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Samen 
voor een gezonde toekomst! 
 

“Hoe kom ik aan een betaalbare woning?”
“Hoe zorg ik dat ik mijn energierekening kan 
blijven betalen?”
“Houden we de voeten droog en welke gevolgen 
heeft het steeds extremer weer voor me?”
“Is er nog wel wat te doen voor mij en mijn 
leeftijdsgenoten in mijn dorp of wijk?”
“Hoe blijf ik gezond, ook nu er zoveel van me 
wordt gevraagd op mijn werk en van mijn gezin?”

Zomaar enkele vragen die wij regelmatig krijgen van 
bewoners uit de verschillende kernen van Echt-Susteren. 
Terechte zorgen die vragen om een antwoord. Wij van 
Lijst Samenwerking hebben niet alle antwoorden. Maar 
we hebben wel heel veel jaren ervaring in het besturen 
van onze gemeente. 

Daarom willen we nu, meer dan ooit, vanuit onze 
ervaring en onze ideeën, in samenwerking met anderen 
bijdragen aan het vinden van de oplossingen voor de 
problemen waarover u ons aanspreekt en waarin de 
gemeente naar onze overtuiging een belangrijke rol en 
verantwoordelijkheid moet nemen. Juist nu dus, nu we 
leven in een wereld waarin er veel zorgen voor morgen 
zijn.
 
Los van de gezondheidscrisis waar we met z’n allen 
reeds twee jaren in zitten, zien we – ook in Echt-Susteren 
– nogal wat gevolgen van de woningnood, armoede en 
het veranderende klimaat. Genoeg zorgen voor morgen 
zeiden we dus al. Maar hoe kunnen we hier iets aan doen?

Lijst Samenwerking is van mening dat we alleen SAMEN 
kunnen zorgen voor een gezonde toekomst voor alle 
inwoners in alle kernen van Echt-Susteren. Een toekomst 
waarin er iets te doen is en blijft in uw wijk of dorp, een 
toekomst waarin iedereen een betaalbare woning kan 
vinden, en waarin we samen op ons gemeentelijk niveau 
bijdragen aan een beter klimaat EN toch voor iedereen 
betaalbare energierekeningen houden. Alle gemeentelijke 
plannen en voornemens zullen daarom in samenspraak 
met inwoners en bedrijven vooraf getoetst moeten 
worden of bijgedragen wordt aan dit doel.

Lijst Samenwerking wil bereiken dat het nieuwe 
gemeentebestuur één keer per jaar in elke kern zelf met 
de inwoners in gesprek gaat over zaken die spelen bij de 
gemeente en zaken die spelen bij de burger, met name in 
hun kern.

Deze kernenavonden moeten de basis gaan vormen voor 
(nieuw) beleid! SAMEN op weg naar een gezonde toekomst!

Op 16 maart 2022 gaan we weer stemmen voor 
een nieuwe gemeenteraad die onze gemeente 
de komende vier jaren gaat besturen. Een extra 
verantwoordelijke opgave in deze tijden waarin 
heel veel gevergd wordt van burgers, bedrijven 
en bestuurders. De afgelopen twee jaren was 
gezondheid in onze samenleving aandachtspunt 
nummer 1. 

En het zal de komende jaren zo blijven en meer 
dan ooit invloed gaan hebben op wat wij doen 
in onze gemeenschap en hoe we onze gemeente 
moeten besturen in het belang van onze burgers. 
Dat zal andere aandachtspunten en keuzes vragen 
dan we gewend zijn. Voor ons allemaal, voor jong 
en oud.

Lijst Samenwerking is van mening dat de 
gemeente nu meer, en anders dan in het verleden, 
een rol moet nemen om de gemeenschap leefbaar 
en de burger ‘’gezond’’ te houden. Die overtuiging 
is de basis geweest voor de gemeentelijke aanpak 
die wij voor de komende jaren belangrijk vinden.

Lijst Samenwerking presenteert dan ook met 
gepaste trots hierbij haar verkiezingsprogramma 
met alle kandidaten. U kunt hier lezen wat onze 
plannen zijn.

Lijst Samenwerking wil al sinds vele jaren een 
bijdrage leveren aan het besturen van onze 
gemeente. Ook bij de verkiezingen van 16 maart 
zijn weer kandidaten beschikbaar om in het 
gemeentebestuur op alle fronten een bijdrage te 
leveren en ons programma te realiseren.

