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Voorwoord
Met trots presenteer ik u het verkiezingsprogramma van het CDA Horst aan de Maas. De
afgelopen jaren is er door het CDA samen met haar coalitiepartners hard gewerkt om van
Horst en de Maas een gemeente te maken waar het prettig wonen, werken en verblijven is.
Dat hadden we de kiezers beloofd, en dat hebben we gedaan. Graag willen we dit ook de
komende jaren weer doen. Dit verkiezingsprogramma geeft de richting aan waarin wij samen
met u verder willen bouwen aan onze mooie gemeente.
Ons verkiezingsprogramma is gebaseerd op de 4 kernwaarden van het CDA: gespreide
verantwoordelijkheid, rentmeesterschap, solidariteit en publieke gerechtigheid. Kernwaarden
die in de huidige samenleving springlevend zijn en in Horst aan de Maas vaak
vanzelfsprekend lijken.
Vanuit het principe van gespreide verantwoordelijkheid juichen we toe dat een overheid zich
terugtrekt en meer ruimte geeft aan mensen om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.
In de gemeente Horst aan de Maas zijn er prachtige voorbeelden waarbij onze inwoners zelf
invulling geven aan hun leefomgeving. Dit betekent een veranderende rol voor politiek en
bestuur die veel meer faciliterend en ondersteunend wordt. Onze gemeente kent tal van
mooie voorbeelden op het gebied van burgerinitiatieven. Denk hierbij aan de Gezondste
Regio, Afslag 10, Sportdorp Sevenum en de vernieuwing van het centrumplan in Hegelsom.
Een goed rentmeesterschap ziet toe op de plicht de aarde in leefbare staat door te geven
aan ons nageslacht. In Horst aan de Maas heeft het bijvoorbeeld enerzijds betrekking op
een gezond ondernemersklimaat waarin iedereen zijn boterham kan verdienen, en
anderzijds op het thema duurzaamheid waarbij uitgangspunt is dat we zuinig omgaan met
onze aarde. Horst aan de Maas kent inmiddels verschillende duurzaamheidinitiatieven die
we van harte ondersteunen.
Solidariteit als kernwaarde houdt in dat we streven naar betrokkenheid tussen generaties en
tussen arm en rijk. In Horst aan de Maas leven we niet alleen voor onszelf, maar doen we
het samen. We zien dit terug in ons rijke verenigingsleven en sociale burgerinitiatieven.
Deze verdienen daarom onze steun.
Tot slot houdt het principe van publieke gerechtigheid in dat de overheid er is om
samenleven mogelijk te maken voor ons allemaal. Een samenleving waarin iedereen voor
zichzelf verantwoordelijk is maar waarin de overheid ook moet zorgen voor mensen die
kwetsbaar en afhankelijk zijn. Het solide sociale beleid van Horst aan Maas, waarin niet het
uitgangspunt is ‘waar heb je recht op’, maar juist ‘waar heb je behoefte aan’, is succesvol
gebleken.
Horst aan de Maas heeft 16 mooie en bruisende dorpen. Elk met een eigen karakter en ziel.
De kieslijst van het CDA vertegenwoordigt al deze kernen door mensen die midden in deze
gemeenschappen staan. Hoewel verschillend qua achtergrond en leeftijd, delen al onze
kandidaten betrokkenheid bij de gemeenschap. Samen willen we graag verder aan de slag
voor de inwoners van Horst aan de Maas onder het motto: Gewoon samen doen!
Bob Vostermans
Lijsttrekker
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Wonen
Horst aan de Maas is een gemeente waar het prettig wonen is.
Plezierig en betaalbaar wonen in een dorp of wijk naar keuze is zeer belangrijk. Horst aan
de Maas is daarvoor een goede keuze. Niet voor niets behoort onze gemeente tot beste
woongemeenten van Limburg. We hebben de afgelopen jaren flink gewerkt aan
woningaanbod, openbare ruimte en verkeersveiligheid.
De afgelopen vier jaar is het woningaanbod met ruim 350 huizen gestegen en hebben meer
starters een woning kunnen vinden. Dit komt mede door de stimuleringsmaatregelen die we
komende raadsperiode voort willen zetten en uit willen breiden met duurzaamheidinvesteringen. We streven naar een aanbod naar behoefte voor jong en oud, waarin we
zoeken naar een goede balans. In een samenleving waar de gemiddelde leeftijd toeneemt
zal er een grotere vraag komen naar ouderenwoningen.
De huurmarkt in Horst aan de Maas staat onder druk. Het CDA wil in gesprek blijven met
woningcorporaties en projectontwikkelaars om zo te komen tot optimale prestatieafspraken
die leiden tot een verruiming van het huuraanbod. De ambities zoals deze zijn opgenomen in
het ‘Masterplan wonen’, om het aantal huurwoningen in zowel het sociale als middensegment te vergroten, blijven ons uitgangspunt.
Wij blijven ons inzetten voor nieuwe woonconcepten: tijdelijke woonruimtes, éénpersoonswoningen (tiny houses) en woonhofjes kunnen oplossingen bieden en dienen verder
uitgewerkt te worden. Het CDA vindt het belangrijk dat de behoefte die er is bij alle 16
kernen op maat wordt ingevuld. Uitgangspunt is dat zowel jongeren als ouderen een woning
in hun eigen dorp kunnen vinden, De dorpen kunnen zelf initiatief nemen om behoefte te
peilen, zichtbaar te maken en realisatie te ondersteunen. Uitgangspunt is dat de gemeente
zelf geen woningen bouwt maar kaders stelt en voorwaarden schept. De markt vult deze
vraag verder in. Eigen initiatieven zoals Bouwen in eigen Beheer (BieB) en Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden positief benaderd.
Ook arbeidsmigranten en statushouders willen we passend huisvesten. Het CDA wil dat
arbeidsmigranten die zich definitief in Horst aan de Maas willen vestigen zo veel mogelijk
integreren in de samenleving en dus ook gebruik kunnen maken van het woningaanbod.
Seizoenarbeiders hebben een andere woonbehoefte. De werkgevers zijn primair
verantwoordelijk voor acceptabele woonomstandigheden.
Voor het huisvesten van statushouders hebben wij een extra taak met z’n allen. Integratie
van nieuwkomers is een must. De gemeente ziet erop toe dat er een juiste verdeling is van
statushouders over de kernen om de integratie te bevorderen. Langdurig verblijf op
campingterreinen moet zoveel mogelijk vermeden worden.
Horst aan de Maas werkt aan een duurzaam woningbestand
Het CDA wil dat de gemeente werk maakt van een woningbestand dat klaar is voor de
toekomst, waar hemelwater afgekoppeld is van het riool, ruimte is voor zonnepanelen en
waar geen gebruik meer wordt gemaakt van gasaansluitingen. Goed rentmeesterschap voor
onze leef- en woonomgeving staat voorop. “Nul op de meter” is een goede ambitie. Met het
instrument van vergunningen willen wij werken aan het duurzaam bouwen in onze
gemeente. Dit kan in de vorm van energiebesparende maatregelen, maar ook levensloopbestendig (ver)bouwen is een vorm van duurzaamheid. Zo kunnen mensen zolang mogelijk
blijven wonen op de door hen gewenste plek.
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Horst aan de Maas zet in op veiligheid
De gemeente streeft naar veilige wegen voor onze inwoners met eenduidige regels.
