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INLEIDING
Het CDA Echt-Susteren staat voor een gemeente waarin het voor
alle inwoners prettig wonen, werken en recreëren is. Respect,
waardering, aandacht en ondersteuning voor alle doelgroepen.
Voor de inwoners die onze gemeente hebben gemaakt tot wat zij nu
is, maar ook voor de pasgeborenen die hun verantwoordelijkheid
voor onze gemeente nog mogen gaan nemen. En alle generaties
daar tussenin. Van Consultatiebureau tot Huiskamerproject, van
starterswoning tot seniorenwoning, met een onderwijsaanbod
van VMBO tot VWO. Met kernen waarin mensen zich thuis
blijven voelen, waarin voorzieningen als basisschool, kerk, basale
winkelvoorzieningen en een gemeenschapsaccommodatie zo lang
als mogelijk worden behouden. Waar sport, muziek en cultuur
zowel in de kern als op gemeentelijk niveau hoog in het vaandel
blijven staan. En waar er werk is voor iedereen die kan en wil
werken, zowel laag- als hooggeschoold. Een gemeente waar je
gewoon graag wilt wonen!
Dat vereist specifieke aandacht voor verschillende doelgroepen.
Dit verkiezingsprogramma vormt de basis voor de inzet van de
CDA-fractie daartoe in de periode 2022 - 2026. Met de steun
van onze inwoners en het vertrouwen dat de laatste decennia
is opgebouwd, hopen wij met dit verkiezingsprogramma ook de
komende vier jaar weer sturing en inhoud te kunnen geven aan
de toekomst van ons Echt-Susteren!

Geert Frische
Voorzitter Programmacommissie
PROGRAMMACOMMISSIE:
Geert Frische (voorzitter)
Mascha Smeets - Verkoulen		
Jack Dijcks
Jack Grummer
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LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID
1. Echte criminaliteit wordt hard aangepakt.
Voor wietteelt, drugshandel, illegale
prostitutie maar ook voor afpersing en
geweld is er in onze gemeente sprake van
een ‘zerotolerance beleid’.
2. De gemeente blijft “coffeeshop-vrij”.
3. Overlast door jongeren wordt aan de bron
opgepakt: voorzieningen voor jongeren zoals het voormalige pand De Ballon op de
Bandert - worden verder gemoderniseerd
en jongerenwerkers en gemeente werken
intensief samen om de jeugd te begeleiden.
Er wordt daarbij nog meer ingezet op
preventie aan de voorkant om de hoge
kosten van de 2delijnszorg terug te brengen.
4. Geweld tegen hulpverleners wordt niet
getolereerd.
5. Buurtpreventieteams leveren een
belangrijke bijdrage aan de veiligheid in
kernen en buurten. Met de teams wordt
bezien in hoeverre zij nog beter kunnen
worden gefaciliteerd alsook hoe zij ingezet
kunnen worden tijdens calamiteiten zoals
bijvoorbeeld bij hoog wateroverlast.
6. Het Serviceteam levert een belangrijke
bijdrage aan de overlast van zwerfvuil in het
buitengebied. Samen met de vele actieve
vrijwilligers wordt erop ingezet om ons
buitengebied schoon, veilig en leefbaar te
houden.
7. Dorps – en wijkraden zijn primair de
gesprekspartner voor de gemeente om de
leefbaarheid in de kernen te bevorderen.
8. Ons uitgangspunt is en blijft dat er voor
iedere kern een gemeenschapshuis
beschikbaar is en blijft. De gemeente zal
daartoe op korte termijn samen met de
betrokken verenigingen en de vrijwilligers in
Susteren komen tot een gemeenschapshuis
voor deze kern. Daarnaast wordt ingezet
op gemeente brede harmonisatie van de
randvoorwaarden voor gemeenschapshuizen
op het gebied van planmatig onderhoud.
Dit geldt met name voor Nieuwstadt,
Illikhoven en Maria Hoop. Samen met de
buurtvereniging Blomehoaf zal in de wijk
Schilberg in deze periode een nieuwe
wijkvoorziening beschikbaar komen. Het

