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Voorwoord lijsttrekker

D66 KIEST VOOR GROEN

Iedere morgen fiets ik door het mooie groene Leudal 
naar mijn werk. Dan geniet ik van onze groene 
gemeente. En het voelt ook goed, dat ik zoveel 
zonnepanelen zie en zelfs een aantal windmolens. 
Niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de 
portemonnee. Als we dat nog meer doen, bijvoorbeeld 
bij onze accommodaties, dan wordt Leudal nog 
groener en besparen we ook nog geld.

D66 KIEST VOOR LEEFBAARHEID

Al jaren ben ik actief in het verenigingsleven in Leudal. Zowel in mijn dorp Haelen 
als dorpsoverstijgend, bijvoorbeeld als voorzitter van het dorpsradenoverleg en de 
ondernemersvereniging L-EUK. Door samenwerking met mensen van buiten mijn dorp 
leerde ik hoe je dingen ook anders kunt doen. Daarom gaat D66 Leudal samenwerking 
bevorderen bijvoorbeeld door het verstrekken van extra subsidies aan verenigingen die 
dorpsoverstijgend of zelfs gemeente overstijgend samenwerken.

D66 KIEST VOOR IEDEREEN DOET MEE

Sinds kort zit ik in de commissie Fysiek van de gemeente. Daarin wordt veel gesproken 
over maar niet met die inwoners, bedrijven en organisaties in Leudal. D66 Leudal gaat u 
betrekken bij besluiten. Dit kan bijvoorbeeld door interactieve informatieavonden, een lokale 
verkiezing van het beste idee of het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan. 

D66 Leudal krijgt het voor elkaar.

Ook na 21 maart 2018.

Wij gaan werken aan GROEN, LEEFBAARHEID EN IEDEREEN DOET MEE.

DAT WIL JIJ TOCH OOK?

ROBERT MARTENS
Lijsttrekker D66 Leudal
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1. Goed onderwijs
D66 is de onderwijspartij. Goed onderwijs is voor ons erg belangrijk. Vind jij 
dat ook? We hebben veel ideeën over ons onderwijs. We willen meer techniek 
onderwijs, modern landbouw onderwijs, goede en toegankelijke basisscholen met 
peuteronderwijs en kinderopvang. We willen de onderwijsorganisaties helpen o.a. 
door te zorgen voor prima schoolgebouwen.
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1. Goed onderwijs

1. KWALITEIT BIJ FUSIE
D66 Leudal is voorstander van oplossingen op maat. Soms is het beter scholen samen 
te voegen en soms is het beter te kiezen voor in stand houden van kleine scholen. 
D66 Leudal is voor scholenfusie vanuit kwaliteitsoptiek. Bij de mogelijke fusie van de 
scholen van Hunsel, Neeritter en Ittervoort letten we dus nadrukkelijk op het behoud 
van kwalitatief goed onderwijs.

2. SCHOOL WORDT ONTMOETINGSPLEK
Scholen simuleren we de brede functie in te vullen: bibliotheek, ontmoetingsplaats, 
heemkundeverenigingen en repetitielokalen.

3. INVESTEREN
Meer investeren in jeugdzorg, kinderopvang, enz. Goed faciliteren van het speciaal 
onderwijs vinden wij erg belangrijk.

4. BIBLIOTHEKEN
Bibliotheken met een full-service pakket (uitleen, ontmoetingsplaats, bestrijding 
analfabetisme) moeten weer beschikbaar komen voor iedere inwoner.

5. STAGE
Gemeente en sociale instellingen moeten actief stageplaatsen aanbieden voor 
maatschappelijke stage. Samenwerking tussen scholen en bedrijven bevorderen we 
om technisch en agrarisch onderwijs te stimuleren.

6 SCHOOL EN WERK
D66 is voorstel voor goede aansluiting tussen school en werk.D66 wil een maximale 
inspanning om deze aansluiting te verbeteren
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2. Verenigingen
Wij willen het verenigingsleven stimuleren om samen te werken en verbindingen 
te zoeken op allerlei gebieden. Alle verenigingen zijn voor ons even belangrijk. De 
vereniging is het fundament van onze Limburgse cultuur.
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2. Verenigingen

1 VIP VERENIGINGEN
Verenigingen stimuleren die niet op eigen financiële kracht kunnen functioneren maar 
wel verschillende dorpen als doelgroep hebben: zogenaamde VIP verenigingen: 
Veelzijdig, Idealistisch en Pragmatisch.