Dat kan alleen met de steun én stem van u als 
kiezer!

Wij hopen dat ons programma en onze kandidaten 
op uw stem kunnen rekenen.
 
 
Het Bestuur van Lijst Samenwerking.

VOORWOORD
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WOORDJE LIJSTTREKKER JOS WACKERS

Door de leden van Lijst Samenwerking ben ik unaniem 
aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 16 maart 2022. Daar ben ik trots op. 
Lijst Samenwerking is al jarenlang een stabiele en 
betrouwbare lokale partij met wortels in de gehele 
gemeenschap en alle kernen. Een partij ook die altijd 
bereid is bestuursverantwoordelijkheid te nemen en 
moeilijke beslissingen niet uit de weg gaat. Zeker, het 
was een kleine 4 jaar geleden even slikken toen Lijst 
Samenwerking gedwongen werd tot het oppositiebankje. 
Zeker ook omdat we opnieuw als grootste partij uit de 
verkiezingen waren gekomen en achteraf bleek dat 
programma of inhoud niet de reden vormden voor deze 
noodgedwongen keuze. Dit alles is nu ruim verleden tijd 
en Lijst Samenwerking heeft allang weer de blik naar 
voren gericht. Het is ons gelukt een enthousiaste ploeg 
van kandidaten bijeen te brengen, met daarin diverse 
nieuwe maar ook bekende gezichten. We zijn extra 
trots op de vrouwelijke en jongere kandidaten onder de 
nieuwe gezichten. 

Mensen uit alle geledingen van onze gemeente, die bereid 
zijn de mouwen op te stropen en aan de slag te gaan voor 
een gezonde toekomst van Echt-Susteren. Niet alleen 
voor de komende raadsperiode, maar zeker ook voor de 
jaren daarna. En dat is hard nodig met alle zorgen voor 
morgen die iedereen momenteel bezig houden. Gelukkig 
staat onze gemeente er nog altijd goed voor en zijn er 
ook veel goede ontwikkelingen te zien. Alle waardering 
voor het huidige gemeentebestuur hiervoor.

De komende jaren staan we echter voor grote 
opgaven op het gebied van leefbaarheid, 
duurzaamheid, ontwikkelingskansen voor 
individuele burgers en ondernemers etc. 
Een gezonde toekomst voor iedereen dus. 
Graag willen wij ons hier samen met jullie 
voor inzetten. Wij hebben er met het 
hele team van Lijst Samenwerking in 
elk geval heel veel zin in. Wij zullen 
uw vertrouwen niet beschamen. 
Daar mag u mij en ons allen aan 
houden.

Een gezonde toekomst voor iedereen, dat bepaalt 
ons programma voor de komende jaren en dat is 
waar wij het uiteindelijk allemaal voor doen. Daarbij 
zien wij 6 thema’s waarvoor samenwerken en samen 
doen voorwaarde is. Thema’s die het leven van alle 
dag raken, van u, van mij, van ons en waarin iedereen 
gelijk is:

Samen wonen
Samen zorgen voor elkaar
Samen leven en werken
Samen voor kansen
Samen gezond
Samen voor nieuwe energie
Waar lopen we daarbij tegenaan? Wat is belangrijk 
en welke stappen moeten we samen nemen om 
problemen aan te pakken of te veranderen? In deze 
brochure leest u wat onze plannen zijn.

Maar ook: wat betekenen onze ideeën concreet voor 
uw kern? Per kern hebben wij aangegeven wat wij in 
2022-2026 willen realiseren. Natuurlijk willen we dat 
graag in overleg met de mensen in de kern verder 
uitwerken, aanvullen en zo nodig aanpassen als dat de 
uitkomst van overleg met de inwoners in de kern is. 

U kunt nu ook alvast uw mening geven via 
info@lijstsamenwerking.nl. Of neem gerust contact 
op met een van onze kandidaten.

