschap 

Wij kiezen voor de lange termijn boven de korte termijn. Dat vraagt om 
hervormingen. Dat doen we voor onszelf maar vooral voor de toekomst 
van onze kinderen. 
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De uitdagingen in de gemeente Peel en Maas  
Het CDA Peel en Maas is actief op zoek gegaan naar datgene wat de 
inwoners benoemen als uitdagingen, zorgen en kansen voor onze 
gemeente. 
Daarnaast wordt de gemeente verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en 
langdurige zorg. Het zijn sterk bepalende ontwikkelingen die om een 
duidelijke positionering van het CDA vragen. Wij geven beide een 
belangrijke plek in ons politiek programma: 

Uitdagingen 

 Werk voor mij en mijn kinderen 

 Leefbaarheid voor jong en oud 
Zorgen 

 Duurzame zorg voor elkaar 
Kansen 

 Talenten benutten 

 De kracht van groen 
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Leefbaarheid in de kern maak je samen 
De afgelopen jaren hebben in het licht gestaan van de eenwording van 
de gemeente Peel en Maas. Voor het CDA hebben hierbij de eigen 
verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid van alle kernen voorop 
gestaan. 

De inwoners van verschillende kernen hebben projecten opgestart zoals 
“Hart voor Maasbree”, de ontwikkeling van de brede school in Beringe, 
dorpsontwikkeling in Meijel, kasteel de Keverberg in Kessel, het project 
“Grashoek leeft verder” en de organisatie van dorpsdagvoorzieningen in 
vrijwel alle kernen. Allemaal voorbeelden van burgerinitiatieven die stuk 
voor stuk goede oplossingen opleveren voor de vraagstukken die in een 
kern spelen. 

Het CDA is er van overtuigd dat oplossingen die van inwoners zelf 
komen beter zijn en meer draagvlak zullen hebben dan beleid of 
projecten die van bovenaf opgelegd worden. 

Eigen invloed 
Wij willen dat u meer invloed krijgt op de wereld om u heen. Wij zien een 
gemeente die naast u staat en met u meedenkt. Wij willen dorpskernen, 
waar u samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepaalt. 

Veiligheid in het verkeer is in het belang van iedereen. Onveilige 
verkeerssituaties lossen we samen met bewoners op. 

Dorpsoverleggen moeten geborgd worden in de verschillende kernen en 
meer gewicht krijgen binnen onze gemeente. Vrijwilligersorganisaties 
moeten meer ruimte krijgen om initiatieven voor onze gemeenschap op 
te starten en uit te voeren. Hierbij verdienen zij steun van de gemeente. 

Leefbaarheid voor jong en oud 
De basisontwikkeling van een kind vindt het beste in de eigen dorpskern 
plaats. Kwalitatief goede dagopvang en basisonderwijs hoort in elke 
kern thuis. Brede scholen zijn hiervan een goed voorbeeld. 

Voldoende goede voorzieningen als ouderensoos, bejaardenwoningen 
en openbaar vervoer in eigen kern zodat ouderen zo lang als mogelijk in 
hun eigen kern kunnen blijven wonen zonder in een sociaal isolement 
terecht te komen. 

Verenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en 
het welzijn in de kern. Deze verenigingen worden gestimuleerd om 
samenwerking te zoeken. 

  



CDA Peel en Maas Politiek programma 2014 - 2018 Fris Groen, Samen Doen 6 

Actiepunten 

 Burgerinitiatieven blijven we stimuleren en faciliteren zodat 
burgers meer ruimte krijgen voor eigen oplossingen. 

 We voorkomen dat burgerinitiatieven door regels en eisen 
ontmoedigd worden. 

 We zetten fors meer in op gemeenschapsontwikkeling en blijven 
verenigingen stimuleren en subsidiëren. 

 Verenigingssamenwerking ondersteunen we als extra stimulans 
voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen. 

 We steunen samenwerking die de sportieve omgevingen 
versterkt. 

