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Identiteit: 

De politieke partij Lokaal Peel & Maas is de partij van de verbinding. Omdat de leden 
van de partij voortkomen uit verschillende politieke stromingen zoals de 
christendemocratie, het socialisme of het liberalisme vormen zij bij uitstek de 
verbindende factor binnen het overleg en de besluitvorming. Lokaal Peel & Maas, niet 
gehinderd door partijideologieën van landelijke partijen, nuchter, ideëel en met een 
fris “boeren verstand”. Puur LOKAAL. 

Lokaal Peel & Maas heeft een rijke lokale politieke historie die is ontstaan door de 
voormalige lokale partijen uit de gemeenten Helden, Kessel, Maasbree en Meijel tot 
één partij te smeden, die staat voor kwaliteit van leven en welzijn van de inwoners 
van Peel en Maas door het leveren van maatwerk gebaseerd op een goede dialoog 
met de inwoners van de kernen van onze gemeente. 
 

Lokaal Peel & Maas staat voor een Peel en Maas waar het prettig en verantwoord 
wonen, werken, ondernemen en recreëren is, in samenhang met de omgeving. 

 
 

Partijstandpunten: 
 
Lokaal Peel & Maas streeft ernaar om regelmatig in contact te treden met de 
omgeving en vooral te luisteren naar wat er lokaal speelt. De periodieke 
ontmoetingen met de Dorpsoverleggen is daar een voorbeeld van. Maar ook 
locatiebezoeken in geval van specifieke vraagstukken zijn een middel om een beeld te 
vormen van de situatie en een goed besluit te kunnen nemen. 
 
 
Lokaal Peel & Maas toetst alle voorstellen op duurzaamheid. Wij ondersteunen 
ontwikkelingen die aansluiten op de behoefte van het heden zonder het vermogen 
van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar te 
brengen. 
 
 
Lokaal Peel & Maas is blij met het proces rondom de diverse kaderstellingen. Dank 
gaat uit naar de vele inwoners die hieraan hebben deelgenomen. Lokaal Peel & Maas 
staat achter de kaderstelling Sociaal domein en Vitale Gemeenschappen; de 
kaderstelling Economie en Ruimte en de kaderstelling Bestuur.   
De koers die 4 jaar geleden is ingezet is waardevast.  
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Leefomgeving: 
 
Wonen, werken, ondernemen en recreëren: 
Lokaal Peel & Maas zoekt creatieve oplossingen bij de inrichting en wijze van wonen 
en werken voor zowel de kortere als de lange termijn. Woningen betaalbaar houden 
en daarbij de aandacht richten op duurzaamheid, levensbestendigheid en diversiteit. 
Daarbij hechten wij bijzonder aan de verscheidenheid van landschappen, de bossen 
en het behoud van het openbaar groen. Dit betekent tegelijkertijd keuzes maken die 
gunstig zijn voor het milieu. 
 
Lokaal Peel & Maas waarborgt dat burgers hun leven en leefomgeving zoveel mogelijk 
zelf naar eigen inzicht kunnen inrichten. Burgers die zelf kansrijke initiatieven nemen, 
krijgen voor de uitvoering daarvan meer ruimte, ondersteuning en zo mogelijk 
financiële middelen. 
 
Lokaal Peel & Maas is voorstander van een duurzame gemeente mede door het 
gebruik te stimuleren van grondstoffen die op de lange termijn economisch gunstiger 
zijn, makkelijk recyclebaar en veilig voor het milieu. Ruimte voor innovatieve 
toepassingen die passen in de planologie van de streek. 
 
Lokaal Peel & Maas zet de komende raadsperiode nadrukkelijk de huisvestings-
mogelijkheden voor forensen, jong volwassenen, ouderen en gehandicapten op de 
agenda. Levensbestendig wonen betaalbaar houden en daarbij de aandacht richten 
op kwetsbare doelgroepen zoals mensen met een beperking en onze jeugdigen die 
graag in onze gemeente willen blijven wonen, maar naarstig op zoek zijn naar 
geschikte huisvesting. Peel en Maas is ons inziens vooral een woongemeente.  
 
Lokaal Peel & Maas is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen en 
dorpsgezichten. Deze gebouwen zijn een oriëntatiepunt èn het visitekaartje van uw 
kern! Lokaal Peel & Maas maakt zich sterk om de gebruiksfunctie van deze gebouwen 
te verbreden. 
 