Knelpunten zijn in beeld gebracht en verdienen continu aandacht zodat kansen om te
komen tot oplossingen adequaat aangegrepen kunnen worden.
Bestaande wegen moeten goed op hun functie berekend en zo veilig mogelijk zijn. Het CDA
wil dat de gemeente ook speciale aandacht heeft voor de kwetsbare verkeersdeelnemers,
zoals scholieren, minder validen en ouderen. Uitbreiding van fietsroutes of verlichting van
bestaande routes kan hieraan bijdragen. Denk hierbij aan de ontsluiting van Green Park
Venlo en de uitbreiding van de Greenport Bikeway.
De gemeente kan niet alles met regelgeving oplossen. Steeds worden we geconfronteerd
met slecht gedrag in het verkeer. Waar mogelijk werkt de gemeente samen met onderwijs
en dorpsplatforms aan bewustwording en sociale controle door de eigen omgeving. Hierdoor
wordt het gevoel van veiligheid nadrukkelijk bevorderd. Daarnaast moeten in bestemmingsplannen en projectplannen, behalve toegankelijkheid volgens Agenda 22, ook sociale
veiligheid en verkeersveiligheid standaard beoordeeld worden.
Hoogwaterbeveiliging langs de Maas is een belangrijk aspect voor de leefbaarheid in de
Maasdorpen, met name voor Broekhuizen(vorst) en Ooijen. Aan de realisatie van de
Gebiedsontwikkeling wordt hard gewerkt, maar de gemeente zal de vinger goed aan de pols
moeten houden.
Ambities:
1. De gemeente pakt een proactieve rol in het initiëren, stimuleren en faciliteren van
vernieuwende wooninitiatieven.
2. Het CDA streeft naar een energieneutraal woningbestand.
3. De gemeente spant zich in om te kunnen bouwen naar behoefte in alle kernen,
waarbij extra aandacht uitgaat naar mogelijkheden voor starters en ouderen.
4. Er wordt prioriteit gegeven aan levensloopbestendig (ver)bouwen.
5. De gemeente voert adequaat beleid m.b.t. de huisvesting van arbeidsmigranten en
statushouders.
6. De gemeente denkt actief mee met inwoners over vrijkomende agrarische gebouwen
(VAB’s) en biedt ruimte voor een nieuwe bestemming dan wel sanering.
7. Zelfsturing door inwoners wordt gestimuleerd. Leefbaarheidsinitiatieven met
draagvlak van burgers verdienen ondersteuning van de gemeente.
8. Het Centrumplan Horst wordt verder geoptimaliseerd met de verdere ontwikkeling
van Horst zuid (Hof te Berkel – Gasthoêsplein – Gasthoês).
9. Er wordt gestreefd naar verbetering van fietsroutes, met name ook naar nog niet
goed ontsloten gebieden zoals Green Park Venlo.
10. We zetten in het kader van verkeersveiligheid bij voorkeur in op gedragsbeïnvloeding.
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Werken
Eerlijke economie voor een goed leven
Werk is de beste sociale voorziening voor iedereen. Het zorgt voor een inkomen waarmee je
in je levensonderhoud kunt voorzien en waarmee je ook die dingen kunt doen waar je plezier
en voldoening aan beleeft. Voor jezelf en voor anderen: kinderen, familie, vrienden. Werk
zorgt voor zelfontplooiing en voor sociale contacten.
Maar werk moet wel in een eerlijke economie gedaan kunnen worden, zodat alle inwoners
kunnen profiteren van het werk dat we samen verzetten. Mensen op de werkvloer moeten
niet aan het kortste eind trekken met kleine, losse baantjes of tijdelijke contracten. Een
eerlijke economie verbindt de belangen van werknemers en werkgevers, van rendement en
verantwoordelijkheid.
Een eerlijke economie is ook een duurzame economie, waar ondernemerschap loont en
groei en bedrijvigheid de toekomst van onze kinderen versterken in plaats van belasten.
Horst aan de Maas kent een economie die is gebouwd op familiebedrijven, maar ook op
‘start ups’ en innovatie. We zijn sterk in veel sectoren: van land- en tuinbouw tot
dienstverlening; van maakindustrie tot logistiek. Maar een economie is nooit af.
Ontwikkelingen gaan snel en daar wil het CDA in faciliteren. Door een excellent
ondernemers- en werknemersklimaat, in de eigen gemeente én in de regio, zodat werk zorgt
voor een goed leven. Voor ons en voor onze kinderen. Nu en in de toekomst.
Werkgelegenheid in Horst aan de Maas
Het CDA is voor een arbeidsmarkt waarin iedereen zo veel mogelijk mee doet. Voldoende
werkgelegenheid is cruciaal. Zowel voor hoog als lager opgeleiden. De economie heeft zich
de afgelopen tijd uit de crisis hersteld, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk
zijn toegenomen. Daar moeten we als Horst aan de Maas de vruchten van plukken. Ons
streven is om het aantal uitkeringsgerechtigden fors te laten dalen.
Het CDA wil ruime aandacht voor begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het CDA is dan ook voorstander van een samenwerking tussen de gemeente en het
bedrijfsleven, waarbij vraag en aanbod centraal op elkaar wordt afgestemd. Deze samenwerking moet meer kansen voor werkzoekenden en bedrijven in onze gemeente creëren.
Het CDA wil samen met stakeholders meer inzicht krijgen in de specifieke hulpvraag die
werkzoekenden in onze regio hebben om arbeidsmobiliteit zo goed mogelijk te kunnen organiseren voor de doelgroepen die het betreft. Het zichtbaar maken van competenties, persoonlijkheid en drijfveren/overtuigingen, vergroot de kans op het vinden van passende arbeid en het invullen van banen.
Arbeidsmarktcommunicatie is niet alleen belangrijk voor ondernemers, maar ook voor de
gehele regio. Om de groei van ondernemingen te stimuleren is het belangrijk om lokaal talent te behouden voor onze regio. Onze gemeente biedt voor talenten van alle niveaus en uit
alle sectoren de mogelijkheid om te werken en ondernemen. Het CDA wil afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen voor iedereen; van pasafgestudeerden tot langdurig werklozen.
Goed onderwijs en goede scholing zijn de basis voor een gezonde arbeidsmarkt. De
afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt verdient constante aandacht. Het CDA
ondersteunt de deelname van Horst aan de Maas in Brightlands Greenport Venlo, maar stelt
wel hoge eisen aan de kwaliteit van de nieuwe werkgelegenheid die hieruit voortvloeit. Onze
inzet is een goede mix van werkgelegenheid voor hoog- en laagopgeleiden met een zo hoog
mogelijk percentage vaste arbeidsovereenkomsten.
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Arbeidsmigranten zijn onmisbaar in onze lokale economie en maken daarom integraal
onderdeel uit van onze arbeidsmarkt.
Agro-economie blijft speerpunt
Onze boeren en tuinders behoren tot de beste en meest duurzame agrarische ondernemers.
Zij beschikken over de beste technieken om voor ons veilige en gezonde producten te maken die over de hele wereld hoog aangeschreven staan. De land- en tuinbouw in Horst aan
de Maas is ongekend gevarieerd. Akkerbouw, tuinbouw, veehouderij, fruitteelt, boomteelt,
champignonteelt en paardenhouderij leveren een zeer grote bijdrage aan de lokale
economie. Er zijn echter drie aspecten die veel aandacht vragen:
-