 Het stimuleren van (vrijwilligers) vervoersmogelijkheden in en 
tussen de kernen. 
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Talenten benutten 
Vrijwilligers en verenigingen zijn het cement van de samenleving. Zij 
vormen een onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze 
kernen en gemeenschappen. Hierin kan iedereen meedoen. Iedereen 
kan op een eigen wijze een bijdrage leveren aan de eigen leefomgeving. 

Vrijwilligers en verenigingen moeten kunnen rekenen op een overheid 
die hen daarin steunt en ondersteunt. De gemeente kan ervoor zorgen 
dat de vrijwilliger de ruimte krijgt om de taken op te pakken zonder 
gebukt te gaan onder zware regelgeving. Daar waar regelgeving of 
instanties blokkades opwerpen heffen we de blokkades op om kansen te 
bieden aan vrijwilligers. 

De vrijwilligersprijs, cultuurprijs en sportgala Peel en Maas verdienen 
blijvend ondersteuning. 

Vinden en binden 
Wij vinden dat de gemeente een actieve rol moet spelen in het 
aantrekkelijker maken van vrijwilligerswerk voor iedereen. Dit geldt voor 
de hulp bij het zoeken naar vrijwilligers en het ondersteunen in het 
behouden hiervan: “Vinden en Binden”. 

Verenigingen en organisaties moeten kunnen rekenen op ondersteuning 
bij dit “Vinden en Binden”. 

Talenten benutten 
Iedereen verdient de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen en te 
benutten. Toegang tot goed vakonderwijs voor onze jongeren vinden wij 
belangrijk. Goede verbindingen zijn hiervoor essentieel. Zowel naar de 
kern Panningen, waar het VMBO vakonderwijs verzorgd wordt, als naar 
de steden en treinstations in de regio voor een goede verbinding naar 
MBO-, HBO- en universitaire instellingen. 

In deze tijd van economische crisis komt het steeds vaker voor dat we 
geconfronteerd worden met ontslag of een faillissement. Wij willen 
werkzoekenden prikkelen kennis en ervaring zo snel mogelijk weer in te 
zetten voor de samenleving. Wij vinden dat iedereen er toe doet en 
iedereen een bijdrage kan leveren. Waar talenten verloren dreigen te 
gaan kan opleiding of het stimuleren van ondernemerschap nieuwe 
kansen bieden. 
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Actiepunten 

 Wij willen het vrijwilligerswerk extra stimuleren en waarderen, 
onder andere door het oprichten van een vrijwilligersplein gericht 
op vraag en aanbod van vrijwilligers en het beantwoorden van 
vragen. 

 Verenigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot accommodaties, 
zeggenschap en verantwoordelijkheid blijven geven. 

 Ontplooiingsmogelijkheden zoals, muziekonderwijs, 
handvaardigheid en sport in stand houden. 

 Werkgevers prikkelen om mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan te nemen. 

 Zorgen dat we door middel van samenwerkingsverbanden het 
mogelijk maken voor werkzoekenden om aan de slag te gaan als 
werknemer, zelfstandig ondernemer, door middel van scholing of 
als vrijwilliger. 

 We kiezen voor wederkerigheid als je (tijdelijk) niet mee kunt 
doen; er zijn altijd wel talenten die je wel in kunt zetten voor de 
maatschappij.  

 Werklozen die vrijwilligerswerk willen doen mogen niet gekort 
worden op hun uitkering. 

 Wij gaan voor een Centrum voor Innovatief Vakmanschap om 
onze jongeren een expertlocatie te kunnen bieden voor hun 
beroepsopleiding op het gebied van agrotechniek. 
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De kracht van groen 

Groen 
Vitamine G. Dit staat voor de positieve effecten van groen op onze 
gezondheid. We zijn trots op onze groene gebieden in en rondom de 
kernen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. 
Groen en water zorgen voor een prettige, leefbare buurt. Groenere 
schoolpleinen zijn belangrijk omdat het een gunstig effect heeft op het 
concentratievermogen van kinderen. 

Groen is economie 
Bij een sterke economische ontwikkeling hoort ook een vitaal landelijk 
gebied dat toekomst bestendig is. Tevens heeft de ondernemer in het 
buitengebied een belangrijke rol in het landschappelijk beeld van ons 
gevarieerde buitengebied. 