2. SUBSIDIE
Kritisch algemene subsidiekader voor verenigingen en gemeenschapshuizen 
vaststellen: Financieel zelfstandig zijn/worden is de hoofddoelstelling. Daarnaast willen 
we verenigingen helpen op basis van de jeugdleden die men heeft, samenwerking die 
men nastreeft en de dorp overstijgende taakstelling.

3. SAMENWERKEN
Samenwerking tussen verenigingen is een van de eisen: sportcentra, omniverenigingen. 
Wij denken aan dorpsoverstijgende functies. Daarom zijn we blij met het initiatief tot 
samenwerking en mogelijke fusie van de voetbalverenigingen Grathem, Kelpen–Oler, 
Ell en Hunsel. Wij zijn ook voorstander van gemeente overstijgende samenwerking.

4. NORM
Minimum normen van overkoepelende organisaties aanhouden voor instandhouding 
velden en clublokalen.

5. IEDER DORP IETS
Leudal-brede verenigingen stimuleren, niet perse in een nieuwe accommodatie maar 
verstandig kiezen op basis van specialisatie. (het ene dorp de school, het andere dorp 
de verenigingen)

6. NASCHOOLSE OPVANG
Verenigingsactiviteiten koppelen aan naschoolse opvang en scholen.
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3.Wij zijn er voor iedereen
We zijn er voor alle inwoners  van Leudal ongeacht nationaliteit, achtergrond, 
afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, huidskleur, leeftijd of godsdienstige 
overtuiging.
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3. Wij zijn er voor iedereen

1. SUBSIDIES
We gaan subsidies aanpassen. We gaan activiteiten van samenwerkende verenigingen 
en (dorps)grensoverstijgende activiteiten extra subsidiëren.

2. JEUGDCONTRIBUTIES
Jeugdcontributies verenigingen brengen we terug tot een minimaal bedrag.

3. UITGAAN JONGEREN
Het uitgangsleven voor jongeren stimuleren we door het financieel en praktisch 
steunen van festivals, horeca en jeugdactiviteiten.

4. RECREATIE VOOR IEDEREEN
Ondernemers in de recreatiesector ondersteunen we door het organiseren van 
evenementen en activiteiten makkelijker te maken.

5. GEMEENSCHAPSGEBOUW
Toegang voor alle verenigingen in gemeenschapsgebouwen. 

6. BUITENACTIVITEITEN
We stimuleren buitenactiviteiten voor jong en oud zoals jeu de boules banen, 
speeltuinen en trapvelden en ‘jeugdhonken’. Gebruikers zullen deze faciliteiten zelf 
moeten onderhouden.
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4. GROEN
We gaan voor groen.
Voor behoud van onze groene landelijke omgeving, ons groene buitengebied. We 
willen schone en groene dorpen die goed onderhouden worden.
En we willen duurzame gebouwen die door gebruik van groene stroom 
energieneutraal worden.
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4. GROEN

1. NOG MEER OPENBAAR GROEN
We willen meer openbaar groen. Maar we willen ook dat onderhoud door inwoners 
gestimuleerd wordt.

2. WEGBERMEN
Er komt gefaseerd maaibeleid om bloemen in wegbermen te stimuleren. Kleine 
subsidies voor hagen en akkerranden van groen.

3. VOLKSTUINTJES
We willen volkstuintjes op braakliggende grond voor projecten.

4. BIO BASED
We bevorderen investeringen in biobased economy.

5. ELEKTRISCHE AUTO'S
Het wagenpark voor openbaar en gemeentelijk vervoer wordt elektrisch.

6. INBRENG INWONERS
Zoveel mogelijk inbreng door dorpsraden en inwoners zodat de gemeente een aan 
het dorp aangepast groenbeleid kan voeren. Het kan niet groen genoeg!
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5. GOEDE ZORG
Wij zijn zorgzaam voor kinderen en volwassenen die afhankelijk zijn van jeugdzorg, 
sociale voorzieningen of opvang.

Goede afspraken en voldoende middelen, daarmee zorgen we dat deze mensen 
zoveel mogelijk kansen krijgen.
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5. GOEDE ZORG

1. JEUGDZORG
Jeugd- en pleegzorg goed faciliteren.

2. ASIELZOEKERS
Asielzoekers zijn welkom in ons AZC in Baexem. Belangrijk is, dat we ons steentje 
bijdragen aan hun opvang. We zijn voorstanders van het aanbieden van taalcursussen 
maar ook van het bevorderen van maatschappelijke stage.