gemeenschapshuis Pius X wordt eveneens
aangepast aan de eisen van deze tijd.
Met het bestuur van gemeenschapshuis
Oos Heem in Koningsbosch zal worden
bezien hoe de accommodatie verder
geoptimaliseerd kan worden.
9. De wateroverlast in 2021 heeft ons veel
geleerd. De komende jaren zetten wij actief
in op preventie. Met de buurtpreventieteams
gaan we onze samenwerking intensiveren
en in de Maasdorpen komen worden er
contactpersonen aangezocht als schakel
tussen de gemeente en de kern. Met de
betrokken partijen wordt – met respect voor
natuur en omgeving - ingezet op een nog
betere waterafvoer rondom de “flessenhals”
tussen Roosteren en Maaseik. Onderdeel
daarvan vormt ook een mogelijke nieuwe
brug tussen Echt-Susteren en Maaseik.
GENERATIEBELEID
OUDEREN
1. Ouderen moeten langer in staat worden
gesteld om thuis te wonen. Met de
betrokkene zelf, familie, mantelzorgers
en gemeente worden tijdens
‘keukentafelgesprekken’ maatwerkafspraken
gemaakt hoe dat vorm te geven.
2. Indien mogelijk worden indicaties vanuit
WMO langjarig afgegeven zodat burgers
niet meer worden geconfronteerd met
onzekerheid bij herindicatie.
3. De reguliere huiskamer en de Huiskamerplusprojecten in de gemeenschapshuizen
worden gemeente breed als erg succesvol
beoordeeld. Vanzelfsprekend worden deze
voortgezet en daar waar er de capaciteit van
een specifieke locatie haar grenzen raakt,
worden de huiskamerfaciliteiten verder
uitgebreid.
4. In de afgelopen periode is gestart met
een Huiskamer Extra-project. Dit richt zich
op dementerende inwoners die in een
vertrouwde beschermde omgeving worden
opgevangen waarbij er ook aandacht en
professionele ondersteuning wordt geboden
aan de mantelzorgers. Als gevolg van een
toenemende geriatrische problematiek, wordt
er meer beroep gedaan op deze voorziening.
Met de zorgverzekeraars zal worden overleg
worden gevoerd hoe gekomen kan worden
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tot een evenwichtige cofinanciering om de
kosten in evenwicht te laten blijven.
5. Met de woningcorporaties en particuliere
investeerders zijn harde afspraken gemaakt
over levensloopbestendige woningen en
appartementen. De komende periode
zullen deze plannen worden uitgevoerd en
opgeleverd. Uitgangspunt blijft dat er een
goede spreiding van deze voorzieningen met
een duidelijke spreiding over de verschillende
kernen.
6. Daarnaast blijkt dat de behoefte aan
verpleegzorg groeit. Met Zuyderland
wordt daarom een nieuw verpleeghuis
in Echt gerealiseerd en faciliteert de
gemeente Zuyderland mede om de huidige
verpleeghuizen in Susteren en Echt in de
nabije toekomst te moderniseren.
7. De sociale wijkteams zijn zodanig over de
gemeente uitgerold dat er sprake is van
een dekkend netwerk over de gemeente.
Het CDA wil dat ook in de toekomst zo
behouden.
8. Mobiliteit van ouderen wordt gefaciliteerd via
doelgroepen vervoer (Omnibuzz) alsmede
lokale initiatieven zoals de Wensauto.
De komende periode wordt – indien
er voldoende vrijwilligers als chauffeur
beschikbaar zijn – met de stichting LES
ingezet op uitbreiding van het aantal
beschikbare voertuigen.
9. Vitale senioren zullen worden
geënthousiasmeerd voor mantelzorg of
om ander vrijwilligerswerk binnen de
samenleving te (blijven) doen. De gemeente
zal de geregistreerde mantelzorgers ook de
komende jaren apart blijven waarderen.
10. Via meer bewegen voor ouderen worden
senioren gestimuleerd en ondersteund om
sportief actief te blijven. Ook in de kernen zal
onze partner stichting Menswel hierin blijven
ondersteunen.
11. Als gevolg van de invoering van het
abonnementstarief zijn de kosten van de
Hulp-bij de Huishouding de afgelopen jaren
geëxplodeerd. Anticiperend op nieuwe
besluitvorming vanuit het Rijk zullen deze
kosten de komende periode weer in de juiste
verhouding worden teruggebracht.
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JONGEREN

8. We streven er naar om jongeren te
behouden in onze kernen en jongeren
uit de regio aan te trekken. Met de
woningcorporaties worden afspreken
gemaakt over voldoende huurvoorzieningen
voor de verschillende doelgroepen.

3. De succesvolle projecten om
bijstandsgerechtigden versneld te
laten uitstromen naar betaald werk
worden verder uitgebreid. Met een
werkeloosheidspercentage van 2,3% in onze
gemeente is de arbeidsmarkt heel erg krap.

9. Het aanbieden van een starterslening wordt
door de gemeente gecontinueerd.

4. Uit de evaluatie blijkt dat de intensieve
integratie van statushouders positieve
maatschappelijke en financiële
effecten heeft. Om ervoor te zorgen dat
nieuwkomers zo snel mogelijk in hun eigen
levensonderhoud kunnen voorzien, zal de
gemeente blijven inzetten op een intensieve
investering aan de voorkant met als doel
zo snel mogelijk op een verantwoorde
wijze uitstromen uit de bijstand en zelf in
levensonderhoud voorzien.

