Wensen Progressief Akkoord Leudal t.b.v. het coalitieprogramma / samenwerkingsthema’s
Dorpen
Geen verdere bezuinigingen verenigingen, onderzoek Burgerbestedingsbudget
Aandacht voor –selectieve- nieuwbouw:
- Alle nieuwe woningen leeftijdbestendig bouwen en minimaal 50% aardgasloos komende vier jaar
- Voldoende betaalbare huurwoningen realiseren
Geen luxe nieuwbouw nabij Bosserstraat Ittervoort, maar op de Bevelanden of een andere, beschikbare
locatie. Geen nieuwbouw Brugstraat Grathem ( cultuurhistorisch en landschappelijk te waardevol gebied),
maar wel plannen op de voetbalvelden Grathem ( komen beschikbaar ) en/of locatie Huskens
Spoedige realisatie gemeenschapsvoorziening in Neeritter, in de oude Harmoniezaal of een andere locatie
Fusieschool Leudal-West breed oppakken; goede, door de ouders gedragen locatie bepalen
Dorpskern Haelen eindelijk opwaarderen (gemeentehuis, discotheek Geelen)
Creatief, maar maximaal inzetten op verlaging snelheid in de dorpen
Aandacht voor goed en betaalbaar OV: Buurtbus, wensbus, Gedeeld autorijden (electrisch)
Bevorderen duurzame energiebesparing/duurzame energie (oa subsidies)
Zorg en werk
Persoonlijke schuldsanering moet beter: andere methodiek en andere uitvoering
Vrijwilligers en mantelzorg beter faciliteren op voorkomende vragen (bijvoorbeeld vrijwilligersschool)
Ondernemingen stimuleren meer leerwerkplekken aan jongeren/arbeidsbeperkten aan te bieden ( niet
altijd arbeidsmigranten)
Kosten en kwaliteit jeugdzorg op orde brengen ( bureaucratie bestrijden) en aan de andere kant het
fenomeen dat zorginitiatieven soms erg veel verdienen afromen oid
plannen Zevenellen heroverwegen als er in 2020 nog niets/weinig gerealiseerd is
Heythuysen als winkellocatie optimaliseren: discussie voeren over autoluwe binnenstad
onderzoeken proef voor het invoeren van een basisinkomen
Buitengebied:
Gezondheid als bepalende factor bestempelen bij plannen in het buitengebied
Gedragen visie opstellen over ontwikkeling buitengebied tot een omgeving om van te genieten: schoon en
duurzaam
Stoppen met gedoogbeleid: illegale bebouwing wordt niet gelegaliseerd, maar afgebroken
Strak toezicht en handhaving van aantasting van het groen in buitengebied (bv bij kappen bomen en
weghalen groenstructuren door grondeigenaren)
Afbouwen klepelen wegbermen (tbv. Natuur, waaronder bijen)
Geen medewerking aan nieuwe grootschalige ontgrondingen in de komende vier jaar
ALSNOG eisen een MER op te stellen voor Livar stallen vooraleer er gebouwd mag worden
Glasvezel aanleggen in het buitengebied
Snelle realisatie fietspad Heldenseweg
Intern:
Betere strategische communicatie !
inkoop stroom van de windmolens in Leudal

