Bijlage 1: Reactie op ingebrachte onderwerpen door inwoners via gemeenteraad@cranendonck.nl
Onderwerp
Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Reactie
Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

2.

structureel budget van de Huiskamers
(incl uitnodiging om een keer mee te lopen)

Huiskamers worden aangemerkt als basisvoorziening (pagina 4)

3.

aanvulling recreatieve brug – medegebruik ecoducten door
wandelaars/fietsers/ruiters

Opgenomen in programma 3 Recreatie en toerisme (pagina 7)

4.

graag zou ik zien dat er meer gedaan wordt om mensen aan het
werk te krijgen of vrijwilligers werk gaan doen die al jaren van de
sociale dienst gebruik maken
Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Opgenomen in raadsprogramma, pagina 8

1.

5.

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

6.

Ik zou ervoor willen pleiten te onderzoeken waarom jonge
mensen weggaan en wat kunnen we doen om dit te voorkomen.

Een concreet onderzoek naar deze veronderstelling is niet opgenomen.
Wel: We onderzoeken of het aanbieden van starters-, duurzaamheids- en blijversleningen
gewenste ontwikkelingen op gang brengen.

7.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

8.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

9.

actief beleid gericht op de reductie van fijnstof

De gezondheidsaspecten als gevolg van de A2 zijn benoemd in het raadsprogramma
(pagina 4).

het Centrumplan Maarheeze

Naar aanleiding van de Centrumvisie Maarheeze die de afgelopen jaren in nauwe
samenwerking met Maarheezenaren is gemaakt, stellen we de komende periode het
Centrumplan Maarheeze op en starten we met de uitvoering ervan.

Beleid ten aanzien van Refresco

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen waarin geen concrete casus is
opgenomen. De reactie wordt doorgeleid naar het college.
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Beleid ten aanzien van het ecologisch gebied ten zuiden van
Maarheeze – wijziging structuurvisie

Een voorgenomen wijziging van de structuurvisie is geen onderdeel van het
raadsprogramma.

Maarheeze als forensendorp – visie per kern

Ten aanzien van gemeenschapshuizen is opgenomen dat de visie per kern kan verschillen.
Een integrale visie per kern maakt geen onderdeel uit van het raadsprogramma.

Samenwerking Dorpsraad en Raad

“In de komende bestuursperiode intensiveren we het betrekken van burgers bij de
voorbereiding van besluitvorming en de uitvoering daarvan.
In de komende bestuursperiode geven we verder uitvoering aan het inrichten van
klankbordgroepen of andere vormen van inwonerraadpleging.”

10.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

11.

legalisering van Tiny houses voor mensen met een laag inkomen.

Dit is niet opgenomen in het raadsprogramma, we willen een raadsprogramma op
hoofdlijnen maken en hierin geen concrete type woningen noemen. Het raadsprogramma
sluit Tiny Houses echter niet uit.. “Er zijn uiteenlopende behoeften aan
woningontwikkeling, voor diverse doelgroepen. Daar willen we de komende periode een
gevarieerd aanbod voor (laten) ontwikkelen.”
Daarnaast prestatieafspraken met woningcorporaties en extra aandacht voor sociale
woningbouw (Budel-Schoot, Neerlanden II).

12.

Blijvende aandacht voor kunst en cultuur

“De gemeente stimuleert en faciliteert een structureel aanbod van culturele evenementen
en kunst, ook voor jeugd. Onderwijsinstellingen hebben daarbij ook een rol en worden
betrokken.”

13.

Controle op mestverspreiding

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit verzoek wordt doorgeleid naar
het college.

Molen in de bossen bij de Vloeten

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit verzoek wordt doorgeleid naar
het college.

meer en betere fietspaden, maak de gemeente aantrekkelijker
voor gasten en met name fiets
recreatie is goed voor de natuur.

