
-De VVD beschouwt -



VVD vindt 11% verhoging 
OZB niet OK  
VVD is van mening dat het college een onjuiste ar-
gumentatie voor het verhogen van de OZB hanteert. 
Het zou mogelijk voorkomen dat er gekort wordt op 
de uitkering uit het gemeentefonds. Dit is onjuist. Het 
amendement van de VVD gaat hier nader op in.  
Weer een lastenverhoging voor de inwoners van 
Weert is echt niet uit te leggen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samenspel of  buitenspel
Vroeger groeiden de bomen tot in de hemel en kwa-
men er wijkgebonden accommodaties. Daarom heb-
ben we nu in Weert een overaanbod aan binnen- en 
buitensport accommodaties. En… teveel verenigin-
gen. En dat in een tijd dat de levensvatbaarheid van 
verenigingen door de demografische ontwikkelingen 
sterk onder druk staat. Dat dit besef tot veel vereni-
gingen nog niet is doorgedrongen is in de afgelopen 
jaren wel gebleken. De gedachte dat samenwerken of 
fuseren vanuit de verenigingen moet komen is zeer 
naïef gebleken. Daar moet nu verandering in komen. 
Het wordt tijd dat het college als scheidsrechter op-
treedt.
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Weert bouwt voor iedereen
Woningen bouwen moet aansluiten op de algemene 
behoefte, maar ook op de vraag van specifieke doelgroe-
pen. De gemeente moet overwegen om de bestemming 
van eigen panden te wijzigen, afscheid te nemen van 
overbodige panden en flexibel omgaan met particuliere 
verzoeken in dit kader. Exploitatie van vastgoed is geen 
kerntaak van de gemeente. Andere partijen in de markt 
zijn daar (veel) beter in.

Waar moet je als Weertenaar 
nou nog over klagen? Niet 
meer in de file op de A2 – 
Dankjewel VVD
Dankzij de inzet van de VVD Weert en Provinciaal 
komt er een onderzoek naar een spitsstrook op het  
traject Weert Eindhoven in 2020 en kunnen veel  
Weertenaren in de ochtend iets langer blijven liggen 
en gaat het gemeentehuis iets eerder open. Fileflirten is  
vanaf dan verleden tijd. 

New wave in Weert: Street 
Art en nu Infographics
De schilderingen in de parkeergarage smaken naar meer. 
Er zijn voldoende andere locaties die opgeleukt kunnen 
worden en dat geldt zeker ook voor de financiën van de 
gemeente. Infographics maken; dan begrijpt iedereen 
hoe we met potjes heen en weer schuiven. 



Cultuur: Maak(t)! jezelf  
groter dan je bent
Museum Jacob van Horne mag van ons best een tijd 
dicht om er iets moois van te maken. Zorg vervolgens 
voor een dynamisch aanbod van aantrekkelijke col-
lecties waar veel mensen voor naar Weert komen. Van 
iedereen, voor iedereen en door samen te werken met 
gemeentes in de regio. En Sinterklaas, die mag ieder 
jaar weer terugkomen met of zonder zwartepiet.

Klimaatverandering?! Niks 
Ibiza, gewoon naar Weert 
Beach in 2016
Dagrecreatie was bijna daaag recreatie maar mede dank 
zij deze coalitie gaan we in 2016 genieten van het Blau-
we Meertje en de natuur er om heen. Weert op z’n best.

Weert begraaft het verleden – 
Gemeentelijk archief wordt onder het gemeentehuis in 
de parkeerkelder ondergebracht.
Het eerste drive-in archief van Nederland. 

Communicatie van de 
gemeente is als schieten 
met hagel; je weet nooit 
wat of  wie je raakt, laat 
staan waarom
Er komt een nota strategisch communicatiebeleid 
waarin staat wat we willen zijn als gemeente; hoe we 
willen dat inwoners en medewerkers de gemeente zien 
en hoe we  dat willen bereiken.  En bedenk wel: het 
begint met WAAROM en niet met HOE.

Bibliotheek Stramproy  
moet blijven, want wie van 
boeken houdt gaat nooit  
alleen naar bed
Burgerinitiatief van Stramproy moet beloond worden, 
want van boeken krijg je nooit genoeg, ook al zijn ze 
digitaal + gratis spray met de geur van drukinkt.