1. De gemeente is integraal verantwoordelijk
voor de jeugdzorg. De uitvoering van de
jeugdzorg is nu bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin belegd. Deze samenwerking wordt
in 2022 geëvalueerd en leidt tot een keuze
hoe de uitvoering van de jeugdzorg op de
middellange termijn wordt vormgegeven.
Met zorgaanbieders wordt besproken hoe de
jeugdzorg ook voor de toekomst betaalbaar
kan blijven. De ketensamenwerking tussen
de huisartsen, consultatiebureau en
professioneel jongerenwerk wordt verder
geïntensiveerd, onder andere door nog meer
praktijkondersteuners te faciliteren alsmede
door in te zetten op verdere versterking van
preventief jongerenopbouwwerk.
2. Voorkomen is beter dan genezen:
daarom blijft onze gemeente investeren
in gemeenschapsvoorzieningen in de
kernen, lokale sportvoorzieningen en
bovenlokale sportparken in Echt en Susteren.
Naast uitbreiding van de activiteiten
in het zwembad, is er een Regionaal
Trainingscentrum voor judo, een nieuwe
accommodatie voor Handboog Schutterij De
Ster alsmede een avontuurlijke verblijfs – en
overnachtingsaccommodatie gerealiseerd.
3. De nieuwe accommodatie voor turnverenging
Gympoint wordt in 2022 opgeleverd, alsmede
wordt in 2022 een nieuwe gezamenlijke
accommodatie in het voormalige pand
De Ballon gerealiseerd voor onder andere
Stichting Kinder Vakantie Werk Echt, Repair
café en Talenthouse.
4. De gerealiseerde skatevoorziening is een
groot succes gebleken. Met de betrokken
partners wordt overlegd hoe deze verder kan
worden uitgebreid.
5. Jeugdverenigingen en scoutings die willen
investeren in hun accommodatie kunnen
rekenen op onze medewerking.
6. Daar waar dit mogelijk en vooral verantwoord
blijft, zal de gemeente zich blijven inzetten om
de basisscholen te behouden in de kernen.
7. Het CDA streeft naar minimaal één buitenspeelvoorziening in elke kern. Kernen met
“witte vlekken” worden uitgedaagd om met
projecten van onderop te komen.De gemeente
faciliteert en ondersteunt structureel.
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10. Als onderdeel van de gebiedsvisie Roosteren
wordt er een voorziening voor jongeren
gerealiseerd in de omgeving van het
sportcomplex.
ONDERWIJS
1. Het CDA staat voor kleinschaligheid.Er wordt
alles aan gedaan om basisschoolvoorzieningen
op een verantwoorde wijze in de kernen te
behouden. Waar dat uiteindelijk onmogelijk
blijkt, worden maatwerkoplossingen gezocht.
2. Leerlingenvervoer voor specifieke
doelgroepen blijft een verantwoordelijkheid
van de gemeente. De huidige regeling wordt
gecontinueerd.
3. Regionaal blijft de gemeente haar
verantwoordelijkheid nemen om vroegtijdig
schoolverlaten tegen te gaan.
4. Peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en
basisschool worden waar mogelijk nader
geïntegreerd tot Brede Scholen naar het
voorbeeld van Nieuwstadt en Sint Joost,
waarbij er ook voldoende ruimte blijft voor
decentrale kinderdagverblijven.
PARTICIPATIE, ZORG EN SOCIAAL BELEID
1. Echt – Susteren is en blijft een sociale
gemeente. Een vangnet is er altijd als iemand
zorg en (tijdelijk) ondersteuning nodig
heeft en geen beroep kan doen op andere
voorliggende voorzieningen.
2. Een uitkering is in beginsel een tijdelijke
voorziening. Met de cliënt wordt actief
gezocht naar mogelijkheden voor
eenbetaalde baan. Ligt een betaalde baan
niet direct in het verschiet, dan wordt
gezocht naar andere mogelijkheden “om iets
terug te doen voor de samenleving” in de
vorm van vrijwilligerswerk of mantelzorg.