Lokaal Peel & Maas onderschrijft wat in de Universele Verklaring Rechten van de 
Mens staat over de urgentie wonen van kwetsbare groepen. Dat geldt tevens voor het 
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Wij bevorderen dan 
ook zelfstandig wonen, ook voor mensen in een zorginstelling, zodat voldoende recht 
wordt gedaan aan de autonomie van personen met een beperking 
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Lokaal Peel & Maas vindt een aantrekkelijk woon- en leefklimaat zeer belangrijk. Door 
langdurige leegstand in delen van de kernen bestaat de kans op verloedering. Door 
bijvoorbeeld opwaardering en verduurzaming, het toestaan van splitsing van 
bestaande woningen en het her invullen van bestaande panden kan er beter worden 
ingespeeld op de veranderende woonvraag. Ook het (eventueel tijdelijk) flexibel 
maken van woonbestemmingen en het toestaan van functiewijziging van agrarische 
bedrijfswoningen, leegstaande gebouwen zoals winkels, scholen etc. draagt hieraan 
bij. 
 
Lokaal Peel & Maas constateert dat de toestroom van arbeidsmigranten aandacht 
behoeft. Arbeidsmigranten zijn van grote waarde voor de lokale economie. Zij doen 
een beroep op schaarse woonvoorzieningen die mede het gevolg zijn van regionaal 
afgesproken woningcontingenten. Wij willen het woningaanbod zo veel als mogelijk 
afstemmen op alle woningzoekenden door intensief overleg met de 
woningcorporaties en te kijken naar inventieve (tijdelijke-) oplossingen zoals 
alternatieve woonvormen en door te zoeken naar ruimte binnen bestemmings-
plannen of door bestemmingsplannen aan te passen. 
 
Lokaal Peel & Maas stimuleert dat een gemeenschap bewust en actief vorm en 
inhoud geeft aan het opvoeden en opgroeien van hun jeugd. Basisvoorzieningen zoals 
onderwijs(-huisvesting) en kinderopvang spelen hierin een belangrijke rol. Steeds 
belangrijker wordt het afstemmen van opleiding en werkgelegenheid bij (lokale-) 
ondernemers. Er is een groot tekort aan technisch geschoolde werknemers. Lokaal 
Peel & Maas zal initiatieven van alle betrokkenen van harte ondersteunen.  
 
Lokaal Peel & Maas omarmt en ondersteunt initiatieven om het teruglopen van het 
winkelaanbod in de lokale kernen tegen te gaan. Wij zijn voorstander van 
concentratie van winkelvoorzieningen in de dorpskernen. Dit proces kan worden 
ondersteund door een efficiëntere afgifte van vergunningen.  
Lokaal Peel & Maas wil ook het onbetaald parkeren voortzetten in Peel en Maas. 
 
Lokaal Peel & Maas kiest voor een pragmatische insteek als het gaat om de 
verkeersveiligheid. Problemen aanpakken in een vroegtijdig stadium. In overleg met 
inwoners bezien of direct noodzakelijke maatregelen kunnen worden uitgevoerd in 
afwachting van meer definitieve oplossingen.  
De gesignaleerde onveiligheid in Helden en de opgave die vanuit de begroting ligt in 
de Kerkstraat in Meijel en de Baarskampstraat in Kessel heeft onze nadrukkelijke 
aandacht evenals de verkeersveiligheid rondom scholen. 
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Lokaal Peel & Maas gaat voor bereikbaarheid van alle kernen met het openbaar 
vervoer of het collectief vraagafhankelijk vervoer als essentieel onderdeel van de 
leefbaarheid in onze gemeente. Alternatieven voor de normale busdiensten, ook in 
de daluren, worden bevorderd en verbeterd. Burgerinitiatieven in deze richting 
worden gestimuleerd en ondersteund. 
 
Lokaal Peel & Maas maakt zich sterk voor verantwoorde keuzes binnen het hoogwater 
beschermingsprogramma. Lokaal Peel & Maas is voorstander om de dijk in Kessel  uit 
de waterwet te halen. Ook de ontwikkelingen rondom Laerbroek (Baarlo) gaan een 
grote impact hebben op de omgeving. Lokaal Peel & Maas vindt dat waterveiligheid 
hand in hand moet gaan met de mogelijkheid voor ontwikkelingen in het gebied, met 
oog voor landschappelijke kwaliteit. 
 