3. BASISINKOMEN
Als het nodig is, willen de bijstandsbijdragen aanvullen. Maar ook voor mensen net 
boven bijstandsniveau gaan we zorgen. We willen een proef met een verantwoord 
basisinkomen in de gemeente Leudal.

4. FINANCIEEL TOEZICHT
De WMO en jeugdzorg kosten veel geld. Het financieel beheer en toezicht op uit de 
WMO en jeugdzorg voortkomende maatregelen is dus van groot belang.

5. RAAD VOOR SOCIAAL DOMEIN
De WMO-raad moeten we doorontwikkelen naar een raad voor het complete Sociaal 
Domein. We willen een gemeentelijke ombudsman samen met een aantal andere 
gemeenten.

6. CLIENT EERST
Uitgangspunt van alle zorgmaatregelen is de cliënt en niet (per definitie) het budget.
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6. FIJN WONEN
Fijn wonen in Leudal. Maak je je zorgen over het krijgen van een seniorenwoning, 
over een appartement in een leuke gemeente of over de verkoop van je té 
grote woning? Wij willen er voor zorgen dat iedereen een passende woning kan 
vinden, zodat onze jongeren blijven en onze ouderen kunnen doorstromen naar 
leeftijdsbestendige woningen. Limburgers investeren veel in hun woning. Men moet 
erop kunnen vertrouwen dat de woonomgeving mooi blijft maar ook evenwichtig 
in samenstelling
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6. FIJN WONEN

1. HUURWONINGEN
Bevorderen bouw sociale huurwoningen en woningcorporaties daarop aanspreken. 
Aantal sociale huurwoningen verhogen naar 15 % van alle woningen in Leudal.

2. TIJDELIJKE WONINGEN
Inzetten op en faciliteren van innovatieve, duurzame en tijdelijke woonconcepten die 
kunnen worden aangepast als behoefte verandert.

3. PARTICULIER BOUWEN
Particulier initiatief stimuleren om zelf te bouwen. We stimuleren hergebruik van 
boerderijen als woningen.

4. GEEN PROJECTONTWIKKELAARS
Overeenkomsten met projectontwikkelaars vermijden en hen  aan afspraken houden.

5. ARBEIDSMIGRANTEN
Huisvesting van arbeidsmigranten die hier willen wonen verbeteren met verdeling over 
alle dorpen.

6. MARKETINGPLAN
We maken een marketingplan om onze gemeente als aantrekkelijk woongebied aan 
te prijzen.
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7. GOED GEMEENTEBESTUUR
D66 Leudal wil samenwerken in de gemeenteraad.
In projecten de zaken praktisch oppakken en luisteren naar ieders mening.
D66 wil graag besturen met betrouwbare en deskundige bestuurders.
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7. GOED BESTUUR

1. SAMENWERKING
We willen samenwerken met alle partijen zowel coalitie als oppositie;

2. WETHOUDERS
We willen zakelijke, deskundige en goede wethouders zo nodig zonder politieke 
achtergrond of uit een andere gemeente.

3. BELANG INWONERS VOOROP
We willen bestuurders die kiezen voor het belang van de inwoners in de gemeente 
Leudal, geen micro management of cliëntisme van wethouders. D66 wil een bestuur 
met visie op lange- en korte termijn.

4. BURGERINITATIEVEN JA GRAAG
We vinden het belangrijk dat burgerinitiatieven gestimuleerd en gewaardeerd worden 
o.a. door snelle en adequate reacties en verwerkingen. Duidelijke kaders vooraf en 
duidelijke communicatie tijdens voorbereiding en uitvoering.

5. IEDER ZIJN TAAK
Wij vinden dat de politiek visie moet aanreiken. Het college moet de visie in beleid 
vertalen. De ambtenaren moeten het beleid uitvoeren. De raadsleden moeten het 
college controleren. Het college moet de ambtenaren controleren. Raadsleden 
houden dus afstand van ambtenaren en collegeleden spreken ambtenaren aan via de 
gemeentesecretaris. controleren.