5. Het huidige WMO aanbod wordt
gecontinueerd. Daarnaast staan wij open voor
goede initiatieven van onderop mits deze de
sociale cohesie in de kernen versterken.
6. De inzet van zorgboerderijen wordt
geëvalueerd en waar mogelijk verder
geprofessionaliseerd.
7. De gemeente blijft de onbetaalbare
inzet van mantelzorgers waarderen. De
collectieve aansprakelijkheidsverzekering
voor vrijwilligers worden gecontinueerd.
De jaarlijkse waarderingsavond voor
vrijwilligers en mantelzorgers wordt
structureel gecontinueerd, evenals de
waarderingsavond voor de vrijwilligers in
de Huiskamer (+) projecten. Kinderen tot
18 jaar worden niet formeel meegerekend
in het mantelzorgnetwerk, los van hun
vanzelfsprekende inzet voor gezinsleden.
8. Voorzieningen voor dagopvang in de vorm
van Huiskamer (+) projecten worden blijvend
in de gemeenschapshuizen georganiseerd.
Uitgangspunt blijft dat iedereen die daarvoor
in aanmerking komt in de eigen kern , de
eigen herkenbare omgeving of heel dicht
in de buurt wordt opgevangen. Inzet van
vrijwilligers is daarbij onontbeerlijk.
9. De gemeente blijft een sociaal minimabeleid
voeren ter ondersteuning van de zwaksten
in onze samenleving. De contracten met
stichting Leergeld, het Jeugd Sportfonds en
Jeugd Cultuurfonds worden verlengd. De
regelingen worden intensief onder aandacht
gebracht van de doelgroep.
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10. De extra middelen die het Rijk beschikbaar
stelt ter bestrijding van kinderarmoede
blijven geoormerkt voor de doelgroep.
Recente initiatieven als verjaardagsfeestjes,
kledingdagen via de Kledingbank Limburg
en huiswerk – en studiebegeleiding voor
kinderen van ouders met een inkomen
tot 120% van de bijstandsnorm worden
gecontinueerd.
11. De gemeente zet pro- actief in op preventief
beleid in het kader van schuldhulpverlening.
Hiertoe worden aan de doelgroep actief
cursussen aangeboden op het gebied van
budgetbeheer.
12. Goede, onafhankelijke cliëntondersteuning
blijft geborgd.
SPORT
1. Iedereen moet kunnen sporten. Voor
mensen met een beperking zullen
voorzieningen beschikbaar blijven en
waar mogelijk worden uitgebreid. Daar
waar kinderen vanwege financiële
omstandigheden niet kunnen sporten,
kunnen zij een beroep doen op de
voorzieningen van Stichting Leergeld en / of
het Jeugd Sportfonds.
2. De gemeente streeft ernaar om de huidige
sportvoorzieningen in de kernen in stand
te blijven houden. Besluiten verenigingen
bijvoorbeeld vanwege teruglopende
ledenaantallen van onderop om te fuseren,
dan wordt dit door de gemeente (financieel)
mee gefaciliteerd.
3. Het subsidieplafond voor lokale sport –
en cultuurorganisaties blijft in stand. Bij
mogelijke toekomstige bezuinigingen
blijven sport – en cultuurorganisaties hiervan
maximaal gevrijwaard.
4. Breedtesportevenementen als de Rollers
Smashing en georganiseerde wandeltochten
kunnen op warme ondersteuning blijven
rekenen.
5. De huidige investeringsregeling waar
verenigingen met een eigen gebouw een
beroep op kunnen doen om te renoveren of
uit te breiden blijft ook de komende periode
van kracht.

6

Niet ka kele n, m a ar e ie re n le gge n!

Niet ka kele n, m a ar e ie re n le gge n!

6. Stichting Menswel Sport blijft onze partner
in het beheer van accommodaties en
ondersteuning van verenigingen.

heemkunde hebben er een passende plek
RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
gekregen. Met de verenigingen zal de komende
periode worden ingezet op een overkoepelende 1. Alle bestemmingsplannen zijn geactualiseerd.
bestuursstructuur voor dit gebouw.
Het CDA staat in principe open voor
ontwikkelingen van onderop en zal deze waar
3. De rol en functie van de bibliotheekfaciliteiten
mogelijk ondersteunen.
zal in deze periode worden geëvalueerd.
2. De mogelijkheden voor toeristisch en
4. De Beeldentuin in Susteren blijft een
recreatieve voorzieningen worden nader
plek van culturele inspiratie en bezinning.
gepromoot. Daar waar nodig kunnen de
Met de oorspronkelijke initiatiefnemers
huidige kaders worden verruimd om nieuwe
zijn weer nieuwe activiteiten opgepakt
ontwikkelingen mogelijk te maken. Hieronder
waardoor er rondom de Heiligdomsvaart
valt ook “kamperen bij de boer” en Bed &
een nieuw kunstwerk onthuld wordt bij de
Breakfast-voorzieningen.
Amelbergabasiliek. Daarnaast worden de
kunstwerken in het openbare gebied in
3. In het kader van de problematiek van
Susteren in de loop van 2022 voor het grote
permanente bewoning in recreatieparken
publiek digitaal ontsloten via QR-codes en
worden de kaders rondom de
komen er (virtuele) rondwandelingen.
persoonsgebonden gedoogbeschikking
gehandhaafd. Arbeidsmigranten horen
5. Bestaande grote en kleine culturele
in principe niet thuis op recreatieparken
evenementen als Music Night, het
die bedoeld zijn om onze toeristisch – en
Straattheaterfestival, het Platsspektakel,
recreatieve ambities te versterken. In regionaal
Maasgouwtoernooi, Korendagen,
verband zal de huisvestingsproblematiek
Koningsvogelschieten etc. worden
voor zowel seizoenarbeiders als
gekoesterd. De gemeente blijft openstaan
“structurele” arbeidsmigranten hoog op de
voor (nieuwe) lokale culturele projecten
prioriteitenagenda staan. Het CDA staat open
en evenementen van onderop en zal deze
voor goede lokale initiatieven mits dit de
proactief ondersteunen.
leefbaarheid in kernen niet onevenredig aantast.