Agro-business 
Het CDA wil de agrarische ondernemer de kans geven om het 
buitengebied te beheren. Het nieuwe bestemmingsplan geeft agrarische 
ondernemers duidelijkheid en ruimte voor ontwikkeling. Wij willen niet 
vinken maar vonken: geen verstikkende regelgeving. 
Nieuwe ontwikkelingen, zoals de zorgboerderij, kamperen bij de boer en 
andere nieuwe ontwikkelingen zoals teelt ondersteunende 
voorzieningen, verwaarden op het eigen bedrijf krijgen ruimte om verder 
te groeien in evenwicht met groene omgeving. Bij nieuwer of groter hoort 
beter. 

Toerisme 
De regio Noord-Limburg is toeristisch gezien een erg aantrekkelijk 
gebied waar agro en natuur goed samen gaan. Maar onze prachtige 
natuur en afwisselend landschap is lang niet bij iedereen bekend. 
Wandelen, fietsen en culinair genieten kan in Peel en Maas volop. Wij 
willen daarom ook de ondernemers in toeristische sector extra ruimte 
geven om ons vitale landelijk gebied (inclusief de maas) te benutten 
voor een verdere duurzame economische ontwikkeling. Ook de 
koppeling van toerisme aan onze historische cultuur biedt extra kansen. 

Groen is beleving 
Onze gemeente kent vele groene parels. Het CDA is trots op onze 
groene gebieden in en rondom de kernen. Mensen in een groene 
omgeving voelen zich prettiger. Het geeft hen vaak extra lucht, letterlijk 
en figuurlijk. Groen en water zorgen voor prettige en meer leefbare 
buurten. Niet alleen ons mooie buitengebied, maar ook het groen en de 
parken binnen de dorpskernen mogen er zijn en maken het aantrekkelijk 
om in de gemeente Peel en Maas te wonen (bv. het nieuwe kasteelpark 
in Kessel, het Ringovenpark in Panningen en de groene herinrichting 
van het centrum van Maasbree). 

Het CDA wil daarom de komende jaren extra investeren in de groene 
parels zowel in de dorpskernen als in het buitengebied. Wij willen zuinig 
zijn op onze landbouwgrond buiten de woonkernen. Met name in de 
woonkernen is meer evenwicht nodig tussen rood (bebouwing), groen 
(openbaar en privégroen) en blauw (water).  
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Er komt ook meer ruimte voor bewoners, bedrijven en verenigingen om 
openbaar groen te verzorgen. De gemeente gaat de woonvisie bijstellen 
waar met name duurzaamheid, groen en water de aandacht krijgt. Dit 
willen we doen voor de nieuwe woonvisie na 2020. Voor de huidige 
woonvisie gaan we kijken welke aanpassingen mogelijk zijn. Bestaande 
afspraken worden in deze gerespecteerd. 

Groen is toekomst 
Zonder natuur kunnen wij niet leven. Een gezond milieu is niet alleen 
noodzakelijk om te overleven, het heeft ook invloed op ons welzijn en 
onze welvaart. Het CDA wil onze natuur en milieu daarom behouden en 
beter beschermen. Voor ons en voor onze kinderen. Duurzaam gedrag 
van bewoners, bedrijven en overheden willen we daarom belonen. 
Binnen onze eigen gemeente is afvalscheiding daarvan een voorbeeld. 
Ook het stimuleren van energieneutraal wonen is een voorbeeld. 

Het CDA gaat daarom de komende jaren de kracht van het groen in 
Peel en Maas verder versterken. 

Actiepunten 

 Wij willen binnen de gemeente één aanspreekpunt voor de 
agrosector en het buitengebied. 

 We blijven in de agro-sector inzetten op ontwikkeling met oog 
voor kwaliteit: bij groter of nieuwer hoort beter. 

 Toeristische ontwikkelingen vanuit Peeldorp Meijel, omgeving 
Heldense Bossen en onze Maasdorpen geven we ruimte. 

 De bestaande woonvisie wordt geactualiseerd waarbij groen in de 
woonkernen uitgebouwd wordt.  