Lokaal Peel & Maas vindt een verantwoord financieel beleid de basis voor het totale 
gemeentelijke beleid. Een reële en sluitende begroting met een gezonde 
reservepositie en een overzichtelijk meerjarenperspectief. De huidige economische 
situatie heeft tot gevolg dat er weer initiatieven worden ontplooid. Opgebouwde 
reserves kunnen worden ingezet om die initiatieven te honoreren. 
 
Lokaal Peel & Maas streeft naar een aantrekkelijk en activerend productie- en 
investeringsmilieu. Door toepassen van kennis is innovatie mogelijk. Gezond 
economisch beleid op schaal van onze gemeente. Samenwerken met het bedrijfsleven 
en relevante organisaties. 
 
Lokaal Peel & Maas biedt ondernemers in de Land- en Tuinbouw, het MKB (Midden- 
en Klein Bedrijf) en overige bedrijven in onze plattelandsgemeente ruimte om te 
kunnen (blijven) ondernemen in samenhang met hun omgeving. De gemeente kan en 
moet ondernemers beter begeleiden bij de interpretatie van soms ingewikkelde wet- 
en regelgeving. Meer werken mèt de regels in plaats van volgens de regels.  
 
Lokaal Peel & Maas begrijpt dat bedrijven kwalitatief goede ruimte nodig hebben om 
succesvol te kunnen blijven ondernemen. Het zoeken naar mogelijkheden dient niet 
op te houden bij het uitbreiden van bedrijfsterreinen. Wij zijn van mening dat er eerst 
gekeken moet worden naar revitalisering en mogelijke invulling van leegstand op de 
bedrijventerreinen. Ook het zoeken naar oplossingen met omliggende gemeenten om 
de benodigde diversiteit te behouden is een mogelijkheid. 
 
Lokaal Peel & Maas vindt dat Toerisme een belangrijke economische pijler moet 
blijven. Promotie van onze gemeente met al haar aantrekkelijke kanten is daarbij een 
noodzaak. Peel en Maas is rijk aan toeristische trekkers zoals rust, ruimte, diversiteit 
en kwaliteit. Regulier overleg met alle organisaties die, op wat voor manier dan ook, 
betrokken zijn bij het toerisme is daarom van groot belang.  
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Lokaal Peel & Maas zal toeristische initiatieven stimuleren. Wij vinden diversiteit en 
kwaliteit belangrijk, zowel in het kader van dienstverlening als ook in de fysieke 
leefomgeving. Initiatieven op dit gebied zoals de maasboulevard in Kessel, de 
ontwikkelingen in Baarlo en de plannen rondom het Peelgebied, zullen worden 
ondersteund. Gezamenlijk werken aan een uitnodigende uitstraling van Peel en Maas. 
 
Lokaal Peel & Maas benadrukt de maatschappelijke betekenis van sport en 
sportbeleid. Sport bevordert de gezondheid, draagt bij aan individuele ontplooiing en 
is een maatschappelijk bindmiddel. Sportvoorzieningen moeten daarom van goede 
kwaliteit zijn. Topsport biedt een kans voor stimulering van de breedtesport. Wij 
schenken ook aandacht aan de groeiende niet georganiseerde sportactiviteiten. Bij de 
ontwikkelingen in de openbare ruimte zal hier nadrukkelijk rekening mee worden 
gehouden zodat een uitnodigende omgeving ontstaat om te bewegen.  
 
Lokaal Peel & Maas is trots op het rijke verenigingsleven. In onze ogen is het 
verenigingsleven één van de meest waardevolle onderdelen van een gezonde en 
vitale gemeenschap. Zij leveren een enorme bijdrage aan de noodzakelijke binding in 
de kernen. Samenwerking moet door de gemeente gefaciliteerd worden, niet 
opgelegd. Dit geldt ook voor het efficiënter gebruik door meerdere partijen 
bijvoorbeeld het samen delen van een accommodatie en/of clubgebouw. 
 
Lokaal Peel & Maas vindt kunst en cultuur belangrijke waarden voor een vitale 
gemeenschap, ze zorgen voor verbinding. Inspireren en vernieuwen moet ruimte 
krijgen. Een goed voorbeeld is Dok6 dat een thuis biedt voor alle initiatieven binnen 
Peel en Maas. Lokaal Peel & Maas onderschrijft deze ingezette koers. 
 
