Visie Essentie
Inleiding
Deze visie is voor Essentie de grondslag en vormt daarmee uitgangspunt voor de concretisering
van onze politieke agenda en ons programma voor de komende (en de daarop volgende)
raadsperiode(n). Het politieke programma is een uitwerking van onze ambities en is
gezichtsbepalend en toekomstgericht. Voor de daadwerkelijke uitvoering van het programma gaat
onze vereniging en toekomstige raadsfractie zich sterk maken.
De visie van Essentie is het uitgangspunt en vormt daarmee de achtergrond van waaruit door onze
vereniging politiek gehandeld wordt. Onze visie geeft duidelijk aan, waarvoor wij staan en waarvoor
wij gaan in de gemeente Horst aan de Maas. Essentie neemt de lokale kernen als
basisuitgangspunt. De van daaruit komende initiatieven vanuit het algemeen belang worden l naar
beleid en maatregelen.
Visie
Onze visie gaat uit van de lokale identiteit van de inwoners, die samen de verschillende kernen
vormen en vormgeven en als geheel samen de gemeente Horst aan de Maas vormen. De kernen
zijn dus geïntegreerd in het grotere geheel, maar de eigen identiteit blijft behouden. Politiek gezien
zal Essentie haar keuzes verantwoorden in het licht van het grotere geheel. Er is aandacht voor de
individuele kernen. Maar de gemeente houdt niet op bij de gemeentegrens. Dit houdt in dat
Essentie bereidt is om over de lokale grenzen heen te kijken in het algemeen belang van de regio.
Deze principiële basishouding kan gerealiseerd worden door de gezamenlijke erkenning van een
aantal uitgangspunten.
Horst aan de Maas in 2030
Horst aan de Maas is van oorsprong een sterke en ondernemende gemeente. Dit is onze identiteit.
Inwoners van onze gemeente zijn aanpakkers, waarbij resultaten vaker worden gevierd door te
juichen met de handen in de zakken. Zowel op het gebied van ondernemerschap als op het gebied
van (gemeenschappelijke) initiatieven vanuit verenigingen zijn we sterk. Deze lijn trekken we naar
de toekomst toe door. Horst aan de Maas staat dan bekend als de beste woongemeente in
Limburg, met lokale verschillen in identiteit en beleving binnen de diverse dorpskernen. In de lijn
van het verleden zullen inwoners nadrukkelijk samen initiatieven ontplooien. De gemeente zal
hierin een sterk ondersteunende rol hebben. Hierbij zijn burgers aanjager van initiatieven en geven
deze ook mee vorm. Binnen onze afwegingen om Horst als gemeente sterk te positioneren staat
het algemene belang voorop bij regionale afwegingen. De lokale context helpt ons daarbij.
Uitgangspunten
De rol van de lokale overheid verandert. Dit komt omdat inwoners andere wensen en behoeften
hebben, maar ook doordat de gemeente van de rijksoverheid nieuwe taken krijgt en deze met
minder geld moet uitvoeren. Dit vraagt om een creatieve en innovatieve, maar bovenal
faciliterende gemeente, die hierop inspeelt en zich bewust is van haar rol en taak. Hierbij streven
wij naar een compacte en krachtige gemeente die zich tot haar kerntaken beperkt en op basis van
participatief bestuur de taken in samenwerking met de burgers en instellingen realiseert dan wel zo
dicht mogelijk bij de burgers neerlegt. Essentie vertaalt dit in de volgende uitgangspunten:
•
Ieder zijn verantwoordelijkheid
In de visie van Essentie is het van groot belang dat iedereen die dat kan, zijn verantwoordelijkheid
neemt en hierop aangesproken kan worden. Mensen staan in eerste instantie zelf aan de lat voor
de invulling van hun eigen leven. Daarnaast dragen mensen ook verantwoordelijkheid waar het
gaat over het samen leven. Opvoeding van kinderen bijvoorbeeld, maar ook zorg voor familie,
buren of vrienden.
Naast deze eigen verantwoordelijkheden heeft ook de gemeente haar verantwoordelijkheden.
Deze gelden vooral voor mensen en situaties waarin inwoners hun verantwoordelijkheid niet
kunnen nemen omdat het even niet zelf lukt.
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•
Vertrouwen in onze inwoners
Om de eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen, is er een gemeente nodig die vertrouwen
heeft in haar inwoners. Dit vertrouwen zorgt voor maximale vrijheid voor inwoners en het stimuleert
het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het prikkelt de creativiteit en het zelforganiserend
vermogen. Hierin zijn we van nature goed in. Respect voor elkaar en voor de omgeving is hiervoor
een randvoorwaarde. Vertrouwen zorgt tevens voor een slimme, slanke en efficiënte gemeentelijke
organisatie.