 Er komt meer ruimte voor werken aan huis en wonen met 
meerdere generaties. 

 Inzet van bewoners, bedrijven en verenigingen in het verzorgen 
van openbaar groen wordt meer mogelijk gemaakt. 

 We zoeken naar innovatieve manieren om duurzaam gedrag van 
bewoners en organisaties te belonen. 

 De opbrengst van de verblijfsbelasting uit toerisme is uitsluitend 
bestemd voor de toeristische infrastructuur in Peel en Maas. 
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Werk voor mij en mijn kinderen 
De gemeente Peel en Maas biedt al volop werk in diverse sectoren. 
Naast de agrarische sector is ook de industrie, de dienstensector, het 
toerisme en de detailhandel goed vertegenwoordigd. 
Om voldoende werkgelegenheid te kunnen (blijven) bieden is het van 
belang dat de gemeente samen met bedrijven en organisaties optrekt 
om de werkgelegenheid verder uit te bouwen. Niet alleen lokaal maar 
zeker ook op regionaal niveau. 

Werk 
Werkgelegenheid voor inwoners van Peel en Maas is niet alleen in onze 
eigen gemeente te vinden. Onze gemeente is onderdeel van Greenport 
Venlo midden tussen twee belangrijke economische gebieden: Brainport 
Eindhoven en het Ruhrgebied. Wij willen slimmer gebruik maken van 
onze unieke positie voor werkgelegenheid en handel door het stimuleren 
van meertalig onderwijs op de basisschool, in het voortgezet onderwijs 
en bijvoorbeeld (bij)scholing voor werkzoekenden. 

Aantrekkelijk ondernemersklimaat 
Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente geen onnodige en 
complexe regels stelt aan de bedrijven die willen investeren in Peel en 
Maas. Om samen naar nieuwe kansen voor werk te zoeken heeft de 
gemeente een actieve en meedenkende houding richting bedrijfsleven. 

Het lokale MKB krijgt extra kansen om opdrachten te verkrijgen bij 
gemeentelijke aanbestedingen. Jonge en startende ondernemers zijn 
welkom in onze gemeente en hebben onze steun. Werken aan huis 
krijgt meer ruimte. Nieuwe industrieterreinen zijn niet meer nodig. Wij 
kiezen voor uitbreiding en revitalisering van bestaande industrieterreinen 
die aantrekkelijker worden ingericht. 

Aantrekkelijke winkelcentra 
Levendige winkelcentra zijn nodig om de dagelijkse boodschappen en 
het recreatief winkelen mogelijk te maken. Onze gemeente biedt een 
veelheid aan winkels, zowel in het centrum van Panningen als in diverse 
dorpskernen. 

We moeten echter blijven investeren in de aantrekkelijkheid van onze 
winkelcentra om leegstand en verloedering tegen te gaan door onder 
andere verruiming van de functies. Samen met de ondernemers willen 
we onderzoeken hoe we onze winkelcentra aantrekkelijk kunnen 
houden. Het CDA kiest voor meer en gratis parkeren in het 
winkelcentrum van Panningen en vrij parkeren in de andere winkelcentra 
(geen “blauwe zones”). 
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Actiepunten 

 Ondernemers zijn de motor voor economische ontwikkeling. Zij 
moeten ruimte en verbindingsmogelijkheid blijven krijgen. 

 Gezamenlijke inzet van ondernemers voor opwaardering 
winkelcentra verdient steun. 

 Meer werkgelegenheid door uitbreiding of revitalisering van 
bestaande industrieterreinen. 

 Versterken van het MKB door het inzetten van lokale en regionale 
bedrijven bij aanbestedingen. 

 Meer inzetten op regionale samenwerking tussen bedrijven en 
kennisinstellingen om zo te komen tot meer innovaties. 

 Afspraken maken met bedrijven voor (om)scholing en 
inschakeling van werkzoekenden die nu aan de kant staan. 

 Gratis parkeren in het winkelcentrum van Panningen en vrij 
parkeren in de andere winkelcentra (geen “blauwe zones”). 
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Duurzaam zorg voor elkaar 
Samen leven betekent omzien naar elkaar, mensen ondersteuning 
bieden waar dat nodig is. 