In het raadsprogramma staat:
De recreatieve fiets- en wandelpaden worden uitgebreid en opgewaardeerd

Controleer op snelheid op de toegangswegen van en naar de

In het raadsprogramma is opgenomen de nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid, en
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dorpen

onderzoek of er voldoende capaciteit is voor handhaving op diverse terreinen.

groot vrachtverkeer door de kernen vanaf de A2

Sluipverkeer en vrachtverkeer is een probleem dat onderkend wordt in het
raadsprogramma en nadrukkelijk wordt benoemd (pagina 4)
Zie de passage over duurzaamheid op pagina 5: een nieuwe duurzaamheidsnota moet
worden opgesteld.

subsidie op groene energie of aanleg hiervan

Faciliteer met name ook bedrijven uit Cranendonck, ook bij acties
of verbouwingen etc, bij de gemeente
zelf.
lichtverontreiniging

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen.
In het kader van Europese regelgeving is het niet toegestaan bedrijven vanwege hun
herkomst “voor te trekken”.
Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen.
Dit is niet opgenomen. Mogelijk kan het worden betrokken bij de op te stellen nota
duurzaamheid.

update over de plannen op de Baronie voor de
omwonenden/burgers

In het raadsprogramma staat:
De plannen voor de Baronie van Cranendonck verder vorm krijgen en ontwikkeld worden
Dat inwoners daarover geïnformeerd en bij betrokken worden is vanzelfsprekend.
Burgerparticipatie is benoemd als kernthema.

onderzoek hoe oudere mensen langer in Cranendonck kunnen
blijven wonen en stuurt u op
huizen die hierbij passend zijn

In het raadsprogramma staat:
Wonen op maat faciliteren. Er zijn uiteenlopende behoeften aan woningontwikkeling,
voor diverse doelgroepen. Daar willen we de komende periode een gevarieerd aanbod
voor (laten) ontwikkelen.

14.

ongezond gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen, dit element wordt hierin niet
opgenomen.

15.

Bescherming van het luchtruim boven Budel

Het gebruik van het luchtruim is geen onderwerp waar de gemeente direct invloed op
heeft. Daarom is dit niet opgenomen in het raadsprogramma. Uw reactie wordt wel
doorgestuurd naar het college.

16.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)
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17.

één gezonde en ambitieuze Cranendonckse sportvereniging

In het raadsprogramma is het volgende opgenomen:
“We willen verenigingen stimuleren om nieuwe vormen van samenwerken te ontwikkelen
en plannen te maken voor hun toekomst.
In samenwerking de sportverenigingen wordt een sportvisie opgesteld. Daarin houden we
ook rekening met het aantal verenigingsleden dat terugloopt, mogelijke relaties tussen
verenigingen , scholen en WMO-doelgroepen en de ontwikkeling van het sporten en
bewegen voor mensen met een beperking. We ontwikkelen de Sportraad verder door.

18.

De bushalte terug aan het Jan Maasplein.

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit verzoek wordt doorgeleid naar
het college.
In het raadsprogramma is wel opgenomen:
Vanuit het perspectief van leefbaarheid is ook de onderlinge bereikbaarheid van de
kernen van belang. We bekijken of er andere, betere systemen zijn om te voldoen aan de
vervoersbehoefte van diverse doelgroepen zoals ouderen, jeugd en ondernemers.

19.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

20.

Herformulering/toespitsing gemeentelijk beleid inzake de
overbelaste rijksweg A2

In het raadsprogramma is opgenomen:
Duurzame aanpak van het sluipverkeer vanaf de A2. Het is noodzakelijk om de
gezamenlijke lobby voor verbetering van de doorstroming van het verkeer op de A2 voort
te zetten. Ook andere, toekomstgerichte, oplossingen zoals de verlegging van de A2
moeten in beeld blijven vanwege gezondheidseffecten en de leefbaarheid in Maarheeze.
Een positieve uitkomst van de pilot sluipverkeer als korte termijn aanpak van het
sluipverkeer staat los van de wens om te komen tot een duurzame aanpak op langere
termijn.

21.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

22.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

23.