•
Samenwerken aan en in een bruisende gemeente
Samenwerken levert meer op dan ieder voor zich, bovendien is samenwerken leuk en brengt je
verder. Om het sociale leefklimaat in de gemeente op peil te houden, is samenwerken essentieel.
Het verenigingsleven is een belangrijke graadmeter voor het sociale leefklimaat. De gemeente is
voorwaardenscheppend en stimulerend bij het organiseren van een gedifferentieerd aanbod van
sport, cultuur en ontspanning. Samenwerking is bovendien noodzakelijk. Er dient daarbij actief te
worden ingespeeld op (te verwachten) demografische ontwikkelingen.
•
Goede voorzieningen
In het belang van de consument, werkgelegenheid en de economische ontwikkeling is een
kwalitatief en kwantitatief voorzieningenniveau nodig. Daarbij valt er onderscheid te maken tussen
economische en sociale voorzieningen. Bij economische voorzieningen (in particuliere handen)
spelen ondernemerschap en rentabiliteit een belangrijke rol. Bij goed ondernemerschap hoort
tevens de zorg voor maatschappelijk draagvlak. De aanwezigheid en bereikbaarheid van
detailhandel voor de dagelijks benodigde zaken is van groot belang. Inwoners hebben hierin ook
een sociale verantwoordelijkheid. De detaillist kan alleen blijven bestaan binnen een wisselwerking
met de lokale bevolking.
Goede bereikbaarheid geldt ook voor sociale voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een
gemeenschapshuis, sportaccommodaties, peuteropvang, basisschool, medische zorg,
ouderenzorg en bibliotheek. Grote zorg zal daarom besteed moeten worden aan het onderhouden
en efficiënt laten functioneren van de gemeenschappelijke accommodaties en voorzieningen. Dit is
zeker niet alleen een taak van de overheid, ook de gemeenschap dient hierin haar eigen rol te
spelen. Immers alles is politiek, maar politiek is niet alles.
•
Ondernemerschap
Essentie wil blijven werken aan een gezond ondernemersklimaat. Ondernemers zorgen voor een
bruisende omgeving en voor een goede lokale economie. Daarnaast zorgt goed ondernemerschap
voor werkgelegenheid in onze gemeente, en werk is de beste sociale zekerheid die er is.
De gemeente faciliteert en stimuleert ondernemers om doelgericht te investeren en
toekomstbestendig te kunnen bouwen aan hun onderneming. Beleid en regelgeving waait niet mee
met de waan van de dag maar zet een koers uit naar de toekomst welke houvast biedt. Creatieve
en met name duurzame ideeën worden daarbij extra gestimuleerd. Toekomstbestendige
ondernemingen leiden namelijk ook weer tot bestaanszekerheid voor anderen. Wij zien het MKB,
toerisme en de agri-sector economie en de logistiek dan ook als een fundament waarop we onze
vooruitgang kunnen bouwen en daarnaast voor werkgelegenheid kunnen zorgen.
•
Transparant bestuur
Om de voorafgaande punten toekomstgericht te kunnen sturen is een betrokken en deskundig
toegeruste bestuurlijke organisatie nodig en een open communicatieve raad. De bestuurlijke
organisatie staat voor een uitermate grote krachtsinspanning, om zich zo te organiseren, dat ze
optimaal dienstbaar kan zijn aan alle burgers en hun belangen. Dus geen hiërarchische houding en
bureaucratie, maar wel rechtsregels en verordeningen streng handhaven. Voor de effectiviteit van
de gemeentelijke organisatie is het van eminent belang, dat zij zich richt op de versterking van de
sociale samenhang. Keuzes worden onderbouwd maar ook uitgelegd.
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Belangrijk in de politieke verhoudingen is dat aansturing en kaderstelling niet alleen gebeuren
vanuit politieke macht. Dat vraagt om transparantie, om luisteren naar elkaar en het hanteren van
gelijkwaardige gesprekslijnen bij het uitwisselen van elkaars ervaringen. Met andere woorden: zeg
wat je denkt en doe wat je zegt.

Tot slot
Bovenstaande uitgangspunten vormen de basis voor het politieke handelen van Essentie in de
komende raadsperioden. Samen met alle inwoners wil Essentie hier invulling aan geven!
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