Want zoals gezegd is Lijst Samenwerking van mening 
dat burgerparticipatie in de periode 2022-2026 
daadwerkelijk georganiseerd en onderdeel moet 
worden van het maken van gemeentelijk beleid en 
gemeentelijke planontwikkeling.
De burger in de kernen dient vooraf betrokken en 
gehoord te worden als het gaat om ontwikkelingen 
en belangrijke keuzes bij de verdere uitwerking van 
de thema’s.
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SAMEN 
gaan wij voor een 
gezonde toekomst 



Samen wonen
Of je nu jong bent of oud, alleen of met z’n tweeën. Ook 
in Echt-Susteren is het vinden van een geschikte woning 
inmiddels een bijna onmogelijke opgave. Te hoge prijzen, 
zowel in de koop- als huursector. Maar vooral ook te 
weinig aanbod voor jongeren, starters, alleenstaanden en 
senioren. Hier moet echt iets gebeuren. Natuurlijk, onze 
gemeente staat niet stil. Vooral in de kern Echt zijn op dit 
moment veel bouwplannen in voorbereiding of uitvoering. 
Toch denken wij dat het een tandje sneller moet en vooral 
dat er vooraf afstemming en tijdige terugkoppeling met de 
eigen inwoners moet plaats vinden. Er wordt nog teveel 
gedacht voor in plaats van samen met de mensen die op 
zoek zijn naar passende woonruimte. Dat moet anders! 
Bovendien wordt er teveel ruimte, initiatief en vrijheid 
geboden aan projectontwikkelaars, die vaak alleen oog 
hebben voor een zo hoog mogelijke opbrengst in plaats 
van (ver)bouwen op maat naar behoefte van de inwoners. 
Lijst Samenwerking pleit dan ook voor meer eigen initiatief 
van de gemeente bij nieuw te ontwikkelen plannen en een 
gerichtere sturing ten aanzien van de woningcorporaties. 
Nodig zijn strengere en duidelijke randvoorwaarden 
waarbij met name ook rekening gehouden wordt met 
mogelijkheden voor lagere inkomens en bouwplannen op 
maat in alle kernen. 

Tevens moet er ruimte komen voor eventuele alternatieve 
woonvormen, zoals tiny houses, tijdelijke woningen, en 
nieuwe woonvormen waarin gezamenlijke faciliteiten 
geboden worden. In diverse gemeenten worden 
momenteel al van dergelijke “hofjes” gebouwd. 
Het nieuw te ontwikkelen plan Middelveld III te Susteren 
dient prioriteit te krijgen en biedt een mooie gelegenheid 
om hiermee aan de slag te gaan.

Inmiddels bestaan er juridische mogelijkheden om 
voorrang te geven aan de eigen inwoners bij nieuwe 
bouwplannen. Dit geldt ook voor het ontmoedigen van 
het bezit van meer dan 1 woning. Waar mogelijk moet 
onze gemeente dergelijke instrumenten en maatregelen 
aangrijpen om mensen met een economische- of sociale 
binding weer een reële kans te bieden op een eigen woning 
in onze mooie gemeente.
 
ONZE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR 2022-2026:
Bouwplannen in alle kernen en inwoners vooraf 
betrekken bij de planontwikkeling. 
Meer bouwplannen op maat met mogelijkheden voor 
lagere inkomens.
Ontwikkelen plan Middelveld III in Susteren met 
voorrang voor eigen inwoners gemeente.

Samen zorgen voor elkaar
De huidige maatschappij heeft zich jammer genoeg steeds 
meer ontwikkeld tot een individualistische samenleving. 
Vaak buiten hun schuld vallen steeds meer mensen buiten 
de boot. Natuurlijk staat de overheid hiervoor aan de lat, 
maar zij kan dit niet alleen. Ook hier zullen we het samen 
moeten doen. Het is belangrijk dat we meer oog en 
oor hebben voor elkaar. Jij en ik spelen daarin ook een 
belangrijke rol. Een kleine daad is vaak al goud waard. 

Maar ook de gemeente heeft een belangrijke taak in de 
zorg voor elkaar. Er zijn altijd mensen die om wat voor 
reden dan ook behoefte hebben aan een steuntje in de 
rug. Belangrijk is dat de gemeente goed communiceert 
en informeert over regelingen, voorzieningen etc. en 
ondersteunt waar dat kan. Gelukkig gebeuren er al de 
nodige goede initiatieven en zijn er tal van vrijwilligers 
actief. De huiskamerprojecten in enkele kernen en de 
wensauto zijn hier goede voorbeelden van. Dat moet zeker 
gecontinueerd worden maar zal ook uitgebouwd moeten 
worden naar andere kernen met een centrale rol voor de 
gemeenschapshuizen in iedere kern. 