6. IEDEREEN DOET MEE
We streven heterogeniteit na: goede man-vrouw verhoudingen en goede verhouding 
tussen oud en jong zonder de kwaliteit van onze bestuurders uit het oog te verliezen. 
Jongeren zijn voor D66 erg belangrijk en we willen hen dus bij de politiek betrekken.
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8. EIGEN DORP IS BASIS
Samen één Leudal maar wel aandacht voor je eigen dorp. Per dorp willen we een 
leefbaarheidsplan opstellen. Als dat er al is, kijken we hoe we dit gaan uitvoeren. 
Op de korte termijn maar ook de lange termijn. Leudal is bestaat uit 16 unieke 
dorpen. Die dorpsgemeenschappen zijn een fijne basis voor wonen en leven. We 
moeten samen de leefbaarheid van onze dorpen in stand houden.
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8. EIGEN DORP IS DE BASIS

1. MODERN EIGEN DORP
D66 erkent dat het eigen dorp overzichtelijk en herkenbaar is. We vinden dat dit in 
stand moet blijven. Maar wel wat moderner.

2. SAMEN
Faciliteiten worden in stand gehouden door door samenwerken tussen verenigingen 
en met andere dorpen.

3. GEZONDE LEEFOMGEVING
We streven naar een gezonde leefomgeving in en buiten onze dorpen. Dat betekent 
ook een goed leefklimaat in het buitengebied met bijvoorbeeld goede geurnormen.

4. DUIDELIJKE CRITERIA
D66 kiest op basis van transparante criteria, weegt alle belangen af en trekt niemand 
voor.

5. VIER DEKKINGSGEBIEDEN
Wij onderscheiden vier dekkingsgebieden waarbinnen samenwerking zich kan 
concentreren.  Dit zijn de Maasdorpen, Centrumdorpen, Hart van Leudal en Leudal 
West. Door de samenwerking kan de leefbaarheid van onze dorpen vormgegeven 
en behouden worden. Maar dat betekent investeren in samenwerking en daardoor 
creëren van kansen. Vandaar dat we denken aan leefbaarheidsplannen waar we met 
alle betrokkenen een en ander vastleggen.

6. HANDHAVING
Toezicht op het naleven van wetten, regels en het veilig houden van onze directe 
leefomgeving willen we uitbreiden. We willen illegale situaties alleen toestaan als dat 
wettelijk verplicht is.
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9. ECONOMISCH GOED BELEID
D66 wil een goed gebruik van onze belastingcenten. Eerst een visie, dan kijken of 
dit haalbaar is en dan laten uitvoeren door onze ambtenaren. Een voor bedrijven 
aantrekkelijke gemeente is belangrijk voor de economie in Leudal. 
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9. ECONOMISCH GOED BELEID

BENIDORM VAN NEDERLAND
Leudal heeft een groot aanbod aan zorg. Daar zijn we trots op. Daarnaast is Leudal 
ideaal voor mensen om hun oude dag door te brengen door de ruimte, natuur en rust. 
Dat levert ook werkgelegenheid op. Laat de senioren maar komen! Leudal als het 
Benidorm van Nederland is zo gek nog niet.

2. MODERNE AGRARISCHE SECTOR
D66 vind dat het landbouwbeleid moderner mag. Wij stimuleren kleinschalige 
ondernemingen maar ook grootschaligheid mits deze activiteiten plaatsvinden in de 
daarvoor georganiseerde zones.

3. BIOBASED ECONOMY
Wij steunen het Initiatief op Zevenellen. Mooie kans om onze reststromen in te zetten 
als grondstof en verspilling tegen te gaan. Mestverwerking willen we concentreren 
op Zevenellen zonder overlast voor de buurt. Dit biedt de kans om echt innovatief te 
ondernemen.

4. LEUDAL RETURN
De Leudal Return: bij aanbestedingen ervoor zorgen dat ook onze eigen MKB’ers 
kans maken. Dit is goed voor de Leudalse economie, vaak beter voor de kwaliteit van 
de geleverde diensten en ook nog veel duurzamer.

5. GROEN ONDERNEMEN
Bayer is een grote werkgever in het Leudal en groen. Wij willen de activiteiten van alle 
groene bedrijven, zoals Bayer, steunen en juichen hun economische impuls toe.