7. De voorzieningen voor
combinatiefunctionarissen sport – en cultuur
alsmede de buurtsportcoaches worden ook
de komende 4 jaar gecontinueerd.
8. De nieuwe accommodatie van
Turnvereniging Gympoint alsmede de
accommodaties van EVV en RIOS worden
de komende periode met steun van de
gemeente vernieuwd. Vanwege toenemende
ledenaantallen wordt met VV Susterse Boys
ingezet op een verbetering van de kwaliteit
van het hoofd – en het trainingsveld. De
Slekkerboys zijn onlangs gefaciliteerd met
een nieuw kunstgrasveld. Wij vertrouwen
erop dat deze verenigingen hierdoor in
staat zijn om hun sportieve ambities in de
toekomst waar te kunnen maken.
9. De Albertzaal van Roosteren zal verder
verduurzaamd worden onder meer door
vervanging en isolatie van het dak en waar
mogelijk de realisatie van zonnepanelen.
10. Padel is een sport die zeer in opkomst is. Met
de tennisverenigingen in onze gemeente zal
de behoefte worden geïnventariseerd en in
ieder geval met de tennisverengingen van
Susteren en Echt zal in de vorm van een pilot
reeds in 2022 worden ingezet op realisatie
van enkele padelbanen.
11. Met T.C. Echt zal in 2022 gekomen worden
tot een masterplan om de toekomstige
groeiambities te kunnen faciliteren. Hierin
zal tevens het terrein van de vrijvallende
accommodatie van Kinder Vakantie Werk
(De Brak) worden meegenomen.
CULTUUR
1. Cultuurhistorie vormt de basis van onze
lokale samenleving. Muziekverenigingen en
zangkoren nemen daarin een belangrijke
plaats in. De gemeente zal muziekonderwijs
als basis dan ook blijven ondersteunen.
2. Het voormalige gemeentehuis in Echt is
omgevormd naar een cultuurhuis met
zaalaccommodatie en repetitieruimte. Het
Museum voor de Vrouw, het levend houden
van de herinnering aan onze ‘eigen’ heilige
Dr. Edith Stein, volkscultuur als Veldeke en
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6. Federatiefeesten voor schutterijen alsmede
de Heiligdomsvaart in Susteren en het
Passieverhoal in Nieuwstadt zullen door de
gemeente in brede zin worden ondersteund.
7. De gemeente neemt haar
verantwoordelijkheid in het beschermen
van het natuurhistorisch erfgoed waaronder
monumenten en landschapselementen.

4. Het Centrumplan Susteren heeft de afgelopen
jaren volle aandacht gehad. De gemeente
heeft haar verantwoordelijkheid genomen
en alle voorzieningen in de openbare ruimte
zijn inmiddels afgerond. De afspraken
welke zijn vastgelegd met private partijen
zijn grotendeels uitgevoerd. Daar waar de
gemeente doorzettingsmacht heeft, zal deze
worden ingezet.

8. Het huidige subsidiebeleid wordt geëvalueerd 5. Landbouwgronden blijven zoveel als
en waar noodzakelijk aangepast aan de eisen
mogelijk behouden voor land en tuinbouw.
van de tijd.
Gemeentelijke gronden worden ook in
de toekomst in pacht uitgegeven en niet
9. Met verenigingen en andere partners zal
verkocht tenzij ze worden ingezet als
actief worden gezocht naar mogelijkheden
ruilgronden om andere (gemeentelijke)
om gemeenschapshuizen kostendekkend
ontwikkelingen te stimuleren. De gemeente
te kunnen blijven exploiteren. Investeringen
staat ervoor open om vrijkomende
in duurzaamheid, mede om de kosten van
landbouwgronden te verwerven om deze
nutsvoorzieningen terug te brengen worden
vervolgens in pachtvorm beschikbaar te
door ons ondersteund.
stellen voor lokale agrariërs.
10. Wij zetten in op het stimuleren van
herbestemming van leegkomende grote
gebouwen zoals kerken, kloosters en
boerderijen. De op te stellen kerkenvisie is
daarbij mede leidend.