ONZE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR 2022-2026:
De gemeente moet mensen die gebruik (kunnen) maken 
van regelingen en voorzieningen op eigen initiatief gaan 
benaderen.
De communicatie met gemeente moet meer toegankelijk, 
laagdrempelig en eenvoudiger zijn. De mens en zijn 
vraag moeten centraal staan. Er moet meer gekeken 
worden naar de mogelijkheden en wat er wel kan.
Communicatie voor minima, armoede, jeugd en ouderen 
moet uitgebreid worden met per kern hulplijnen/
aanspreekpunten voor ouderen- en jeugdzorg.
Ondersteuning en stimulering van nieuwe initiatieven op 
het gebied van buurt- en mantelzorg en motivering inzet 
vrijwilligers door extra beloning in subsidieregelingen.
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Samen leven en werken
Het is best goed toeven in Echt-Susteren. De gemeente 
heeft haar voorzieningen over het algemeen op peil. Er 
is ruimte voor werkgelegenheid, recreatie etc. Openbaar 
vervoer en verbindingswegen zijn prima geregeld. 
Kortom, een aantrekkelijke gemeente waar het goed 
wonen, werken en recreëren is. Naast het accent op 
de hoofdkern Echt is het een voorwaarde dat ook de 
leefbaarheid van de overige kernen in stand blijft en waar 
mogelijk wordt gestimuleerd. In al deze kernen moet 
vooral meer aandacht zijn voor woningbouw op maat, 
centrale gemeenschapsvoorziening, ruimte voor midden- 
en kleinbedrijf, actief verenigingsleven, en het faciliteren 
van (feest- en ontspannings-) activiteiten voor jongeren. 

Daarnaast zijn in de buitengebieden heldere keuzes 
belangrijk met ruimte voor duurzame landbouw, natuur-
ontwikkeling, recreatie en toerisme en geconcentreerde 
industriële ontwikkeling. 

ONZE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR 2022-2026:
Woningbouw op maat in alle kernen.
Aantrekkelijk vestigingsklimaat voor midden- en 
kleinbedrijf, behoud van detailhandel. 
Centrale gemeenschapsvoorziening in elke kern op basis 
van transparant en uniform beleid voor alle kernen.
In goed overleg tussen alle betrokken partijen dient ook 
in de kern Susteren/Heide de wenselijkheid en haalbaar-
heid van een gemeenschapshuis onderzocht te worden.
Stimulering en ondersteuning verenigingsleven.
Faciliteren van gerichte (feest- en ontspannings-)
activiteiten ten behoeve van jongeren in de kernen.
Ontwikkeling landbouw binnen speciaal aangewezen 
gebieden. Extra aandacht voor duurzame landbouw.
Ruimte voor industriële ontwikkeling met name voor 
lokale en regionale bedrijven. Tegengaan van verdere 
“verdozing”. 
Aandacht voor kleinschalige recreatieve ontwikkelingen 
met stimuleren vestigingsklimaat ten behoeve van 
horeca (denk bijv. aan fiets- en wandelroutes).
Groenonderhoud en sociale veiligheid woonomgeving 
kernen.

Samen gezond 
Ook een gezonde toekomst begint bij onszelf. Te vaak 
wordt het belang van een goede eigen gezondheid nog 
onderschat. Een gezonde geest in een gezond lichaam 
vormt de eerste stap naar een breder welzijn. Een sluitend 
huishoudboekje van de gemeente zelf maar ook van de 
eigen inwoners is een tweede belangrijke voorwaarde 
hiervoor. En last but not least is de gezondheid van onze 
eigen moeder Aarde inmiddels ook van levensbelang voor 
een toekomst zonder of met minder zorgen. Hierbij hebben 
we elkaar maar zeker ook de gemeente nodig. 
Lijst Samenwerking vindt dat de gemeente sporten en 
bewegen voor alle leeftijdscategorieën moet stimuleren 
en faciliteren waarbij een laag inkomen nimmer een 
drempel mag zijn om niet actief te kunnen te sporten of te 
bewegen. Verenigingen die actief zijn op dit gebied moeten 
dan ook optimaal worden gefaciliteerd qua subsidies, inzet 
van vrijwilligers en op het gebied van accommodaties en 
voorzieningen.

Bij een gezonde toekomst hoort ook financiële gezondheid. 
Niet alle kosten voor de burger heeft een gemeente zelf in 
de hand. Daar waar de gemeente invloed heeft dienen op 
basis van een verantwoord financieel beleid de belastingen 
en heffingen voor de burger zo laag mogelijk gehouden te 
worden.
Bij alle gemeentelijke beslissingen dient duurzaamheid 
een vast criterium te vormen in de afweging. Er zal 
meer prioriteit gegeven moeten worden aan controle op 
milieuovertredingen.

