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Burgemeester
Kees van Rooij is voorgedragen als burgemeester voor de derde termijn.
(instructie: vul hetgeen in waarbij je denkt dat onderwerp mag zeker niet ontbreken op de
werkagenda van de burgemeester)

10 Waar mag de burgemeester zich de komende
bestuursperiode hard(er) voor maken?
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A.u.b. geen vergunningen meer afgeven voor grote agrarische bedrijven met oog op gezondheid
van mensen in Horst aan de Maas
alle burgers van Horst aan de Maas
armoede bestrijding
Bedrijven en startups
betaalbare huurwoningen
betaalbare woonruimte voor jongeren
blaffende honden overlast
burgers van Horst aan de Maas.
buurtdorpen
dat asielzoekers die een woning willen, een formulier ondertekenen, dat wanneer de oorlog
voorbij is ze uit het huis moeten, en ze als elke emigrant zelf op zoek moeten naar een huis, of
terug naar hun veilig land, kan niet waar zijn dat vluchtelingen uit servie een huis in servie
verhuren aan toeristen, en hier vluchteling zijn,zo hou je altijd woningen voor mensen die
moeten vluchten
de bomen in Griendtsveen
De dorpen mogen zeker niet achter gesteld worden tegenover het grote Horst , ze moeten zeker
leefbaar blijven zoals winkel en scholen en woningbouw, verenigingen moeten op een dorp
kunnen blijven bestaan dat vid ik zeer belangrijk.
1












































de kleine kernen
De leefbaarheid van Horst aan de maas
de mens achter de mens
de ouderen, zij worden te veel gekort via wmo
De stank in het buiten gebied van varkens het zit gewoon vol
dorpen
dorpen uittrek jongeren
Duurzaamheid
economische ontwikkeling gemeente
een bedrijfsmatigere gemeente
een nieuwe burgemeester
Eindelijk eens de Schoolstraat aanpakken, het is `n onaantrekkelijke straat.
geen mammoet varkens en kippenbedrijf toestaan
glasvezel in het buitengebied
goed nadenken over de veranderende wereld, denk aan vluchtelingen problematiek, integratie
maar ook woningbouw voor jongeren en woonvormen voor ouderen die steeds meer voor
zichzelf moeten zorgen en elkaar daarbij tot steun kunnen zijn.
Handhaving van alle regels die we democratisch hebben afgesproken
Harddrugbgebruik onder heel veel jongeren, huisvesting
het buiten gebied beschermen tegen de intensieve veehouderij met al hun uitbreidingen .ook de
open akkervelden ,hou deze open ,zonder paarden bakken of maneges . geen grotere
bouwblokken dan 1.5 ha
het gehele wel en wwe van de gemeente
Het is onzin om te doen of de burgemeester daar iets over te zeggen heeft, Wordt bepaald door
de coalitiepartijen (en oppositie in mindere mate). Hij heeft alleen echt iets te zeggen over het
veiligheidsbeleid!
het milieu
Inwoners
kansen regionaal
keuzes maken die met ieders belangen rekening houdt.
kleine zelfstandige en vereenvoudiging van ambtelijk apparaat van de gemeente zelf
Kunst en cultuur (vooral muziek)
leefbaar heid in de kleine kernen
leefbaar houden van de dorpen door niet alles te willen centraliseren in de grotere plaatsen
Leefbaarheid
leefbaarheid in de breedste zin
leefbaarheid in de dorpen
leefbaarheid in kerndorpen
leefkwaliteit burgers
lege winkelpanden
leven en welzijn in de dorpen
Luchtverontreiniging lager zien te komen.
Meer politie en tegengaan overlast hangjeugd
mensen die in de wia zitten kunnen sport ik kan niet betalen
met de betreffende inwoners
milieu
minder buitenlanders die alle woningen inpikken
minder regels
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minder varkens
Natuur en Landschaps bescherming.
natuur en milieu
natuurbehoud
niet alles in horst
niet alles naar Horst trekken, maar ook de omliggende dorpen een graantje mee te laten pikken.
nieuwe milieu ontwikkelings plannen
Om er voor te zorgen dat niet alleen geld word verspild aan de zoveelste metamofoze van de
kern van Horst , maar dat er ook wat word gedaan aan de kernen van de kerk dorpen van Horst
aan de Maas .
Om het buiten gebied van snel internet te voorzien
Ouderenbeleid
ouderenzorg
over de grotere kernen nieuwjaarsbijeenkomst laten rouleren
parkeren in horst ook handhaven en vooral bonnen uitschrijven.
pensionados
Regionale samenwerking en ontmoetingsplek voor ouderen creëren waar ze elke werkdag
terecht kunnen en tussen de middag warm eten (70+, zonder specifieke indicatie, met enige
begeleiding/activiteiten)
schoner horst
Sociale woningbouw in kleine kernen
tegenhouden van asielzoekers en polen
uitstoot varkensstallen aan banden leggen
Veel aandacht voor ouderenzorg, vergrijzing (meer seniorenwoningen, milieu
veiligheid (2x)
veligheid /milieu
Verhoudingen allochtonen en autochtonen
Verkeersbeleid
Verminderen van het fijnstof en reukoverlast door bio-industrie.
vermindering van fijnstof
vo0relk dorp wat doen en niet alleen voor horst zelf
voor de belangen van de eigen inwoners
voor mensen die het moeilijk hebben
Wat meer kijken naar kleinere dorpen
Welbevinden van de inwoners
welzijn
werkgelegenheid (3x)
werkgelegenheid in de regio
werklozen
wmo
woonwagenbewoners
zijn portefeuille als burgemeester, zoals veiligheid. Overige thema's zitten in de
wethoudersportefeuilles.
zorg (2x)
Zorg voor ouderen
Zorgen dat het buitengebied niet volgebouwd wordt met huizen en bedrijven en het
verminderen van vrachtverkeer over wegen die daar niet op berekend zijjn
Zorgverlening
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Als eerste burger komt de burgemeester op vele plaatsen.