De positie van het BRAVO!-College verder te versterken en voor te

In het raadsprogramma is opgenomen:
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sorteren op ontwikkelingen als: Metalot
(3C)/Innovatief vakmanschap/uitbreiding aanbod met volledige
HAVO. Ik

Een belangrijk actiepunt uit de Economische visie levert daarbij een heel concrete
doelstelling: Uitbreiding van de scholenvoorziening met een doorlopende leerlijn op het
gebied van metaal en energie; op mbo-niveau 4, hbo en WO.

Metalot HET “sleutelproject” van de gemeente Cranendonck van
te maken voor de komende periode

In het raadsprogramma is opgenomen:
Realisatie van de volgende actiepunten heeft prioriteit voor de komende periode:
Faciliteren van de ontwikkeling van Metalot als belangrijkste aanjager van de economische
ontwikkeling. We onderzoeken eventuele participatie van de gemeente hierin.
In het raadsprogramma is opgenomen:
Daarbij zoeken we naar andere, innovatieve manieren om mensen te activeren.
Afhankelijk van de mogelijkheden die mensen hebben kijken we waar zij (maatschappelijk)
ingezet kunnen worden. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het
belangrijk dat een duurzame oplossing wordt gevonden
In het raadsprogramma is opgenomen:
De gemeente stimuleert en faciliteert een structureel aanbod van culturele evenementen
en kunst, ook voor jeugd. Onderwijsinstellingen hebben daarbij ook een rol en worden
betrokken.

Meer aandacht voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt/statushouders/schoolverlaters

kunst en Cultuur binnen Cranendonck een stevigere positie geven.

24.

25

26.

Meer aandacht voor cultuur en cultuuronderricht, naast sport!

In het raadsprogramma is opgenomen:
De gemeente stimuleert en faciliteert een structureel aanbod van culturele evenementen
en kunst, ook voor jeugd. Onderwijsinstellingen hebben daarbij ook een rol en worden
betrokken.

Aandacht voor omnivereniging Grensland

In het raadsprogramma is opgenomen:
De gemeente stelt budgetsubsidies beschikbaar. Een transparante verdeling van deze
subsidies maakt het noodzakelijk om de wijze waarop deze verstrekt en verdeeld worden
te evalueren.

goede parkeerfaciliteiten bij natuurgebied De Hoort

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit verzoek wordt doorgeleid naar
het college.

Veiligheid/handhaving De Hoort

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit verzoek wordt doorgeleid naar
het college.

Gezond maken en houden van gemeentelijke financiën
Cranendonck.

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen, een structureel sluitende
begroting is als zodanig in het raadsprogramma opgenomen.
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Gezond maken en houden van milieu

In het raadsprogramma is opgenomen:
In 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 – 2024
vastgesteld. Deze is nog niet ambitieus genoeg. We stellen graag ambitieuze doelen, omdat
we ons realiseren dat het hard nodig is om ons gebruik van energie en grondstoffen te
wijzigen.

27.

initiatief burgerraadsvoorstel

28.

Budelse Huiskamer

In het raadsprogramma is opgenomen:
We zijn er voorstander van dat inwoners, onder bepaalde voorwaarden, zaken zelf kunnen
agenderen voor behandeling in de gemeenteraad. We gaan kijken hoe we dit initiatiefrecht
mogelijk gaan maken.
Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen waarin geen concrete casus is
opgenomen. De reactie wordt doorgeleid naar het college.

29.

Schaapskooi (in de Cranehoeve, of toch nieuwbouw op de huidige
locatie. In Beide gevallen met
voldoende betrokkenheid van de omwonende)
Realisatie Gravenkasteel/grensweg

Blijvende wateroverlast 't Lange

30.

De bushalte terug aan het Jan Maasplein.

31.