Zowel de landelijke als de provinciale overheid hebben aangekondigd de 
verantwoordelijkheid op het gebied van jeugdhulp, werk en langdurige 
zorg over te dragen aan de gemeente. Op dit moment bestaat er nog 
geen duidelijkheid over hoe deze verantwoordelijkheden precies 
overgedragen worden en welke budgetten hier bij horen. Echter, in een 
tijd van economische crisis, bezuinigingen en een ouder wordende 
bevolking kunnen we er van uit gaan dat het budget bij lange na niet 
toereikend zal zijn. 

Om deze uitdaging het hoofd te bieden moeten we het in de toekomst 
anders aanpakken en nu keuzes maken. Het CDA wil zoveel mogelijk 
zorg en ondersteuning kwalitatief in stand houden. Dat kan alleen als we 
kiezen voor zorg voor elkaar, solidariteit en er als overheid voor te staan 
dat we zorg en ondersteuning leveren voor diegene die dat (tijdelijk) 
nodig hebben. Voor een aantal taken zal er een steeds groter beroep 
worden gedaan op zorgvrijwilligers naast professionals. Op andere 
gebieden zullen we als lokale overheid meer dan ooit zorg, steun en 
bescherming moeten leveren. 

Het CDA Peel en Maas gelooft erin dat voorkomen beter is dan 
genezen. Daarom kiezen we voor het investeren in verantwoord en 
gezond gedrag en voldoende mogelijkheden om te bewegen 

Zorgen 
Er moet een verschuiving plaats vinden waarbij je in de eerste plaats 
zorgt voor jezelf en we samen zorg hebben voor elkaar waar dat nodig is 
en kan. Wij staan er voor dat er een vangnet blijft voor diegenen die hun 
eigen zorg niet kunnen organiseren. Zo kunnen we in de toekomst 
blijven vertrouwen op de betaalbaarheid van professionele zorg. 

Zorgen voor jezelf 
Het CDA stimuleert vitaliteit met een gezonde levensstijl en ontmoedigt 
een ongezonde leefstijl tijdens het gehele leven. Ouder worden zie je 
aankomen. Zaken als huishouding, aanpassingen in huis en vervoer zijn 
dan niet direct taken die door de gemeente bekostigd moeten worden. 
Omdat je ouderdom ziet aankomen en omdat je weet dat dit 
beperkingen op kan leveren, verwachten we dat mensen zelf 
maatregelen treffen. 

Samen zorgen 
Samen kun je meer. Met betrekking tot opvoedvragen, opgroeivragen, 
dagopvang voor ouderen en kwetsbare inwoners laten we meer over 
aan initiatieven van vrijwilligers. Professionals krijgen dan meer ruimte 
voor opvang en zorg waar vrijwilligers niet toereikend zijn. 

Vertrouwen op zorg 
Kwaliteit van leven maar ook bescherming van onze meest kwetsbaren 
staat voorop. Iedereen moet kunnen vertrouwen op zorg en maatwerk 
voor uitzonderingssituaties. De medische zorg moet je overlaten aan 
professionals die daarvoor opgeleid zijn. 
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Actiepunten 

 Burgers blijven betrekken bij het beleid. Diegene die hulp of zorg 
nodig heeft is vaak de beste ervaringsdeskundige. 

 Voortzetten en bevorderen van de spreiding van zorg en 
ondersteuning naar alle kernen zodat ouderen en mensen met 
een beperking zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen 
blijven. 

 Levensloopbestendig bouwen of verbouwen stimuleren. 

 (Digitale) voorzieningen in huis kunnen een deel van de 
hulpvraag van ouderen beantwoorden. 

 Voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers randvoorwaarden creëren 
zodat hun belangrijke werk voortgezet wordt. (Voorkomen van 
overbelasting en zorg dragen voor veiligheid en juridische 
rugdekking.) 

 Aansluiten bij krachtige voorbeelden waarin de omgeving al de 
schouders eronder zet; denk aan de dorpsdagvoorzieningen, 
werkgevers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aannemen maar ook aan projecten als gezin gezien. 