Het draagvlak in de samenleving om agrarische ondernemers de ruimte te bieden
om grootschalige bedrijven te ontwikkelen, is zeer sterk afgenomen.
Er leven in de samenleving veel zorgen over de gevolgen van ammoniak, fijnstof en
geur voor volksgezondheid en milieu. Dit ondanks dat ammoniakuitstoot als gevolg
van agrarische activiteiten sinds 1990 met maar liefst 64% is afgenomen.
Ondernemers in de veehouderij spelen internationaal op een ongelijk speelveld. Zij
moeten aan veel meer wetgeving voldoen dan buitenlandse collega’s. Te veel
veehouders kiezen daardoor noodgedwongen voor schaalvergroting, die weer leidt
tot maatschappelijke weerstand.

In Horst aan de Maas willen wij aan veehouderijen die willen uitbreiden als voorwaarde gaan
stellen dat zij in dialoog met hun omgeving komen tot voldoende draagvlak voor de
ontwikkeling die ze willen realiseren. Er moet ruimte blijven voor koplopers en bedrijven die
willen investeren. Dynamiek geeft immers de beste mogelijkheid om een verdere daling van
ammoniakuitstoot, fijnstof en geur te regelen op een economisch verantwoorde manier.
Agrariërs leveren een belangrijke bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer. Daarnaast
groeit het aantal zorgboerderijen en vullen agrarische ondernemers hun bedrijfsvoering aan
met recreatieve en toeristische activiteiten. Verlies en versnippering van landbouwgrond
moet zo veel mogelijk worden voorkomen.
Vrijgekomen agrarische bebouwing (VAB) kan onder voorwaarden een andere bestemming
krijgen, mits passend in het buitengebied en niet belemmerend voor andere bedrijven. Denk
hierbij aan kleinschalige ambachtelijke bedrijven en lichte industrie.
Realiseerbare initiatieven vanuit de bevolking om te komen tot energieopwekking worden
positief-kritisch benaderd. Het CDA ziet bijvoorbeeld ruimte om de aanleg van zonnepanelen
te combineren met de vele asbestdaken die in de agrarische sector nog gesaneerd moeten
worden. Daar waar mogelijkheden zijn om asbest te laten verwijderen door eigenaren, zoals
het project van Bouwmensen (BOC), zullen wij ondersteuning bieden.
Het CDA heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om een dekkend glasvezelnetwerk te
realiseren in het buitengebied van onze gemeente. De coöperatie BuitengewoonBereikbaar
gaat deze voorziening realiseren, zodat ook het buitengebied toegang krijgt tot de toekomst
en ruimte kan bieden aan nieuwe functies.
Toerisme en recreatie
Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers voor Horst aan de Maas. Er wordt
ruim 165 miljoen euro per jaar besteed door gasten in Horst aan de Maas. Daarnaast zijn er
bijna 2.000 mensen werkzaam in deze sector in Horst aan de Maas. Gastheerschap en
gastvrijheid zijn kernbegrippen die we met zijn allen uitdragen en die de kracht van de sector
onderstrepen.
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Horst aan de Maas werkt samen met de gemeente Venray, Waterschap Peel en Maasvallei
en de Provincie aan de realisatie van diverse ontwikkelingen binnen het project Maasgaard.
In dit project worden natuur, landschap, recreatie, leefbaarheid en agrarische ontwikkelingen
optimaal op elkaar afgestemd, waardoor de generaties na ons ook nog kunnen genieten van
onze mooie natuurrijke woon- en werkomgeving. De Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum
en Park de Peelbergen bieden mogelijkheden om de toeristisch-recreatieve structuur van
Horst aan de Maas te versterken. Daarbij zijn slimme combinaties te maken van natuurontwikkeling en economisch/toeristische belangen. De gemeente denkt constructief mee met
initiatiefnemers die het recreatieve aanbod in ons buitengebied willen aanvullen of
verbeteren.
Organisaties zoals het Toeristisch Info Punt Horst aan de Maas, Toeristisch Platform Horst
aan de Maas, Leisure Port, maar ook de stichting Gezondste Regio 2025 zijn voor het CDA
belangrijke partners van de gemeente omdat zij bijdragen aan de promotie en verdere versterking van Horst aan de Maas als recreatiegemeente.
Maakindustrie
Waar West-Nederland steeds meer dienstenindustrie (incl. overheid) herbergt, is maakindustrie een belangrijke economische sector geworden in Zuid-Nederland. Ook Horst aan
de Maas kent een aantal bedrijven die in deze sector actief zijn, waaronder zelfs bedrijven
die tot de absolute wereldtop in hun vakgebied behoren. Deze bedrijven zijn belangrijke
aanjagers van innovatie en kunnen ook andere sectoren aanzetten tot vernieuwingen en
nieuwe verdienmodellen. De maakindustrie is een belangrijke werkgever voor hoog- én lager
geschoold technisch personeel. Voldoende aanwas van werknemers is een belangrijke
opgave. Via haar deelname in de Brightlands Campus Greenport Venlo wil de gemeente
bijdragen aan een optimaal ondernemers- en werknemersklimaat voor de maakindustrie.
Brightlands Greenport Venlo
In 2016 is de economische samenwerking in de Regio Venlo opnieuw ingericht. Eén
regionaal grondbedrijf moet zorgen voor een hoogwaardige invulling van het werklandschap
met bedrijven die werkgelegenheid bieden die tenminste voor 1/3 deel uit hoger opgeleid
personeel bestaat. Een sterke Campus die is gericht op het ontwikkelen van in de praktijk
toepasbare kennis moet ondernemers helpen met innovaties hun rendement te verhogen,
c.q. nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen op het gebied van gezonde voeding, van
kweken en telen, van alternatieve grondstoffen en voedingsbronnen. Zo wordt de kracht van
de regio gebundeld, versterkt en verder uitgebouwd.
Het CDA wil verscherpt toezicht en sturing op de gewenste resultaten uit regionale
samenwerking.
Logistiek
Een andere sector die van oudsher in Horst aan de Maas een belangrijke rol speelt, is de
logistieke en vervoerssector. Horst aan de Maas ligt centraal in de logistieke hot spot van
Nederland: Venlo/Venray. Onze goede ontsluiting via de snelwegen A73 en A67 draagt hier
in belangrijke mate aan bij.
Het CDA is een groot voorstander van de verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn
(spoorverbinding Roermond/Nijmegen, die over Horster grondgebied loopt). Belangrijk