6. Daar waar de gemeente kan bijdragen aan
een structuurverbetering, bijvoorbeeld door
middel van vrijwillige ruilverkaveling wordt
hier in overleg met de betrokken partijen op
ingezet.
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7. Het huidige beleid van overhoeken wordt
gecontinueerd. Mochten particulieren
gemeentelijke groenpercelen naast hun
woning willen verwerven, dan wordt hiertoe
de mogelijkheid geboden mits het algemeen
belang niet wordt geschaad.
WONEN
1. Het huidige regionaal woonbeleid is als gevolg
van de sterk verbeterde economische situatie
inmiddels achterhaald. Dit betekent dat de
kaders om te kunnen bouwen, zowel in de
kernen als de concentratiegebieden moeten
worden verruimd. Het CDA vindt dat met de
provincie en regiogemeenten hierop moet
worden ingezet. De lopende projecten in
Echt (waaronder Dakpannenfabriek Cuijpers,
Julianastraat-Emmastraat, Bocage en
Bovenstestraat), St. Joost, Slek (Sterrendael),
Susteren en Nieuwstadt (schoollocatie en
tennisbanen) worden de komende periode
uitgevoerd en afgerond. Daarnaast wordt in
Susteren ingezet op meer appartementen
in het centrum alsmede een grootschalige
uitbreiding van het woningaanbod voor
huur en koop in het gebied Middelveld. Voor
de kern Echt zal eveneens gezocht worden
naar grootschaliger uitbreidingslocaties.
Wij zetten voor medio 2026 in op 500 extra
wooneenheden ten opzichte van de huidige
beschikbare woningen. Voor Koningsbosch
zal worden ingezet op de ontwikkeling van
woningen rondom het Karel V-plein. Indien
er verantwoorde oplossingen mogelijk blijken
voor het klooster in Koningsbosch, dan zij wij
bereid daarin mee te denken.
2. Binnen de andere kernen wordt in beginsel
ingezet op inbreidingsmogelijkheden en zijn
er bouwmogelijkheden als dat een duidelijke
planologische of esthetische meerwaarde
oplevert ten opzichte van de huidige situatie.
In incidentele gevallen kan dat eventueel
leiden tot een woningsplitsing.
3. Het CDA juicht initiatieven voor
levensloopbestendige (senioren -)woningen in
de verschillende kernen toe.
4. Woningcorporaties met
investeringsmogelijkheden die tot op
heden nog niet actief zijn in onze gemeente
zullen actief uitgenodigd te investeren in de
realisatie van nieuwe huurwoningen voor
diverse doelgroepen.
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5. Tijdelijke mantelzorgarrangementen waarbij
bijvoorbeeld kinderen hun ouders opvangen
worden positief tegemoet getreden.

8. De ecologische als recreatieve routes van
de natuurgebieden IJzeren Bos, ’t Hout,
Slekkerhout en de Doort dienen met elkaar
verbonden te worden.

6. De systematiek van de Gemeentelijke
Kwaliteitsbijdrageregeling (GKM) zal worden
herzien.
LANDELIJK GEBIED
1. Echt – Susteren blijft een vitale landelijke
gemeente met een bereikbaar en
toegankelijk voorzieningenniveau. De
dorpsraden blijven fungeren als klankbord
voor de gemeente namens de inwoners van
de kern.
2. Inwoners worden gestimuleerd om zo lang
mogelijk thuis te wonen. De gemeente werkt
actief mee aan maatwerkoplossingen om dat
mogelijk te maken.
3. Het CDA spreekt haar waardering uit voor
de inzet van agrariërs voor hun bijdrage aan
de instandhouding van het buitengebied
Agrarisch ondernemen kent een rijke
historie in onze gemeente die wij graag
koesteren. Een boer moet kunnen blijven
“boeren”. Uitbreiding van bestaande en
nieuwe (innovatieve) activiteiten om de
bestaanszekerheid van deze bedrijven
te kunnen garanderen worden positief
tegemoet getreden, uiteraard met oog voor
de omgeving.
4. Agrariërs worden gestimuleerd en
gefaciliteerd met initiatieven op het gebied
van kinderopvang en toeristisch-recreatieve
voorzieningen evenals zorgboerderijen en
kamperen bij de boer.
5. Het Serviceteam zal samen met de vele
vrijwilligers blijvend worden ingezet in de
strijd tegen zwerfafval en illegale stortingen
om het buitengebied mooi te houden.
6. De bestrijding van illegale wietteelt zal
ook in het buitengebied intensief worden
gehandhaafd. Samen met politie en
agrariërs zal worden bezien hoe dit nader
vormgegeven kan worden.
7. Het spoorwegemplacement in Susteren
wordt na een groene metamorfose ingericht
als locatie voor de realisatie van een
zonneweide.
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9. Het onderhoud van de gemeentelijke bossen
wordt bij Bosgroep ondergebracht.
10. Natuur is er voor iedereen. Het CDA streeft
ernaar dat bossen en natuurgebieden
openbaar worden of blijven voor
natuurliefhebbers.
11. Met de verantwoordelijke partijen als
Provincie Limburg, het Waterschap,
grondgebruikers en gemeente wordt
het onderhoud van beken en rivieren
geëvalueerd en wordt een verdere
verbetering bevorderd. Hierbij dienen
ecologische ambities evenwichtig te worden
benaderd met economische (waaronder
agrarische) ambities.
ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN,
ARBEIDSMARKTBELEID,
WERKGELEGENHEID, TOERISME
EN RECREATIE
1. De verkoop van bedrijfskavels en de
realisatie van bedrijven op Business Park
Midden Limburg in St. Joost is ongekend.
Tot op heden heeft dit bedrijventerrein ruim
1500 nieuwe banen opgeleverd en liggen
er nog zo’n 1000 banen in het verschiet.
De inspanningen om ook de laatste
bedrijfskavels te verkopen en de realisatie
van nieuwe bedrijfsgebouwen te bevorderen
zal onverminderd worden voortgezet.
2. In de komende periode zal het initiatief
worden uitgevoerd om het huidige
bedrijvenpark De Berk verder uit te
breiden richting Rijksweg. Uitgangspunten
zijn daarbij duurzaam, groen en mooi
landschappelijk ingepast, en bedrijventerrein
van en voor de toekomt. Er wordt naar
gestreefd om de eerste kavels eind 2023 te
kunnen verkopen.
3. Het gebied tussen de A2 en A73 zal de
komende periode worden ontwikkeld tot
bedrijventerrein. Hierbij zal de (groene)
landschappelijke inpassing alsmede het
behoud van de karakteristieke kenmerken
en het zicht van de kern St. Joost hoge
prioriteit hebben.