ONZE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR 2022-2026:
Mogelijkheid van sporten en bewegen mag niet 
afhankelijk zijn van hoogte inkomen en handicaps. 
Verenigingen hiervoor meer faciliteren op gebied van 
subsidies, vrijwilligers, accommodaties/voorzieningen.
Kinderen van de basisschool kunnen gesubsidieerd 
door de gemeente gratis één jaar lid zijn van een 
sportvereniging.
Kinderen van de basisschool kunnen gesubsidieerd 
door de gemeente gratis één jaar lid zijn van een andere 
vereniging.
Geen extra verhogingen van gemeentelijke belastingen in 
de komende raadsperiode.
Meer prioriteit aan controle op milieuovertredingen.
Bestrijding van de Japanse duizendknoop en andere 
exoten, daarnaast jaarlijks een brede bestrijding van de 
eikenprocessierups in de hele gemeente.
Planmatige bestrijding van overlast veroorzakende 
roekenkolonies in alle kernen van de gemeente waar 
deze overlast zich voordoet.
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Samen voor kansen
Kansen bieden mogelijkheden. Mogelijkheden bieden 
perspectief. Het is derhalve belangrijk dat kansen worden 
benut. Maar ook belangrijk dat mensen gelijke kansen en 
mogelijkheden hebben. De praktijk is vaak anders. Daarom 
moeten we ons samen inspannen om de omstandigheden 
voor mensen om gebruik te kunnen maken van kansen en 
mogelijkheden, zo gelijk mogelijk te maken. De gemeente 
moet hierbij een belangrijke rol spelen. Door middel van 
financiële regelingen kan zij mensen met lagere inkomens 
toch in de gelegenheid stellen actief mee te doen in de 
samenleving en kansen te pakken om zichzelf verder te 
ontwikkelen. Dit komt de hele samenleving ten goede. 
Talent gaat niet verloren, het wij-gevoel wordt vergroot en 
er ontstaan nieuwe ideeën en initiatieven die weer nieuwe 
kansen en mogelijkheden bieden. In de praktijk blijkt 
helaas dat veel mensen regelingen niet kennen of onbenut 
laten. Lijst Samenwerking vindt dat er een directere en 
gerichtere aanpak moet komen. 

ONZE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR 2022-2026:
Proactieve benadering van mensen die gebruik 
(kunnen) maken van een of meer sociale voorzieningen.
Aanwijzen van één gemeentelijk contactpersoon voor 
deze mensen.
Stimulering en extra beloning voor mensen die gebruik 
maken van geboden kansen.

Samen voor nieuwe energie
Steeds vaker worden de signalen duidelijk dat het klimaat 
waarin we leven aan het veranderen is. De recente 
watersnood in Zuid-Limburg maar ook de evacuatie van 
bewoners van Aasterberg, Visserweert en Illikhoven, 
omdat de dijken dreigden te overstromen, bevestigen dat.
Maar ook bijvoorbeeld bij de sporthal in Susteren 
en basisschool In ’t Park waren er grote problemen. 
Overdaad aan het gebruik van fossiele brandstoffen, 
zoals gas en steenkolen en een veel te hoge uitstoot 
aan CO2 (koolstofdioxide) zijn volgens deskundigen de 
belangrijkste oorzaken hiervan. Dit kan en moet anders! 
Lijst Samenwerking vindt dat er ook op gemeenteniveau 
ingezet moet worden op nieuwe en duurzame energie, 
en dat er de komende jaren een belangrijke rol voor onze 
gemeente moet liggen om dit voor alle inwoners betaalbaar, 
uitvoerbaar en laagdrempelig te houden

Duurzaamheid en energiebesparing dient met stip op 
1 te staan in de afspraken die de gemeente maakt met 
de 2 grote woningstichtingen die in Echt-Susteren actief 
zijn. De huurwoningen met geen of nauwelijks isolerende 
maatregelen dienen daarbij als eerste te worden aangepakt.