Behoud basisvoorzieningen (voor kinderen/school)

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen waarin geen concrete casus is
opgenomen. De reactie wordt doorgeleid naar het college.
Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen waarin geen concrete casus is
opgenomen. Herinrichting is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Verkeer en vervoer
en wordt tegelijkertijd uitgevoerd met het regulier onderhoud in 2018.
Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen waarin geen concrete casus is
opgenomen. De reactie wordt doorgeleid naar het college
Binnenkort starten werkplaatsen waarbij onder andere knelpunten in kaart worden
gebracht. U kunt zich hiervoor aanmelden via www.cranendonck.nl/klimaatbestendig
Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Dit verzoek wordt doorgeleid naar
het college.
In het raadsprogramma is wel opgenomen:
Vanuit het perspectief van leefbaarheid is ook de onderlinge bereikbaarheid van de
kernen van belang. We bekijken of er andere, betere systemen zijn om te voldoen aan de
vervoersbehoefte van diverse doelgroepen zoals ouderen, jeugd en ondernemers.
In het raadsprogramma is opgenomen:
In de komende bestuursperiode moet duidelijk worden welke basisvoorzieningen dit zijn
en waaraan deze ten minste moeten voldoen.
En:
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Daarnaast is ook behoud van het basisonderwijs in alle kernen noodzakelijk, evenals het
voortgezet onderwijs binnen de gemeente.
32.

het verkeer aanpakken aan de zuidkant van Budel

In het raadsprogramma is opgenomen:
In de komende bestuursperiode wordt prioriteit gegeven aan:
• De afwikkeling van het verkeer aan de zuidkant van Budel (tijdelijke Randweg)
• Ontsluiting en bereikbaarheid van industrieterreinen
• Vermindering van vrachtverkeer uit België via onder meer de Grensweg en
Mulkstraat, waarbij de ontwikkeling van de N69 en de aansluiting op de A2 (bij Weert)
wordt meegenomen.
• Aandacht voor veiligheid van fietsend verkeer: we onderzoeken de mogelijkheid van
het aanleggen van fietspaden langs 60-kilometerwegen.

33.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

34.

Ontwikkel buurt of dorps tuinen,

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Daarom wordt een dergelijk
concreet project niet opgenomen.
In het raadsprogramma staat wel:
Betrokkenheid van inwoners is van cruciaal belang bij het in stand houden van de
leefbaarheid in de kernen. Deze betrokkenheid kan vergroot worden door inwoners ook
meer invloed te geven bij beleidsvorming, planvorming of uitvoering.

Project duurzaam isoleren.

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Daarom wordt een dergelijk
concreet project niet opgenomen.
In het raadsprogramma staat wel:
In 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 – 2024
vastgesteld. Deze is nog niet ambitieus genoeg. We stellen graag ambitieuze doelen, omdat
we ons realiseren dat het hard nodig is om ons gebruik van energie en grondstoffen te
wijzigen.
Dat betekent dat de Duurzaamheidsnota opnieuw wordt opgesteld. In het
uitvoeringsprogramma zou een dergelijk project kunnen worden opgenomen.
Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)

35.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik
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36.

op weg naar een Rookvrije Generatie

Dit is niet opgenomen in het raadsprogramma.

37.

goede speel/voetbalveldjes/pannakooi

38.

subsidiegelden verdeling binnen Cranendonck

Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen. Daarom wordt een dergelijk
concreet project niet opgenomen.
In het raadsprogramma staat wel:
Speel- en beweegmogelijkheden voor iedereen.
We heroriënteren ons hierop waarbij we inzichten betrekken in de behoeften van
verschillende groepen inwoners om te bewegen in de openbare ruimte.
Goed om te weten wat vanuit het jeugdwerk in Soerendonk hierbij een behoefte is.
In het raadsprogramma is opgenomen:
De gemeente stimuleert en faciliteert een structureel aanbod van culturele evenementen
en kunst, ook voor jeugd. Onderwijsinstellingen hebben daarbij ook een rol en worden
betrokken.
De gemeente stelt budgetsubsidies beschikbaar. Een transparante verdeling van deze
subsidies maakt het noodzakelijk om de wijze waarop deze verstrekt en verdeeld worden
te evalueren.

39.