daarbij is dat Station Grubbenvorst – Greenport Venlo onderdeel wordt van deze Maaslijn,
omdat het zowel voor het dorp Grubbenvorst als voor werknemers in de Brightlands
Greenport Venlo een noodzakelijke voorziening is.
Het CDA is wél kritisch op de hoeveelheid logistieke activiteiten die kunnen worden
gehuisvest in Greenport Venlo. Een grotere verscheidenheid van bedrijfsactiviteiten, m.n.
ook ter versterking van het regionale midden- en kleinbedrijf is gewenst.
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Detailhandel
Detailhandel in een zo aantrekkelijk mogelijk winkelklimaat levert een belangrijke bijdrage
aan de leefbaarheid en vitaliteit van onze kernen. Afronding van het Centrumplan Horst is
belangrijk om de vele kleine, zelfstandige winkeliers optimaal te faciliteren en het percentage
leegstand van winkelruimte laag te houden. Daarnaast is er aandacht voor de detailhandelsstructuur in de andere dorpen. Vooralsnog moet ingezet worden op inbreiding in plaats van
uitbreiding.
Het CDA onderhoudt actieve relaties met organisaties die zich inzetten om het winkelklimaat
in onze gemeente te bevorderen.
Ambities
1. Het CDA omarmt het streven om koploper te zijn op innovatieve ontwikkelingen
binnen de agrarische sector en wil hier ruimte aan bieden.
2. Ondernemers die een grootschalige ontwikkeling willen realiseren gaan op voorhand
met hun omgeving in dialoog om draagvlak te creëren.
3. Er wordt ruimte geboden aan een gezonde mix van gangbare én biologische
landbouw in Horst aan de Maas.
4. Het CDA gebruikt haar netwerk om een gelijk speelveld t.o.v. omringende landen te
realiseren, en maatregelen om te komen tot een eerlijk verdienmodel voor alle
ondernemers.
5. De gemeente is zuinig op natuur en beschikbare landbouwgrond.
6. De nieuwe Omgevingswet (vanaf 2021 in werking) wordt ingezet voor maatwerk om
lokale oplossingen te kunnen bieden. Het lokale bedrijfsleven wordt betrokken bij het
opstellen van de Omgevingsvisie.
7. De gemeente Horst aan de Maas vervult de rol van centrumgemeente bij agroeconomische initiatieven met een (gemeente)grensoverschrijdende werking. (o.a.The
Green Connection, Mushroom Valley).
8. Acquisitie voor nieuwe bedrijfsvestigingen in het Klavertje-4-gebied wordt versneld
en geïntensiveerd, m.n. op bedrijven die de bestaande (agro-)MKB-structuur
versterken.
9. Het CDA wil een strategisch accountmanager bedrijven inzetten vanuit de gemeente,
die ondernemers proactief wijst op kansen, veranderende wetgeving, enz.
10. Werkgevers worden aangespoord om hoogwaardige stageplaatsen en arbeid te
bieden aan jonge hoogopgeleiden zodat deze zich aan onze regio kunnen/willen
binden.
11. Het CDA is voorstander van een intensieve samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven om de vraag naar arbeid en het aanbod daarvan goed op elkaar af te
stemmen om arbeidsmobiliteit zo veel mogelijk te stimuleren en zo te bereiken dat
mensen die dat nodig hebben ondersteuning te bieden bij het vinden van een passende baan.
12. Werkgevers hebben oog voor integratie, taal- en carrièreontwikkeling van arbeidsmigranten.
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13. Samen met de maakindustrie, technische bedrijven en het onderwijs in de regio
wordt een plan ontwikkeld om het tekort aan goede, geschoolde werknemers op te
lossen.
14. Concentratie van de lokale detailhandel ter versterking van de winkelcentra is
noodzaak. Leegstand van winkelruimte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. De
gemeente gaat daarom voor inbreiding in plaats van uitbreiding.
15. De gemeente werkt samen met ondernemers uit de toeristische en recreatieve sector
om van Horst aan de Maas dé groenste, gezondste en meest gevarieerde recreatiegemeente van Zuid-Nederland te maken. Kwaliteit staat voorop.
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Welzijn
Welzijn is een gevoel van welbevinden, door sommigen ook wel beschreven als geluk. Met
welzijn wordt bedoeld dat het lichamelijk, geestelijk én sociaal goed met een persoon gaat.
In de economie gaat welzijn over de mate waarin mensen aan hun materiële en immateriële
behoeften kunnen voldoen. Welzijn krijgt inhoud door ons allemaal. Iedereen zal zijn steentje
bij willen - en moeten – dragen om samen een gemeente te vormen waarin men zich thuis
voelt en waaraan men graag deelneemt, van jong tot oud. Het CDA staat voor een lokale
samenleving waarin we de handen in elkaar slaan om de wereld om ons heen beter te
maken en dat samen uit te dragen. Daarvoor moet er aandacht zijn voor veel aspecten:
leefbaarheid, sociale veiligheid, verenigingen en vrijwilligers, onderwijs, sport, zorg en
cultuur.
Horst aan de Maas koestert haar verenigingen en vrijwilligers.
Vrijwilligers en verenigingen zijn onmisbaar in de samenleving. Het CDA koestert deze en
heeft waardering voor initiatieven van burgers die, al dan niet in verenigingsverband,
maatschappelijke betrokkenheid tonen en stimuleren. Waar nodig zal een ondersteunende
en faciliterende rol gekozen worden, maar de regie wordt zoveel mogelijk bij de initiatiefnemers gelaten. We zien dat de leefbaarheid binnen kernen en buurtschappen toeneemt
naarmate inwoners meer invloed hebben op hun eigen leefomgeving en hun kwaliteiten
kunnen gebruiken bij het inrichten daarvan. Omzien naar elkaar en elkaar aanspreken op
storend gedrag, wat overigens niet altijd makkelijk is, zijn daarbij van groot belang. Het CDA
gelooft in de eigen kracht van de inwoners, maar biedt ondersteuning waar dat nodig is.
Een ander belangrijk aspect van leefbaarheid is de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. De
afgelopen periode heeft zich een mooi proces afgespeeld binnen de kernen rondom
accommodaties, wat uiteindelijk enorm veel heeft opgeleverd in de zin van leefbaarheid.
Men weet elkaar te vinden, zelfs over de dorpsgrenzen heen. Er is een beweging op gang
gekomen die we vast moeten houden. Hierbij is het van belang dat in alle kernen van Horst
aan de Maas accommodaties zijn waar men elkaar kan ontmoeten. De kleinere kernen
verdienen hierbij bijzondere aandacht omdat het overeind houden van een ontmoetingsplek,