Samen met de provincie Limburg en de energiecoöperatie 
Echt-Susteren dient de voorlichting en ondersteuning aan 
de inwoners te worden verbeterd en uitgebreid. De inzet 
van zogenaamde energiecoaches door de gemeente is 
daarbij een must. 
Met subsidie al dan niet in combinatie met de 
bestaande landelijke- en provinciale regelingen dienen 
isolatiemaatregelen, aanschaf van zonnepanelen, warmte-
pompen, hybride ketels etc. te worden gestimuleerd en 
mogelijk gemaakt voor elke beurs.
 
Bijzonder aandacht verdient hierbij de ontwikkeling 
van opslagmogelijkheden voor middels zonnepanelen 
zelfopgewekte stroom door middel van thuisbatterijen 
en wijkbatterijen. Hier valt letterlijk en figuurlijk veel 
winst te behalen. Door gebruik van (thuis-)batterijen gaat 
slechts weinig energie verloren, de burger gebruikt zijn 
eigen opgeslagen zonne-energie later, krijgt een lagere 
energierekening en er ontstaat nieuwe ruimte op het 
toch al overbelaste netwerk. Lijst Samenwerking wil een 
voortrekkersrol van Echt- Susteren op dit gebied door een 
eigen subsidie- en financieringsregeling voor aanschaf van 
zonnepanelen en thuisbatterijen te creëren. Onderzocht 
dient verder te worden of er voor de komende jaren 
aanvullende ondersteuning op dit vlak door de gemeente 
gewenst en mogelijk is waardoor de mogelijkheden van 
zonnepanelen op daken volledig benut en ingevuld worden 
 
Bij initiatieven met betrekking tot grootschalige 
windenergie dient verder inspraak en participatie van de 
directe omgeving voorop te staan. Afstandsnormen ten 
behoeve van geluid en slagschaduw dienen in ruime mate 
te worden ingevuld. Indien noodzakelijk voor het draagvlak 
wordt hierbij in positieve zin afgeweken van wettelijke 
criteria. Grootschalige ondersteuning voor de aanschaf van 
thuisbatterijen en zonnepanelen kan wellicht de omvang van 
windenergie en grote velden met zonnepanelen beperken.

ONZE BELANGRIJKSTE PRIORITEITEN VOOR 2022-2026:
Gemeentelijke subsidie- en financieringsregeling 
creëren om particuliere aanschaf van zonnepanelen 
en thuisbatterijen voor inwoners van onze gemeente 
mogelijk te maken.
Meer isolerende maatregelen en zonnepanelen huur-
woningen afdwingen bij woningstichtingen die in 
gemeente actief zijn. Onderzoeken van het faciliteren/
plaatsen van zonnepanelen door de gemeente, zodat 
ook bewoners met de kleine beurs hiervan kunnen 
gaan profiteren.
Inwoners vooraf betrekken indien zich initiatieven van 
grootschalige windenergie aandienen.
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EXTR
A SPEERPU

N
TEN

 IN
 DE K

ERN
EN

Echt (Berkelaar, Aasterberg, Gebroek, Ophoven)
Invullen ‘’bruisend’’ uitgaansleven centrum Echt
Theaterzaal realiseren (voorbeeld Dok 6 in Panningen, 
300 stoelen)
Winkelcentrum: fonds voor startende ondernemers, 
samenwerken met Streetwise, géén betaald parkeren
Doorontwikkeling centrumplan in goed overleg met 
ondernemers en pandeigenaren
Opstarten en afronden diverse bouwprojecten
Voorkomen van overlast bij uitvoeren verbreding A2 en 
aandacht voor aanbrengen juiste geluidsvoorzieningen
Plan van aanpak bij hoog water Aasterberg maken in 
overleg met de bewoners.

Susteren / Heide (Susteren, Heide, Mariaveld,     
Baakhoven)
Realisatie Gemeenschapsaccommodatie in goed 
overleg met gebruikers en horecaexploitanten.
Ontwikkeling en woningbouw Middelveld III, ook 
(betaalbare) woningen voor starters en senioren 
inpassen
Ontwikkeling grasveld Willibrordusplein
Structurele oplossing problemen sporthal Reinoud
Voorkomen overlast verbreding A2 in het bijzonder 
voor inwoners Baakhoven en Oud Roosteren
Stimulering bouw appartementen op diverse locaties 
centrum

Groot-Pey (Pey, Schilberg, Slek, Hingen)
Nieuwbouw basisschool Pey maar behoud basisschool 
Op de Slek
Revitalisering Chatelainplein, incl. woningbouw oude 
Rabobank
Centraal nieuw buurthuis Schilberg
Woningbouw (betaalbaar) voor starters en senioren 
(30-50 woningen)
Verplaatsen pinautomaat naar een veilige plaats met 
breed draagvlak
Behoud 2e supermarkt