Agenda voor Dorplein

40.

aandacht voor de rol die verenigingen kunnen spelen in de
ondersteuning van de WMO doelgroepen

41.

Legalisering hennepteelt voor medicinaal gebruik

De agenda voor Dorplein bevat een groot aantal concrete wensen die niet in het
raadsprogramma zijn opgenomen omdat het raadsprogramma zich beperkt tot
hoofdlijnen. De agenda is ook aangeboden aan het college.
Wel in het raadsprogramma is opgenomen:
• Actiever promoten recreatieve mogelijkheden van toeristische parels Baronie van
Cranendonck en Budel-Dorplein
• Uitbreiding en opwaardering van recreatieve fiets- en wandelpaden
• Aanpak van leegstand van niet-woningen
• Prioriteit afwikkeling verkeer zuidkant Budel
• Vermindering van vrachtverkeer uit België, waarbij ontwikkeling N69 en
aansluiting op A2 (bij Weert) wordt meegenomen
• Brug voor natuur en langzaam verkeer in de nabijheid van Budel-Dorplein
• Continueren inzet sociaal makelaars
In het raadsprogramma is opgenomen:
• kijken we met de betrokkenen in hoeverre een rol kan worden weggelegd bij
verenigingen in de ondersteuning en signalering van WMO-doelgroepen
Onderzoek van de mogelijkheden om medicinale hennepteelt te legaliseren is opgenomen
in het raadsprogramma (pagina 8)
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42.

•
•
•
•

Werken aan een inclusieve samenleving
Realiseren van betaalbare woningen
Verduurzamen van de gebouwde omgeving
Gebiedsvisie Budel-Schoot

het onderhoud van de Smeltkroes

In het raadsprogramma is opgenomen:
• In 2015 heeft de gemeenteraad de Duurzaamheidsnota Cranendonck 2015 – 2024
vastgesteld. Deze is nog niet ambitieus genoeg. We stellen graag ambitieuze doelen,
omdat we ons realiseren dat het hard nodig is om ons gebruik van energie en
grondstoffen te wijzigen. We willen actief invulling geven aan de energietransitie! We
stellen daarom onze visie op energie en klimaatadaptatie bij en vertalen deze visie
naar maatregelen en projecten waar we de komende jaren concreet en
vooruitstrevend mee aan de slag gaan. Denk bijvoorbeeld aan het (particulier en
collectief) opwekken en opslaan van energie, regelgeving voor nieuw- en verbouw
voor klimaatbestendige en duurzame ontwerpen, aanleg van groen en wateropvang,
etc. Inwoners, onderwijs, energiecoöperaties en bedrijven betrekken we hier nauw bij
omdat we hier een gezamenlijke verantwoordelijkheid in hebben en graag gebruik
maken van elkaars expertise.
En
• Prestatieafspraken maken met woningcorporaties en jaarlijks kijken of de afspraken
worden nagekomen, of aanpassing wenselijk is en waar nodig bijsturen. Daarbij geven
we bijzondere aandacht aan het toewijzingsbeleid , het bevorderen van doorstroom en
het intensiveren van de samenwerking om de leefbaarheid te bevorderen. We
onderzoeken of de gemeente hierin een rol kan vervullen door inwoners beter te
informeren. Bijzondere aandacht besteden we aan de manier waarop sociale
woningbouw nu in Budel-Schoot is vormgegeven. Bij de ontwikkeling van De
Neerlanden II wordt onderzocht of er ook ruimte is voor sociale woningbouw.
En
• Beleid ‘Duurzaam bouwen’ opstellen voor zowel de bestaande woningvoorraad als
bestaande bouw als nieuwbouw, uitgaande van energieneutraliteit in 2030.
Het raadsprogramma is een programma op hoofdlijnen.
IN het raadsprogramma is opgenomen:
In de komende bestuursperiode stellen we een nieuwe visie gemeenschapshuizen op (…).
In deze visie wordt ook de gewenste exploitatie- en beheerstructuur geschetst. Deze kan
per kern anders zijn.