Lokaal Peel & Maas ondersteunt blijvend de digitale ontsluiting van ons erfgoed 
middels Peelenmaasnet. Ons Cultureel erfgoed zorgt voor een verbinding tussen 
cultuur, erfgoed, natuur en landschap. De bescherming van archeologische en 
gebouwde monumenten, dorpsgezichten en cultuurlandschappen krijgen wat ons 
betreft nadrukkelijk aandacht en een plek in de nieuwe omgevingswet. 
 
Lokaal Peel & Maas zet in op het behoud en het meer verspreiden van kunstobjecten 
door een vereenvoudiging van de bruikleenovereenkomst. Hierdoor krijgen naar 
verwachting meer inwoners toegang tot de beschikbare kunst. 
 
Lokaal Peel & Maas staat achter de ontwikkelingen in het muziekonderwijsbeleid en 
de stimulering rondom de ontwikkeling van popcultuur. Binnen het beleid 
muziekonderwijs zijn de subsidievoorwaarden wat verbreed zodat er financiële 
ruimte ontstaat om binnen het programma een ontwikkeling op te starten op het 
gebied van popmuziek. Hierbij zijn verscheidene organisaties binnen Peel en Maas 
betrokken, zoals o.a. Summer kick off in Meijel, SJIWA in Baarlo, het MAF in 
Maasbree en Egopop in Eghel. 
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Zelfsturing 3.0: 
 
Lokaal Peel & Maas is bij zelfsturing 3.0 voor transparantie en helderheid, staat open 
voor signalen van de omgeving, bouwt netwerken van partnerschappen, gaat uit van 
samenwerken en bevordert het vermogen tot (zelf)reflectie. 
 
Lokaal Peel & Maas gelooft in de kracht van gemeenschappen en doen (en laat) er 
alles aan om deze gemeenschappen ruim baan te geven in hun eigen ontwikkeling 
met veel respect voor hun eigen identiteit. Samenwerken en vertrouwen hebben in 
de burgers zijn hierin belangrijke kernwaarden.  
 
Lokaal Peel & Maas biedt de inwoners van onze gemeente de gelegenheid  om 
maximaal mee te praten over onderwerpen die hen aangaan om op die manier 
samen de leefbaarheid in de kernen te kunnen behouden en waar mogelijk te 
verbeteren. Iedereen krijgt een kans waarbij er aandacht is voor de verschillen in de 
kernen bijvoorbeeld in tempo en ontwikkeling. Meer aan de kernen overlaten omdat 
dat volgens ons de sociale samenhang stimuleert. 
 
Lokaal Peel & Maas blijft in dialoog met de burgers zodat er zicht blijft op de 
behoeften in elke kern van onze gemeente. Burgerparticipatie wordt bevorderd door 
burgers vanaf het begin te betrekken bij de vormgeving van alle plannen die door de 
gemeente worden ontwikkeld in het kader van het algemeen belang. 
 
Lokaal Peel & Maas wil de lokale voorzieningen, in de breedste zin van het woord, in 
stand houden door samen te werken met burgers in de kernen en gebruik te maken 
van aanwezige kennis, waardes en kwaliteiten. 
 
Lokaal Peel & Maas staat voor een gemeente die het aandurft onderscheidend te zijn 
en wil dit zelf uitdragen door een voorbeeld te zijn en zich af te vragen of 
onderwerpen op een andere, betere wijze kunnen worden voorbereid, besloten en 
uitgevoerd. 
 
Lokaal Peel & Maas vindt dat ook op gemeentelijk niveau moet worden 
gedereguleerd. Naast het verminderen van onnodige regels moet de regelgeving die 
noodzakelijk is in begrijpelijke taal geformuleerd worden. Omdat sommige 
regelgeving door de rijksoverheid dwingend wordt opgelegd, is het belangrijk dat de 
gemeente oog blijft houden op klantgericht werken met daarbij het uitgangspunt de 
burger te willen helpen in plaats van het strikt uitvoeren van de regels.  
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Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet): 
 
Lokaal Peel & Maas maakt zich sterk voor een goede uitvoering van alle zorgtaken 
waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Dat alle burgers van onze kernen prettig 
kunnen wonen in Peel en Maas is onze zorg! Uw zorg is ook onze zorg! 
 