Koningsbosch (Koningsbosch, Spaanshuisken)
Huisartsenpraktijk of dependance voor inwoners 
Koningsbosch Renovatie van het hofje Karel V straat
Woningbouw Prinsenbaan - Karel V straat
Openbare verlichting Dr Felsweg, Prinsenbaan Zuid en 
Koestraat
Aanpassingen Oos Heem t.b.v. verenigingen en gebruikers
Klooster Koningsbosch

St. Joost  
Afronden groot onderhoud wegen Kloosterveld
Vrachtwagenparkeerplaats of bedrijventerrein 
Vonderen alleen in samenspraak met de bevolking
Woningbouw (betaalbaar) voor starters en senioren 
(10-15 woningen)
(Verkeers)veiligheid: verlichting Rijksweg, verlichting 
langs fietspaden verbeteren
Groot onderhoud Brachterzijde/Reigelsbroekweg 
(parallelweg)
Behoud basisschool Maria Goretti
 

Maria Hoop (Diergaarde, Putbroek, Echterbosch, 
Echterheide)
Huisartsenpraktijk of dependance voor inwoners 
Maria Hoop
Behoud basisschool De Bolleberg.
Aandacht voor huisvesting/accommodatie scouting 
Jeanne d’Arc.
Geld ‘’compensatiefonds’’ aan te leggen zonneparken 
Maria Hoop aanwenden voor de inwoners van Maria 
Hoop
Uitvoering woningbouwplan nabij voormalig café ‘t 
Centrum.
Ondersteuning dorpshuis De Annendaal met al zijn 
gebruikers/vrijwilligers en uitbreiding 
huiskamerproject voor ouderen.

Dieteren
Herinrichting openbaar gebied Corneliushof
Onderhoud Roosterderweg, Mgr. Lijnenstraat en 
Kampstraat

Roosteren (Roosteren, Oud-Roosteren, Illikhoven,  
Visserweert, Kokkelert, Oevereind)
Uitvoering gebiedsvisie Roosteren en reconstructie 
weg door Illikhoven.
Aanleg extra parkeervoorziening n.a.v. 
uitbreidingsplannen Eyckholt.
Plan van aanpak bij hoog water maken in overleg met 
de bewoners.

Nieuwstadt
Afronding gebiedsvisie Nieuwstadt
Ruime compensatie en maatregelen ter voorkoming 
overlast door ontwikkelingen VDL Nedcar 
 



K
AN

DIDATEN
 LIJST 1

JOS
WACKERS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

1
JAC 
DIJCKS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

2
FLEUR 
BECKERS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

3
JO 
VERHEESEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

4
HAR 
PETERS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

5
IMKE 
VAN YPEREN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

6

BERT 
HENDRICKS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

7
TOINE 
BOCKEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

8
LISENKA 
VAN OPPEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

9

TOINE 
VAN
GELLECOM

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

10
MAURICE 
EIJPE

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

11
BERNANDO 
SCHEFFER

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

12

VASCO 
HERFS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

25
DORRY 
THUIJLS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

26
DANNY 
VAN EIJS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

27
MARTIJN 
SMEETS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

28
HARRY 
PHILIPSEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

29
WIL
NELISSEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

30

KENAAN 
SHAWEESH

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

22
GERTJE 
KOENEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

23
BEN
SCHERES

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

24

JOHN 
VAN NEER

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

19
RONALD 
KORTHALS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

20
GINAMARIA 
v. SUSTEREN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

21

BENTE 
GOOTZEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

13
NIELS 
LOETE

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

14
JOS 
PEUSEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

15

RINIE 
PUSTJENS-
LINSSEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

16
DON 
MONTFORTS

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

17
CAROLINE
GRADUSSEN

LIJST 1

Samen 
voor een gezonde 
toekomst!

18

WWW.LIJSTSAMENWERKING.NL

WOENSDAG 16 MAART
REKENEN WIJ OP U!

Met Lijst Samenwerking kiest u voor 
een stabiele en toekomstgerichte 

partij waar ook aan jongeren 
en vrouwen een belangrijke inbreng 

wordt gegeven.

LIJST SAMENWERKING WERKT METVOORKEURSTEMMEN