gezien de grootte van deze kernen, beduidend lastiger is dan in de rest van Horst aan de
Maas. Als CDA blijven we het belang hiervan onderkennen.
Welzijn is niet alleen belangrijk voor onze autochtone inwoners, maar ook voor de groeiende
groep arbeidsmigranten. Naast goede huisvesting zijn daarvoor ook toegang tot het lokale
verenigingsleven, onderwijs en goede begeleiding van integratieprocessen van belang.
Wanneer bij alle partijen de bereidheid bestaat hier serieus aan te werken, is er kans op
succes. Burgerinitiatieven om het welzijn van de arbeidsmigrant te bevorderen worden
gestimuleerd. Het regionale project “Het belang van arbeidsmigranten” waarvoor de Polonus
prijs in ontvangst genomen mocht worden, is hiervan een mooi voorbeeld.
Horst aan de Maas kijkt vooruit.
Onze jeugd is onze toekomst. Het CDA steekt energie en aandacht in de begeleiding van
onze jongeren. Het kind en zijn omgeving staan in dit opzicht centraal. Het CDA hecht
daarom grote waarde aan goede huisvesting, toegesneden op de eisen die moderne
inzichten stellen aan de inrichting van het onderwijs. Het vernieuwde Integraal Huisvesting
Plan (IHP)voor scholen zal hier een belangrijke rol in vervullen en moet – gezien de snelle
ontwikkelingen - een dynamisch document zijn. Het CDA juicht de verdere ontwikkeling van
Integrale Kind Centra toe. Zij kunnen er mede voor zorgen dat voor alle kinderen een
adequate onderwijsvoorziening geborgd is en elk talent aangesproken wordt en optimaal tot
ontwikkeling kan komen.
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Daarnaast hebben onze kinderen ook een pedagogisch klimaat nodig waarin aandacht is
voor sport, cultuur en maatschappelijke ontwikkeling. Wij moeten hen helpen zich te
ontwikkelen tot zelfverzekerde, actieve en betrokken deelnemers aan het hele scala van
maatschappelijke activiteiten.
Bewegen en muziek verdienen hierbij extra aandacht. Het is duidelijk dat bewegingsonderwijs en muzikale vorming een goede invloed hebben op de algehele ontwikkeling. Het CDA
vindt het belangrijk dat alle kinderen op beide terreinen een rijk aanbod krijgen. Dat past niet
alleen in onze cultuurhistorische context, maar ook in de doelstellingen van de Gezondste
Regio 2025. Onderzocht moet worden of door middel van dag arrangementen en/of
buitenschoolse opvang dit aanbod verbreed kan worden, waardoor kinderen kennis kunnen
maken met een rijk palet aan vrijetijdsbestedingen.
Het CDA vindt regelmatig contact met het Dendron College en Citaverde van groot belang.
Ook het betrekken van het bedrijfsleven hierbij is belangrijk om de aansluiting van onderwijs
op arbeidsmarkt te verbeteren. Doormiddel van een periodiek O3 overleg (overheid,
onderwijs en ondernemers) wordt gezamenlijk een toekomstagenda opgesteld.
Het uitgaansleven is voor de leefbaarheid en levendigheid van alle kernen van belang.
Volksfeesten zoals carnaval en kermissen dragen hier aan bij. Het CDA streeft naar
voldoende relevante activiteiten voor met name 12 – 18-jarigen. De diverse jongerensozen
zien we hierbij als belangrijke partners. Onderwerpen als alcohol en drugs moeten we hierbij
bespreekbaar houden met alle betrokkenen, zoals jongeren, ouders, horeca en het
verenigingsleven. Al deze partijen worden betrokken bij goed overleg over preventie en
handhaving.
De zilveren generatie wordt door het CDA gekoesterd. De maatschappij kan gebruik maken
van de talenten, kennis en betrokkenheid van deze groep. Het is mede daarom in ons aller
belang dat we de kwaliteiten van deze groep niet verloren laten gaan en inzetten waar dit
mogelijk is.
Horst aan de Maas als zorgzame partner
Bij het organiseren van (jeugd)zorg in Horst aan de Maas gaan we steeds meer uit van de
eigen kracht van mensen én van de kracht van onze gemeenschap om elkaar onderling te
helpen en er voor elkaar te zijn. We laten de verantwoordelijkheid dáár liggen waar deze
hoort. Inwoners zijn grotendeels zelf verantwoordelijk voor hun leven en voeren ook de regie
over de hulp en steun die zij nodig hebben. De gemeente zoekt samen met hen, hun
ondersteuners én ondersteunende organisaties naar manieren om zorg, welzijn en
werkgelegenheid voor iedereen goed te organiseren.
Uitgangspunt bij de vraag voor zorg is het principe: één inwoner/gezin, één plan, één regisseur. De gebiedsteams Peel Midden en Maas zijn hierbij leidend. Door middel van het
vraagverhelderingsgesprek wordt getracht de situatie van een gezin zo scherp mogelijk in
beeld te brengen en passende leef zorgplannen te maken, waarbij zeker ook voldoende
aandacht is voor de ‘onbetaalbare’ mantelzorg. Integrale samenwerking tussen de diverse
partijen is hierbij van belang. Daarnaast zien we dat ouders soms worstelen met de
veranderende wereld van hun kinderen. Opvoedondersteuning moet, waar nodig,
laagdrempelig beschikbaar en toegankelijk zijn. Dit kan problemen op langere termijn
voorkomen.
Sport aan de Maas
Sport en bewegen zijn erg belangrijk voor al onze inwoners, van jong tot oud. Ten eerste
dragen sport en bewegen bij aan een gezondere samenleving. Mensen die voldoende
sporten en bewegen hebben minder kans op gezondheidsklachten, waardoor gezondheidskosten gereduceerd kunnen worden.
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Ten tweede dragen sport en bewegen bij aan een sterkere sociale samenhang. Sporters
leren functioneren in teamverband waarbij normen en waarden van belang zijn. Ook
vergroot het de weerbaarheid en stimuleert het een actieve houding. Om deze redenen
verdienen sportverenigingen voldoende steun van de overheid. Bewegingen van onderop
die leiden tot samenwerking en/of fusie van verenigingen ondersteunen we van harte.
Er moeten voldoende goede voorzieningen voor onze sportende inwoners behouden blijven.
Het onlangs vastgestelde accommodatiebeleid biedt perspectieven en vormt een prima
basis vormt voor verdere uitwerking.
Kunst en cultuur in Horst aan de Maas.
Horst aan de Maas scoort goed als woongemeente. Op het gebied van kunst en cultuur valt
echter nog veel te winnen. Het brede scala aan muziek, toneel, volkscultuur, cultuurhistorie,