4. De functie van het centrummanagement
in Echt zal de komende periode vanuit de
gemeente worden gecontinueerd.
5. Bedrijventerrein De Loop West en Oost zal
verder worden ontwikkeld.
6. De realisatie van de Jumbo Foodmarkt
als onderdeel van de herontwikkeling
van de locatie De Valk wordt onverkort
voortgezet met respect voor het
monumentale karakter en de omgeving.
Hierbij is er een integrale verwevenheid
met de verdere doorontwikkeling van de
Bovenste Straat en het Ursulinenplein met
als doel een versterking van het huidige
winkelgebied en het realiseren van extra
parkeervoorzieningen enerzijds en het
bevorderen van een passende economische
ontwikkeling bij De Valk anderzijds.
7. Met pandeigenaren aan het zuidelijk
gedeelte van de Bovenstestraat wordt
actief doorgewerkt aan oplossingen om de
huidige leegstand terug te dringen. Wijzigen
van de functie naar Wonen is daarbij het
uitgangspunt.
8. In overleg met ondernemers, omwonenden
en de initiatiefgroep “Bruisend Echt”,
zal het gebied rondom de Plats en het
Vrijthof worden getransformeerd naar een
aantrekkelijker uitgaansgebied met vooral
terrasgelegenheid.
9. De toeristische functie van Echt – Susteren
- waaronder religieus toerisme - wordt
verder versterkt door het programma “Het
Smalste Stukje Nederland” te continueren.
Streekproducten worden blijvend gepromoot
in binnen – en buitenland. Toeristischrecreatieve ontwikkelingen die bijdragen
aan een versterking van deze functie voor
onze gemeente en regio worden positief
tegemoet getreden.
10. De realisatie van het Hotel Poort van Echt
voor zowel business als leisure wordt
onverkort door ons gesteund.
11. De mogelijkheden worden onderzocht om te
komen tot een bovenregionale toeristische
trekpleister die een meerwaarde kan bieden
voor de gehele regio.
12. De ontwikkelingen rondom VDL Nedcar zijn
van ongekende omvang voor onze regio,
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zowel qua arbeidsmarkt als qua ruimtelijk
beslag. De gemeente staat positief ten
opzichte van een uitbreiding van VDL Nedcar,
mits met respect voor de omgeving. De
leefbaarheid in Susteren en Nieuwstadt mag
niet te lijden hebben onder de economische
ontwikkeling. Infrastructurele oplossingen en
geluidswerende maatregelen zullen daarbij
naast passende natuurcompensatie harde
randvoorwaarden zijn en blijven richting
bedrijf, buurgemeente en provincie.
13. Verdere kwaliteit verbeterende maatregelen
kunnen worden doorgevoerd bij de
bedrijventerrein De Wolfskoul daar waar er
sprake is van het openbaar gebied. Met OML
zal worden bezien hoe het bedrijventerrein
de Wolfskoul verder opgewaardeerd en
verduurzaamd kan worden.
14. De wandel – en fietsroutes worden
kwalitatief en kwantitatief in beeld gebracht
en waar nodig verbeterd. Onderhoud blijft
eveneens van belang. Waar mogelijk worden
de routes digitaal via apps in beeld gebracht.
MILIEU, VERKEER EN VERVOER
1. De basis voor het beheer en onderhoud van
de riolering is meerjarig vastgelegd in het
gemeentelijk rioleringsplan. Dit plan wordt
voor de komende decennia geactualiseerd
met nadrukkelijk oog voor de veranderingen
in ons klimaat en de daardoor toenemende
(intensieve) regenval. Dit plan moet
kostendekkend zijn en blijven.
2. Het verkeers – en vervoersbeleid is gericht
op drie speerpunten: bereikbaarheid,
verkeersveiligheid en het bevorderen van
duurzame vormen van mobiliteit.
3. Woonwijken dienen verkeersveilig te zijn
en te blijven. He CDA vindt een strakke
handhaving van de verkeersveiligheid van
groot belang.
4. Het groot onderhoud aan wegen
is vastgelegd in het Meerjaren
Investeringsprogramma. Dit programma
wordt onverkort uitgevoerd.
5. Groenonderhoud binnen onze kernen