 Blijven stimuleren van gezond en verantwoord gedrag o.a. door 
meer bewegen en gezonde voeding. Als overheid geven we het 
goede voorbeeld. 

 Toegankelijkheid in de brede zin blijven stimuleren; iedereen doet 
en telt mee; daarin neemt de gemeente haar 
verantwoordelijkheid. 

 Eén gezin een plan. Hulpverleningsplannen afstemmen en bij 
voorkeur één contactpersoon. 
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Speerpunten gemeentebreed 
Wij staan voor samen doen in de gemeente Peel en Maas. 

Samen met inwoners, dorpsoverleggen, verenigingen, ondernemers, 
platforms, onderwijs, bedrijven, instellingen. 

Samen met de andere overheden zoals de regio, provincie of Den Haag. 

Wij gaan uit van de kracht van onze lokale gemeenschappen. In iedere 
kern zit genoeg kennis en kunde om veel te kunnen realiseren. 

Samen zullen we ons dan ook steeds af moeten vragen: “Wat kan ik 
zelf?”, “Wat kunnen wij voor elkaar betekenen?” en niet meer: “Waar 
heb ik recht op?” Bijvoorbeeld de leefomgeving en groen zijn een 
gedeelde verantwoordelijkheid van burger en overheid. 

Samen doen wil ook zeggen dat we samenwerken met onze 

regiogemeenten. Vormen van jeugdzorg regel je samen. Ook onze 
positie als greenport in de euregio en zorgen voor werk door het 
aantrekken van nieuwe bedrijven regel je samen. 

Wij vinden dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft. Ouder 
worden zie je aankomen. Wij verwachten dat iedereen tijdig zelf zorg 
draagt voor aanpassingen en voorzieningen die het zelfstandig wonen 
en leven bevorderen. Daar waar burgers dit niet zelf kunnen is het onze 
verantwoordelijkheid hen daarbij te ondersteunen. 
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Actiepunten gemeentebreed 
 Wij staan voor goede dienstverlening voor onze burgers en 

bedrijven. Wij gaan voor de één-loket-benadering voor onze 
ondernemers en inwoners (daarvoor werken we achter de 
schermen samen met vele anderen). 

 Samen doen wil zeggen dat we samen zorgen voor goede 

digitale infrastructuur die een basisvoorwaarde is. Ook in kleine 
kernen, in het buitengebied en op bedrijfsterreinen.  

 Wij stimuleren de bouw van levensloopbestendige woningen en 
andere vernieuwende woonvormen om zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven wonen. 

 Samen doen wil zeggen dat we samenwerken om oplossingen of 

herbestemming te vinden voor het behoud van beeldbepalende 
monumentale panden en religieuze gebouwen zoals kerken en 
kapellen. Onze eigen identiteit wordt hierdoor versterkt. 

 Wij willen samen de lasten voor de burger zo laag mogelijk 
houden, ook bij financiële tegenvallers. 

 Goede infrastructuur en bereikbaarheid van onze kernen voor 
woon-werk verkeer vinden wij noodzakelijk. Doorgaand 
(vracht)verkeer in de kernen willen we zoveel mogelijk beperken. 

 Samen doen wil zeggen dat we sporten en bewegen blijven 

stimuleren. Voor een goede gezondheid, voor de gezelligheid en 
om onze jeugd te blijven binden en boeien. Wij stimuleren 
verdere samenwerking en versterking van de sportieve 
omgevingen met hun partners. 

 Wij vinden het belangrijk dat er binnen de gemeente Peel en 
Maas een Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) in 
Panningen komt waar kwalitatief goed onderwijs geboden wordt. 
We willen onze kinderen hier kunnen opleiden zodat ze daarvoor 
niet naar België hoeven te gaan. 

 Samen doen wil zeggen dat we nieuwe vormen van wonen gaan 

realiseren zodat onze jongeren hier kunnen blijven wonen. 

 Samen doen wil zeggen dat we alle vormen van zorg zoals 

huisarts en fysiotherapeut stimuleren om samen te werken zodat 
onze kernen stevige zorgvoorzieningen behouden. 
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Speerpunten per kern 

Baarlo 

Doorontwikkelen als cultuurhistorisch Maasdorp 

 Behoud voorzieningenniveau in Baarlo zoals onder andere de 
sporthal en de bibliotheek. 