11 Heb je de burgemeester ooit een keer gesproken?

(n=571)

70%
59%

60%
50%
40%
30%

26%

20%

14%

10%
1%
0%
Ja, meerdere keren

Ja, één keer

Nee

Weet niet

Toelichting:

Ja, één keer







Nee




Ja, meerdere keren



Ja mooie praatjes vullen geen gaatjes speekbuis
Op recepties, hij is altijd eenvoudig, heel gewoon.
Via een stichtingsbestuur.
Via verenigingsleven en politiek
Gewoon een praatje gemaakt over koetjes en kalfjes, niks over politiek of
zo
Ik kreeg een lintje
Ondanks grote problemen met een forse uitbreiding van een IV bedrijf de
afgelopen 10 jaar kiest hij voor een gesprek met de ondernemer maar
niet voor de particulier .
Staan te ver af van de gewone burger zou wat vaker de wijk in mogen
zodat hij weet wat er speelt en leeft
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In welke mate ben je het eens met de volgende stellingen?

12 ‘Ik zou een betere burgemeester zijn dan Kees van Rooij’
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Mensen die overlast verzorgen verwarde mannen met overlast blaffende honden
hart aanpakken. Mensen die nog nooit en die niet willen werken uitkering stop
zetten zoals Nico cornewener en Niel Davis met twee luie handen en vluchtelingen
het land uit zetten die rotzooi
Ik vind, dat er veel te veel naar Horst wordt getrokken en de omliggende dorpjes
wordt alles afgenomen. Dit is lastig voor ouderen. Ik mis ook de mooie
bloembakken, die in de straat stonden, hangen ze niet in de zomer in de Horster
lantaarnpalen? Is wel mooi, maar ik zie ze alleen als ik in Horst moet zijn. Jammer ik
mis ze, hier in Sevenum.
Dit vind ik een not-done vraag.. zolang wij geen gekozen burgemeester kennen zou
je deze vraag dus niet moeten en willen stellen!!
Ieder zijn passie en vak
Laat de burgemeester zijn ding doen. Daar is hij goed in. Ook hier geldt; de beste
stuurlui staan aan wal.
Onzinnige vraag
Al ben ik geen CDA`er, ik vind van Rooij een uitermate goeie burgemeester! Hij past
goed bij Horst en ik heb de indruk dat hij echt hart voor de gemeente heeft! Ik ben
blij dat we hem nog even houden!
Het is een actieve, vrolijk man zover ik kan beoordelen. Petje af voor hem!!!!
Ik vind dat hij `t goed doet!
Rare vraag
Stomme vraag!!!
Xxxx
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13 ‘Een burgemeester moet rechtstreeks door de inwoners
gekozen worden’
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Politieke verantwoordelijkheid naar de inwoners/burgers toe is goed. Zo werkt een
democratie op z`n best.
Alleen als hij ook zijn verkiezingsprogramma kan uitvoeren en dus niet gebonden
wordt aan een raad die hem een andere kant opstuurt. Als het puur gaat om het
kiezen van een poppetje is het zinloos
Dit is landelijk een D66 wens. Voordat dit ingevoerd gaat worden zal nog wel enige
jaren duren.
Deels mee eens. Het zou goed zijn als de burgers meer inspraak zouden krijgen
maar geen volledige inspraak. Bijv. 50/50 of 25 % door de inwoners en 50 % door
gemeenteraad/provincie.
Ik zou andere prioriteiten stellen voor wat betreft een aantal zaken die op de
agenda van de burgemeester staan.
Als de burgemeester door de inwoners wordt gekozen kan het zijn dat deze door
een `gun`-factor wordt gekozen en dat deze daardoor misschien niet de juiste
persoon op de juiste plaats is. Daarom is het denken ik van belang dat zulke posities
worden toegewezen aan mensen die er de capaciteit voor hebben.
Dan krijg je een grote jan boel .
Een burgemeester moet als iedere andere functionaris op basis van een vacature
solliciteren en daarom ook als zodanig op zijn/haar competenties al of niet geschikt
bevonden worden.
Een burgemeester moet neutraal kunnen zijn. Dat is nu goed geregeld.
Nee, dan krijg je altijd dat er `n Burgemeester die bij bepaalde mensen goed ligt..
Nog meer verkiezingen waar niemand op zit te wachten, nee laat maar.
Tenzij de burger uit een voorgeselecteerd bekwaam gezelschap mag kiezen.
Dient te gebeuren door de gemeenteraad. Die kiest de beste kandidaat. De
tussenkomst van commissaris v.d. koning en de koning zelf is eigenlijk niet nodig
Er zijn al genoeg verkiezingen. We krijgen dan van die 'populaire' types die een jaar
later weer weg zijn.
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Weet niet





Het wordt dan een politiek dier, die herkozen wil worden.
Hij moet gewoon verstand van een burgemeesterschap hebben.
Ik heb me niet verdiept in deze materie. Voor mij zou het kostenaspect van de
keuze in eerste aanleg bepalend zijn. rechtstreeks kiezen goedkoper? doen!
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