musea, enzovoorts is reden om trots te zijn, maar moet ook geborgd worden. Het CDA wil
daarom een nieuwe cultuurnota, waarin inzicht gegeven wordt in het huidige aanbod, de
onderliggende doelstellingen, en eventuele hiaten. Ook raakvlakken met andere terreinen
zoals educatie en inrichting van de openbare ruimte moeten daarin meegenomen worden.
De nota wordt inhoudelijk besproken met belanghebbenden: professionele instellingen,
musea en vertegenwoordigers van amateuristische organisaties en verenigingen.
De wens voor meer aandacht voor kunst en cultuur wordt breed gedragen. De
ontwikkelingen rondom de revitalisering van ’t Gasthoês en de oprichting van kunst- en
cultuurplatform ZEEN tonen dat aan.
Samenwerking moet gestimuleerd worden om meerwaarde te creëren. Zo kunnen
bijvoorbeeld de kerntaken van de bibliotheek versterkt worden door synergie met andere
disciplines binnen het vernieuwde Gasthoês en zal het cultuurplein niet alleen het centrum
van Horst fysiek afmaken, maar ook een broedplaats worden voor nieuwe samenwerkingsvormen. Initiatieven vanuit de bevolking op het gebied van kunst en cultuur kunnen rekenen
op een positieve benadering van de gemeente.
Horst aan de Maas als groenste gemeente
Groen in de openbare én particuliere ruimte verdient vanwege de vele positieve eigenschappen een voorname positie in de planning en budgettering van onze gemeente. Het
CDA ziet groen niet als kostenpost waar je steeds verder op kunt bezuinigen. Groen levert
juist heel veel maatschappelijk rendement op.
Groen zorgt voor een gezonde woon- en leefomgeving en bevordert de biodiversiteit
(bijenstand, insecten, vogels en andere dieren).
Groen heeft ook een positieve uitwerking op klimaatveranderingen. Bomen en struiken
houden water vast, zorgen voor verkoeling, filteren fijnstof en zetten CO2 om in zuurstof.
Maar ook mensen worden erdoor beïnvloed: een goede verzorgde, groene omgeving leidt
tot aanmerkelijk minder vandalisme. Bovendien verhoogt het de waarde van onroerend
goed.
Daarom wil het CDA samen met de inwoners en ondernemers van Horst aan de Maas een
groene gemeente maken. Met slimme plannen, projecten en cofinanciering. Maar ook met
zelfwerkzaamheid van eenieder. Daar kunnen we zelf van genieten, en ook toeristen die
onze gemeente bezoeken.
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Ambities
1. Het CDA wil het subsidiebudget voor het verenigingsleven minimaal op het huidige
niveau in stand houden en optimaliseren waar initiatieven tot samenwerking en/of
fusie tot stand komen.
2. Samenwerking tussen (sport-)verenigingen kan de kwaliteit, prijs en continuïteit van
voorzieningen bevorderen. Belangrijk is dat samenwerking ‘van onderop’ wordt
gedragen. Combinatiefunctionarissen ondersteunen deze processen.
3. ‘t Gasthoês wordt een verzamelplaats waar cultuuruitingen samen gaan komen en
elkaar versterken. Het is bovendien een ontmoetingsplek voor Hof te Berkel.
4. Afslag 10 is een voorbeeld van een beweging waar we als CDA in geloven en waar
gaandeweg meer vorm aan gegeven zal worden. We onderschrijven de ambities van
Afslag 10 om op het gebied van samenwerking tussen partners en doorontwikkeling
van accommodaties te komen tot meer synergie. De belangen in de overige kernen
zullen we hierbij zeker onderkennen.
5. Binnen het sociaal domein heeft de doorontwikkeling van de gebiedsteams
bijzondere aandacht. Daar ligt de basis van goede (jeugd)zorg.
6. In het kader van de (jeugd)zorg is er voortdurend aandacht voor ondersteuning van
zorg. We kunnen er niet als vanzelfsprekend vanuit gaan dat burgers bij
vraagverhelderingsgesprekken het juiste aan weten te geven. Onafhankelijke
ondersteuning is van belang en moet op verzoek beschikbaar zijn.
7. Samenwerking met verwijzers op het gebied van jeugdhulp heeft bijzondere
aandacht om inzicht te krijgen en houden in de verwijzingen en om elkaars expertise
optimaal te benutten.
8. Om lichamelijk en geestelijk gezond te zijn en blijven, organiseren we preventie en
voorlichting over gezonde voeding, sport en bewegen. Om dit ook in de praktijk
mogelijk te maken, ondersteunen we verenigingen en initiatieven die dit bevorderen.
9. Er vindt periodiek overleg plaats met de burgeradviesraad (BAR) om ‘van onderop’
informatie te verkrijgen over de zorg in Horst aan de Maas.
10. Agenda 22 helpt bij, en is richtinggevend voor, het toegankelijk maken van
gebouwen voor de minder mobiele medemens.
11. Het alcohol- en drugsgebruik blijft een aandachtspunt voor het CDA waarbij alle
partijen gesprekspartner zijn: jongeren en hun ouders, horeca (waaronder de
jongerensozen), het onderwijs en het verenigingsleven.
12. Er komt een O3 overleg (overheid, onderwijs, ondernemers) om te praten over de
relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven.
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Bestuur en Dienstverlening
Bestuur en Dienstverlening
Horst aan de Maas is en blijft van nature ondernemend. De gemeente bestaat uit 16
krachtige kernen die allemaal hun eigen identiteit hebben en waar mensen wonen die zich
betrokken voelen bij, en trots zijn op, hun eigen dorp. Het CDA koestert dit. Dicht bij de
mensen staan, weten wat er leeft en hier op inspelen, zorgt voor wederzijds vertrouwen. Wat
daarvoor nodig is, is een open houding, goede communicatie maar ook heldere en eerlijke
antwoorden. Beleid maken dat handhaafbaar is en als er afspraken gemaakt worden, deze
ook nakomen. Betrokkenheid van onze inwoners is nodig om te komen tot het beste
resultaat.
De beweging die we de afgelopen jaren gemaakt hebben van een overheid die hulp vraagt
naar een overheid die hulp biedt, de beweging van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie, schept kansen en moet verder ontwikkeld worden. Daarbij moeten we, zonder
initiatieven naar ons toe te trekken, ervoor waken dat we inwoners té veel belasten. Loslaten
en vertrouwen zijn daarbij belangrijke aspecten. Een juiste balans dient in samenspraak met
raad en inwoners gevonden te worden.
Daarvoor is het goed als de raad bij gelegenheid op locatie vergadert. Denk hierbij aan
themabijeenkomsten.