blijft een belangrijk aandachtspunt voor
onze inwoners. Met de betrokken partijen
worden inzet en resultaten de komende
periode geëvalueerd waarbij een eventuele
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uitbreiding van het beschikbare budget voor
groenonderhoud denkbaar is.
6. Burgers worden gestimuleerd om afval
duurzaam te scheiden. De nieuwe
systematiek van afvalinzameling werkt –
ondanks aanvankelijke scepsis- in praktijk
goed en voor de gemiddelde burger zijn de
kosten gedaald.
7. De stimuleringsregeling voor burgers om
zelf de afvoer van regenwater af te koppelen
en te laten infiltreren op eigen terrein wordt
gecontinueerd.
8. De parkeerproblematiek in de kernen heeft
blijvende aandacht. Daar waar de nood
aantoonbaar hoog is en de lokale situatie
dit toelaat, kunnen parkeerplaatsen worden
toegevoegd.
9. Onze gemeente kent een rijk archeologisch
verleden. Respect voor het verleden om het
heden te begrijpen blijft dan ook belangrijk.
10. Een gedifferentieerd beheer van bermen
en dorpsranden kan veel bijdragen aan het
behoud van het leefklimaat voor insecten
en (weide-) vogels. Het inzaaien van één –
en meerjarige bloemenmengels kan dit
verder bevorderen. Het CDA ondersteunt
continuering van de pilots daartoe.
DUURZAAMHEID
1. Uitgangspunt van het gemeentelijk
duurzaamheidsbeleid is altijd het draagvlak
onder de inwoners.
2. De gemeentelijke gebouwen worden
waar mogelijk verder voorzien van
duurzaamheidsmaatregelen om bij te
dragen aan de CO2-reductie.
3. Waar mogelijk wordt de gemeentelijke
straatverlichting sneller “verlet”.
4. Verenigingen worden gestimuleerd tot het
nemen van duurzaamheidsmaatregelen voor
hun gebouwen alsmede de buitenverlichting
van accommodaties. Hiervoor kan gebruik
worden gemaakt van de bestaande
subsidieregelingen.
5. Maatschappelijke participatie in zonneparken
wordt gestimuleerd.
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6. Structurele voorlichting over duurzaam leven
en duurzaam ondernemen staat hoog in het
vaandel.
7. Samen met andere gemeenten en de
provincie zal de druk op Enexis verder
worden opgevoerd om de beschikbare
netcapaciteit structureel substantieel te
vergroten.
8. Voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen worden
zonnepanelen op daken verplicht.
9. Lokale initiatieven zoals de energie
coöperatie worden blijvend ondersteund.
FINANCIËN
1. Uitgangspunt is dat Echt – Susteren een
financieel gezonde gemeente is en blijft.
Ondanks de ambities om te fors te blijven
investeren in de samenleving, zal het
huishoudboekje sober en doelmatig blijven.
2. De middelen die de gemeente ontvangt
voor de uitvoering van de taken binnen
het sociale domein blijven structureel
ontschot. Uitgangspunt blijft dat alle
kosten uit de huidige drie pijlers Jeugdzorg,
WMO en Participatiewet dienen te
worden opgevangen binnen de middelen
die het Rijk daarvoor beschikbaar stelt.
Eventuele overschotten worden gebruikt
om aanvullend te investeren in het sociale
domein dan wel worden gereserveerd en
geoormerkt om toekomstige tekorten op te
vangen.
3. De lokale lastendruk blijft onder het
provinciaal gemiddelde.
4. Uitgangspunt is dat voor de jaarlijkse
verhoging van de OZB deze vanaf 2023 wordt
gebaseerd op de geprognosticeerde inflatie.
5. De kosten van afvalinzameling
en gemeentelijke riolering dienen
kostendekkend te zijn en te blijven.
6. Daar waar gemeentelijke gebouwen
geen directe functie meer hebben voor
de gemeentelijke organisatie dan wel
een andere passende maatschappelijke
functie kunnen krijgen, zullen deze worden
afgestoten.

Voor alle kernen!
Stabiel,
betrouwbaar
en herkenbaar
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