Wat vindt Maashorst Vooruit van de begroting 2020?
Op het moment van schrijven hebben we net een historische avond achter de rug; de
gemeenteraden van zowel Landerd als Uden hebben in ruime meerderheid besloten om het
herindelingsontwerp aan te nemen. Dit houdt in dat samen met de zienswijzen van onze
inwoners en andere belanghebbenden dit omgezet zal gaan worden naar een definitief
herindelingsbesluit in maart 2020. Dit besluit zal wat ons betreft in 2022 leiden tot de nieuwe
Gemeente Maashorst.
Tot die tijd is er voor de huidige gemeente en gemeenteraad nog wel werk aan de winkel. Er
zijn kansen én zorgen voor onze inwoners waar we als politiek voor verantwoordelijk zijn.
Die kansen en zorgen heeft Maashorst Vooruit in ons verkiezingsprogramma uitgewerkt. Die
zijn op hun beurt weer samengevoegd met de kansen en zorgen van de coalitiepartijen in het
coalitieakkoord. Hiervoor moet je keuzes maken en is vaak geld nodig. Het ‘huishoudboekje’
(begroting) van de gemeente is bepalend in welke mate je dit kunt te realiseren.
Voor 2020 en verder ziet het er in het huishoudboekje goed uit; er is voldoende geld om veel
van de ambities van Maashorst Vooruit te verwezenlijken; o.a. dorpshuis Zeeland, Sport &
Spel in Reek en de aanpak van de fietspaden in de Maashorst. Daarnaast willen we verder
investeren in de stimulering van het toerisme en recreatie. We zien nu al de positieve effecten
van eerdere investeringen daarin; meer toeristen en meer recreatie. Dit draagt positief bij aan
de werkgelegenheid en verdiensten in onze gemeenschap. Dit versterkt weer de leefbaarheid
in onze kernen.
En daar is het Maashorst Vooruit om te doen; het versterken van de leefbaarheid in onze
dorpen. Door o.a. goede werkgelegenheid, voldoende voorzieningen, een rijk
verenigingsleven en het stimuleren van burgerinitiatieven is én blijft het goed wonen en
werken in onze mooie gemeente.
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