Dorps- en wijkplatforms blijven een belangrijke rol spelen door een platform te bieden waar
inwoners hun problemen, wensen en ideeën in kunnen brengen om vervolgens samen aan
de slag te gaan. Steeds vaker zien we dat bewonersgroepen op projectbasis actief worden.
Deze ontwikkeling is interessant en biedt mogelijkheden voor meer diepgang in de
samenwerking.
Communicatie en dienstverlening worden voortdurend bezien door de ogen van onze inwoners en bedrijven. Zij zijn onze klanten. Klantvriendelijkheid, efficiëntie en effectiviteit zijn de
sleutelwoorden. Meedenken en een proactieve opstelling zijn randvoorwaarden die horen bij
een betrokken organisatie. Affiniteit met de gemeenschap schept een band die de
samenwerking tussen verschillende geledingen zal bevorderen. Mede daarom moet inhuur
van tijdelijk personeel zoveel mogelijk beperkt worden.
Digitalisering is noodzakelijk en ondersteunend aan het handelen. Er wordt maatwerk
geleverd door vraaggericht te werken. Het CDA zet in op deregulering en een één-loketfunctie. Digitale dienstverlening (waar het kan) en fysieke dienstverlening (waar het moet)
gaan hand in hand.
De gemeentelijke organisatie zal verder doorontwikkeld worden om de snel veranderende
maatschappij zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hiervoor zal budget beschikbaar gesteld
moeten worden, dat jaarlijks door de raad gemonitord wordt op resultaat.
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Regionale samenwerking
Regionale Samenwerking
Horst aan de Maas is een krachtige plattelandsgemeente met daarop afgestemde
voorzieningen. De regio kent meerdere partners en samenwerking is op verschillende
gebieden aan de orde, zowel verplicht als weloverwogen gekozen. Venlo treedt vaak op als
centrumgemeente en heeft de regio nodig om deze rol te kunnen vervullen. Het CDA ervaart
de “Horster maat” als prettig, zowel in voorzieningen als in contacten met de inwoners. Bij
het eventueel uitbreiden van gemeenschappelijke regelingen wordt zorgvuldig gekeken naar
de mate van bestuurlijke invloed die wenselijk en mogelijk is.
Het CDA wil dat Horst aan de Maas de samenwerking opzoekt in de gebieden waar partners
elkaar iets te bieden hebben of juist van elkaar kunnen leren. We onderzoeken waar we
wederzijds voordeel kunnen behalen, in het belang van onze inwoners. Uiteraard met focus
op onze lokale speerpunten.
Een goed draaiende regionale economie en een doelmatige gemeentelijke bedrijfsvoering
zijn belangrijke aandachtsvelden waar nog stappen gezet moeten worden. De
bedrijfsvoering wordt samen met Venlo en Venray doorontwikkeld, waarbij efficiëntie,
loonsom en informatiebeveiliging nadrukkelijk aandacht krijgen. Sturing en toezicht op
gewenste resultaten zijn hierbij noodzakelijk. Ook wordt onderzocht of een regionale borging
van het gemeentelijk archief perspectief heeft.
Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen op vele terreinen. De gemeente
participeert actief in de Euregio Rijn-Maas-Noord. Ook met de Noord Brabantse gemeenten
wordt contact gezocht en onderhouden om te bezien hoe we van elkaar kunnen leren en
elkaar kunnen versterken.
De Gezondste Regio 2025 is een belangrijk speerpunt in de komende jaren. Ook buiten
Horst aan de Maas is dit initiatief omarmd. Het heeft de potentie om uit te groeien tot een
beeldmerk van de hele regio. Horst aan de Maas stuurt mee op inhoud en projecten en
stemt het eigen beleid overal waar mogelijk af op te realiseren doelstellingen. Samen met
bedrijfsleven en onderwijs worden middelen hiervoor beschikbaar gesteld.
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Financiën
Uitgangspunt is een solide financieel beleid, waarbij uitgaven en inkomsten in balans zijn, op
de korte en lange termijn. Besteding van middelen zal kritisch en zorgvuldig gebeuren,
waarbij een goede samenhang tussen sociaal-maatschappelijke en economische
infrastructuur leidend is en waarbij voortdurend de vraag gesteld wordt of het gaat om een
gemeentelijke taak. De keuze tussen uitbesteding en in eigen beheer werken, heeft daarom
steeds de aandacht. Het stimuleren van de lokale en regionale economie is van wezenlijk
belang. Tegelijkertijd vragen we als lokale overheid op diverse terreinen, zeker ook in het
sociale domein, de medewerking van onze inwoners, waarbij het uitgangspunt altijd zal zijn
dat iedereen mee moet kunnen (blijven) doen.
Het is gewenst om de kosten voor onze inwoners beheersbaar te houden en de totale lasten
zoveel mogelijk te beperken. De kosten voor gemeentelijke producten zijn in beeld en
worden bij de gebruiker in rekening gebracht.
Het CDA vindt dat de gemeentelijke begroting er op gericht moet zijn om een zo groot
mogelijk maatschappelijk rendement te halen. Dat betekent enerzijds een actief beleid dat
investeringen mogelijk maakt waar zo veel mogelijk burgers en bedrijven in onze gemeente
belang bij hebben. En anderzijds betekent het rentmeesterschap, dat er voor zorgt dat de
gemeentelijke financiën zijn berekend op de toekomst en tegen een stootje kunnen. In de
afgelopen periode heeft deze aanpak zich bewezen. Actief en ondernemend besturen heeft
er voor gezorgd dat er enorm veel is geïnvesteerd en gerealiseerd aan voorzieningen voor
Horst aan de Maas en haar inwoners, terwijl de gemeente anderzijds een meerjarig
sluitende begroting kent. De ozb wordt geïndexeerd en de lastendruk wordt in samenhang
bezien. Uitgangspunt is dat de nullijn wordt vasthouden behoudens de inflatiecorrectie.
Nieuwe belastingen worden niet overwogen. Bij aanbestedingen wordt uitgegaan van het
vastgestelde beleid. Bij een gelijke prijs- kwaliteitverhouding gaat de voorkeur uit naar
bedrijven en instellingen binnen onze gemeente.
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Successen afgelopen vier jaar
Het CDA Horst aan de Maas heeft de afgelopen 4 jaar hard gewerkt aan het realiseren van
het collegeprogramma. Ondanks economische tegenwind is in samenwerking met de
coalitiepartners vrijwel het hele programma uitgevoerd. Met voldoening kijken wij daarop
terug. Een greep uit de bereikte resultaten:
-