Lokaal Peel & Maas gelooft in gemeenschappen waarin we voor elkaar iets willen 
betekenen, waarin iedereen een rol heeft en waarin we uitgaan van het principe; 
iedereen doet mee. 
 
Lokaal Peel & Maas maakt zich sterk om de zorgvraag van de burger nog meer 
leidend en bepalend te maken. De zorg moet beter worden afgestemd op uw 
individuele situatie. Er zijn steeds meer inwoners die niet geheel zelfstandig (meer) 
kunnen leven. Zij hebben ondersteuning nodig om dat wèl te kunnen. Enerzijds 
ondersteuning door beroepszorg aanbieders, anderzijds door de directe omgeving. 
Familie, vrienden, de buren en de buurt zijn hierbij als mantelzorgers van grote 
meerwaarde 
 
Lokaal Peel & Maas benadrukt de kracht van de eigen burgers; de kracht van de 
gezonde burgers die zorgen voor ‘noaberschap’ en mantelzorg. Daarom is informele 
zorg van grote waarde in onze gemeente. Maar ook de kracht van diegenen die zelf 
nu of in de toekomst zorg nodig hebben. Zij kunnen zo lang als mogelijk in hun 
vertrouwde omgeving blijven wonen als zij dat goed hebben voorbereid en weten dat 
zij ondersteund worden in hun zelfzorg. De bouw van bijvoorbeeld mantel-
zorgwoningen wordt daarom bevorderd, de vele vrijwilligers op dit terrein waar 
nodig ondersteund en de “jonge ouderen” bewust gemaakt van de mogelijkheden. 
 
Lokaal Peel & Maas is van mening dat de kennis en ervaring van senioren een schat 
aan informatie vormen. Wij faciliteren dat de vitale ouderen meer ingezet  kunnen 
worden in bedrijven en ondernemingen bijvoorbeeld als coach of opleidings-
begeleider, maar ook in de mantelzorg en het vrijwilligerswerk.  
 
Lokaal Peel & Maas is voorstander om vrijwilligers te faciliteren in hun behoefte. De 
inzet van vrijwilligers geeft een belangrijke bijdrage aan het draaiend houden van de 
lokale economie en bevordert sociale samenhang in de kernen. 
 
Lokaal Peel & Maas zet zich in voor een zo goed mogelijke afstemming tussen alle 
deelnemers, professionals en vrijwilligers, aan de zorgketens voor ouderenzorg en 
jeugdzorg. Tevens is  een belangrijke rol  weggelegd voor de gemeente als uitvoerder 
van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Minder loketten, formulieren 
en regels en op de specifieke situatie afgestemde verwijzing naar mogelijke onder-
steuning. 
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Lokaal Peel & Maas zorgt ervoor dat bij het jeugdbeleid meer rekening gehouden 
wordt met de behoeften en verlangens van de jeugd. Concrete ideeën en plannen 
vanuit de jeugd en jongeren worden serieus op hun haalbaarheid bekeken. De 
gemeente treedt waar nodig initiërend, ondersteunend of handhavend op. 
Samenwerking tussen de professionele partners die bemoeienis hebben met jeugd en 
jongeren is daarbij noodzakelijk.  
 
Lokaal Peel & Maas heeft oog en aandacht voor de senioren in onze gemeente. De 
mening van deze senioren telt mee. Wij streven naar een seniorvriendelijke gemeente 
onder meer door integrale aandacht voor wonen en zorg en een veilige leefomgeving. 
 
Lokaal Peel & Maas wil actief beleid op het geconstateerde probleem van overmatig 
nuttigen van alcohol en het gebruik van drugs door bewoners en bezoekers van onze 
kernen. Preventie en handhaving op maat dienen extra aandacht te krijgen.  
 

Tot slot: 
De afgelopen 4 jaar heeft Lokaal Peel & Maas als grootste coalitiepartij haar 
verantwoordelijkheid genomen en vorm gegeven aan het beleid. In de raad en het 
college heeft Lokaal Peel & Maas haar gedachtegoed gepositioneerd. Altijd vanuit het 
belang van onze inwoners. Met dit programma willen we de koers voortzetten om 
ook de komende 4 jaar te besturen. 
 