 Ondersteuning van een versnelde ontwikkeling van het infoloket 
Baarlo. 

 Goede verbindingen tussen de kernen met betrekking tot 
vervoersmogelijkheden. Met name tussen Baarlo en Panningen, 
bijvoorbeeld door inzet kernvervoer dat wordt uitgevoerd door 
vrijwilligers. 

 Uitvoeren van het plan Maasdal in Baarlo als de groene 
verbinding tussen dorp en Maas in goede afstemming met 
omgeving en gebiedskenners. 

 Starten met de uitvoering van het plan Engelbewaarder met de 
partners: bieb, historische werkgroep en dorpsdagvoorziening. 
Ook werk maken van goede invulling hoek Maasstraat / Pastoor 
Geenenstraat in Baarlo. 

 Stimuleren herbestemming Kasteel Scheres (Tajiri) in Baarlo 
naar een bredere functie. 

 Verbeteren verkeerskundig knelpunt de Bong en ontsluiting 
Heierhof / Kuukven in combinatie met ontsluiting de Raaij en 
bedrijventerrein De Kieën in Baarlo. 

 

Beringe 

Ontwikkeling in gezamenlijke plannen kernvoorzieningen voor jong en 
oud. Samen de schouders eronder. 

 Ontwikkeling van de multifunctionele accommodatie in Beringe. 

 Plannen herontwikkeling vrijvallende schoollocatie Kardinaal van 
Rossumstraat in Beringe samen met het dorp. 

 Woningbouwinitiatieven van starters steunen. 

 Traject rotonde Beringe - Meijel veiliger maken voor scholieren. 

 Eigen plan verenigingscombinatie voetbal, tennis en jeugd 
Beringe stimuleren. 

 Samen met het dorp de mogelijkheden voor kwaliteitsverbetering 
voor de omgeving Obelisk onderzoeken. 
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Egchel 

Duurzame ontwikkelingen in combinatie met bedrijvigheid. 

 Voortvarende woningontwikkeling Giel Peetershof voor behoud 
leefbaarheid Egchel. 

 Goede samenwerking tussen onderwijs en verenigingen om 
jeugd te blijven binden en boeien. 

 Invulling LOG door duurzame bedrijven met behoud van de 
leefkwaliteit in Egchel. 

 Mogelijkheden routing vrachtverkeer onderzoeken. 

 Jacobusstraat in Egchel veiliger inrichten. 

 Trottoir Gielenhofweg in Egchel doortrekken. 
 

Grashoek 

Leefbaarheid en zorg voor elkaar borgen door sterke eigen inzet van 
het dorp. 

 Dorpsplan in ontwikkeling steunen. 

 Realisatie van mooi, nieuw, groen dorpshart. 

 Woningbouw voor jongeren in het dorpshart mogelijk maken. 

 Verdere ontwikkeling van vrijwilligersvervoer stimuleren. 

 Wandel- en fietsroutes voor doorontwikkeling van toerisme en 
recreatie. 

 

Helden 

Goede diversiteit in voorzieningen, recreatie en wonen behouden. 

 Na ontwikkeling van nieuwe entree verder werken aan 
kwaliteitsverbetering Molenstraat en Mariaplein  

 Verdere invulling Kaupman in Helden met focus op zorg. 

 Verbetering verkeersveiligheid Neerseweg, fietsschoolroutes en 
rotonde Schrames. 

 Toeristische ontwikkeling omgeving Heldense Bossen 
stimuleren, mede door een betere verbinding met het dorp 

 Samenwerking van verenigingen en gebied Kerkeböske 
stimuleren. 

 Herontwikkeling van basisschool De Pas, bijvoorbeeld in de oude 
Odaschool. 

 Groene inrichting van het schoolplein van basisschool De Liaan. 
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Kessel 

Toeristisch Maasdorp met grote potentie. 

 Doorontwikkeling van toerisme na herbouw Kasteel de 
Keverberg. 