6. OOG VOOR MKB
In onze gemeente zijn MKB-bedrijven de grootste werkgever. We stimuleren het 
starten en doorgroeien van MKB-bedrijven. Bijvoorbeeld door snellere procedures 
maar ook door kennis te delen en leningen te verstrekken.
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10. BEREIKBAAR BESTUUR
D66 is van oudsher een partij zonder  kapsones. We zijn er voor alle mensen en 
streven naar een moderne samenleving. Bestuurders moeten zichtbaar zijn via 
social media, via spreekuren, via blogs etc. De D66-bestuurder is transparant, 
makkelijk te benaderen en niet eenzijdig voor een dorp of een deelbelang. We zijn 
er voor iedereen. 
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10. BEREIKBAAR BESTUUR

1.WERKGROEPEN
Wij willen jouw stem horen. Daarom stimuleren we werkgroepen en klankborden op 
allerlei gebieden.

2. PROJECTMATIG BESTUREN
Besturen van de gemeente doen wij  projectmatig en pragmatisch in het algemeen 
belang.

3. COMMUNICATIE
We communiceren via social media, 3ML, publicaties, bijeenkomsten in de dorpen. 
We zoeken de inwoners op!

4. LUISTEREN
D66 organiseert spreekuren en openbare (leden)vergaderingen. Ook referenda kunnen 
tot de mogelijkheden behoren.

5. VERANTWOORDING
Verantwoording leggen we met regelmaat af via social media en onze website. 
Zo  verantwoorden onze raadsleden en bestuurders hun daden en lichten ze hun 
overwegingen en besluiten toe.

6. ACTUALITEITEN
We zijn er altijd bij. Actuele thema’s als de N280, Park Leudal Oost, Scholenfusie 
Ittervoort, Hunsel en Neeritter, samenwerking voetbalclubs Grathem, Kelpen-Oler, Ell 
en Hunsel hebben onze aandacht. En we hebben ook aandacht voor onder andere 
goede fietsfaciliteiten en samenwerking en in de regio.
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SAMENVATTING IN 6 PUNTEN
1. Leudal eerst en daarna eigen dorp;

2. Traditie en vernieuwing;

3. Multifunctionele accomodaties;

4. Wij zijn er voor iedereen;

5. Besturen wordt leuk;

6. Van gemeente Leudal naar gemeenschap Leudal!



THEMA'S VAN D66 LEUDAL

GROEN,
LEEFBAARHEID
EN IEDEREEN DOET MEE
In 2014 deed D66 Leudal voor de eerste keer mee aan de verkiezingen 
en kregen we van u twee zetels. Daarvan hebben we gebruik gemaakt. 
Zo hebben we gestreden onder meer voor het behoud van een 
goede bibliotheek, een glazen kademuur in Neer, laadpunten voor 
elektrische auto’s en hebben we voorkomen dat muziekverenigingen 
meer subsidie ontvingen dan andere verenigingen.
Maar D66 Leudal wil meer.

D66 KIEST VOOR GROEN
Leudal kan nog groener en duurzamer. Dan profiteren ook onze 
kinderen en kleinkinderen van al het moois in onze gemeente. D66 
wil onder meer gebruik van groene energie stimuleren. De duurzame 
agrarische sector moet bevoordeeld worden. Maar ook het in 
standhouden van openbaar groen. Zo nodig aanleg van extra groen.

D66 KIEST VOOR LEEFBAARHEID
D66 wil de financiële reserve gebruiken om de leefbaarheid van de 
dorpen te versterken. Dit kan door accommodaties op te knappen 
en duurzaam en in gebruik goedkoper maken. Samenwerken 
verenigingen bevorderen, gemeente overstijgende activiteiten onder 
steunen.

D66 KIEST VOOR IEDEREEN DOET MEE
Bewoners van de dorpen, bedrijven en organisaties in Leudal 
betrekken we bij het bestuur. Bijvoorbeeld door burgerinitiatieven 
waarbij vooraf duidelijke randvoorwaarden worden gesteld of het 
opstellen van een dorpsontwikkelingsplan.

D66 Leudal wil vooruit. Ook na 21 maart 2018. Wij blijven werken aan 
GROEN, LEEFBAARHEID EN IEDEREEN DOET MEE. Voor nu, maar 
ook voor onze kinderen en kleinkinderen. DAT WILT U TOCH OOK.

D66 krijgt het voor elkaar
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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D66 KIEST VOOR GROEN

D66 KIEST VOOR LEEFBAARHEID

D66 KIEST VOOR IEDEREEN DOET MEE

 

D66 LEUDAL Kiest.

Kiest u op 21 maart voor D66 Leudal?

Want

D66 KRIJGT HET VOOR ELKAAR

leudal.d66.nl

@D66Leudal

D66 Leudal

D66 Leudal