Op het gebied van de relatie tussen burger en bestuur hebben we stappen gezet met
betrekking tot het maken van nieuw beleid. Er is vooraf gesproken met betrokken
inwoners. Bijvoorbeeld rond de herziening van het subsidiekader (vouchers) en het
project accommodaties is nadrukkelijk de samenwerking gezocht, waarbij inwoners
ook de ruimte hebben gekregen om als gelijkwaardige partners na te denken over de
toekomst van hun eigen leefomgeving.

-

Initiatieven van burgers zoals bijvoorbeeld Centrumplan Hegelsom zijn omarmd en
worden met belangstelling gevolgd. Andere initiatieven zijn gefaciliteerd. Zo heeft de
gemeente bijvoorbeeld de Stichting BuitengewoonBereikbaar (BGB) ondersteund in
haar initiatief om te komen tot een dekkend netwerk van snel internet.

-

Op het gebied van Ondersteuning en Zorg zijn de Decentralisaties goed verlopen. De
transitiefase is achter de rug en met vertrouwen werken we nu aan de transformatie.

-

Er is hard gewerkt aan creatieve oplossingen voor de woningmarkt. Het Masterplan
Wonen is vastgesteld en verzekert ons van behoud en versterking van een kwalitatief
hoogwaardig en gedifferentieerd woningaanbod, met aandacht voor tijdelijke
woningbouw, met name ook in de kleinere kernen, zoals America (Heymans One),
Hegelsom, Kronenberg, Meterik (Woonovatie) en Swolgen.

-

Onderwijshuisvesting heeft ruime aandacht gehad. In de afgelopen periode zijn De
Kameleon en De Twister geopend en heeft er besluitvorming plaatsgevonden met
betrekking tot Onder de Wieken en de fusieschool Tienray/Swolgen. Ook zijn er drie
nieuwe locaties van ’t Nest tot stand gekomen.
Daarnaast heeft Horst aan de Maas de regionale Internationale Schakel Klas en
Eerste Opvang Anderstaligen in Hegelsom kunnen huisvesten.

-

De sportvoorzieningen van Grubbenvorst, Hegelsom, Kronenberg, Melderslo en
Sevenum zijn functioneel verbeterd en er worden plannen uitgewerkt voor
America/Meterik.

-

Op economisch gebied is er budget gekomen voor stimuleringsmaatregelen en
werken we met partners samen om goede voorwaarden te creëren voor
grootschalige ontwikkelingen zoals Grandorse en Toverland.

-

De centrumplannen van Grubbenvorst en Sevenum zijn succesvol afgerond en de
verdere ontwikkeling van centrumplan Horst is voortvarend ter hand genomen en
werpt binnenkort zijn vruchten af in Horst-Zuid.

-

In de regionale samenwerking wordt het voortouw vaak genomen door Horst aan de
Maas. Het belang van bestuurlijk regionaal denken wordt overal waar mogelijk
uitgedragen.
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Ook in de komende jaren zullen we ons onvermoeibaar in blijven zetten in het belang van
Horst aan de Maas en haar inwoners.
U kunt op ons rekenen: GEWOON SAMEN DOEN!
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