 Onderzoeken van de ontwikkeling van de boulevard langs de 
Maas. 

 Goede verenigingsaccommodaties behouden. 

 Verkeersveiligheid Baarloseweg en kruising Heldenseweg-
Rijksweg-Baarskampstraat verbeteren. 

 Alternatief plan voor Molengaerde in Kessel: inspelen op 
behoefte. 

 Onderzoek naar mogelijkheid van autoluwe of autovrije Markt in 
het toeristisch seizoen. 

 

Kessel-Eik 

Klein maar fijn…. en dat moet zo blijven. 

 Behoud van de basisschool door creatieve samenwerking met 
onder andere verenigingen, padexpress en sponsoren. 

 Stimuleren van woonvormen. Minimaal om eigen jongeren in 
kern te kunnen behouden. 

 Verkeersveiligheid kruising Karreweg-Waterweideweg in Kessel 
verbeteren. 

 Onderzoek naar alternatieve ontsluiting industrieterrein-
Napoleonsbaan. 

 Herinrichting Kerkplein in Kessel-Eik. 

 Uitbreidingsmogelijkheden op bedrijventerreinen onderzoeken. 
 

Koningslust 

Sterk aanwezige zelfredzaamheid en kernbinding blijven ondersteunen. 

 Behoud van de basisschool in Koningslust. 

 Borgen van verenigingssamenwerking en behoud van 
kernvoorzieningen. 

 Initiatieven voor aanvullende, kleinschalige woonvormen op maat 
ondersteunen. 

 Aandacht verkeersveiligheid De Brentjes en Schenskenweg. 

 Promoten van Vlakbroek ondersteunen. 

 Samenwerking dorp, congregatie en Savelberg behouden. 
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Maasbree 

Bree blief Bree. 

 Verkeersluwe zone rond de multifunctionele accommodatie, de 
school en de dorpspleinen realiseren. 

 De plannen van de samenwerkende eerste lijnszorg (huisartsen 
en fysiotherapeuten) ondersteunen. 

 Stimuleren van versterking sportieve omgeving Breetse Peelweg 
in samenwerking met Hart van Maasbree. 

 Ontsluiting industrieterrein de Schor toekomstbestendig maken. 

 Behoud van jaarlijkse evenementen als kermis, Ossefeesten, 
Kindervakantiewerk. 

 Verbeteren parkeersituatie bij supermarkten. 

 Mogelijkheden bedrijfsverzamelgebouw stimuleren. 
 

Meijel 

Doorontwikkeling van markant Peeldorp.  

 Meijel positioneren als forensendorp door genoeg mogelijkheden 
voor woningbouw. Tevens behoud van kernvoorzieningen zoals 
de brede school, de Bingerd, diverse verenigingen en bieb. 

 De Dorpstraat, de pleinen bij het gemeentehuis en de kerk 
krijgen een flinke facelift met meer groen en peelelementen. 

 De toeristische kwaliteiten van Meijel versterken als kruispunt in 
de peel. 

 Faciliteren van de ‘zorg voor elkaar’-beweging die samen met 
onder andere vrijwilligers van het infoloket, hulpdienst en het 
zorgcentrum Sint Josef plaats vindt. 

 Doorontwikkelen van het Venturelab als broedplaats voor 
ondernemerschap. 

 

Panningen 

Panningen, het centrum van Peel en Maas 

 Opstellen van nieuw revitaliseringsplan voor het centrum 
Panningen en ruimte scheppen voor nieuwe trekkers. 

 Mogelijkheden revitalisering industrieterrein/SIF afstemmen. 

 Uitbreiden parkeergelegenheid en verbeterde doorstroming 
verkeer in centrum Panningen. 

 Middelen beschikbaar stellen voor buurtpreventie en aanpakken 
overlast. 

 Herbestemming van schoollocatie Dr. Poelsplein en 
Patersklooster. 

 Nieuwe (sociale) huurwoningen voor onder andere starters. 

 Faciliteren van initiatieven voor zorg voor elkaar in de meest 
vergrijsde kern. 

 Veilige oversteek Kennedylaan voor schoolgaande kinderen 
 


