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Kijk vooruit, want die kant gaan we op. 
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BEGINSELVERKLARING 
 
VENRAY Lokaal is een lokale politieke partij en daarmee niet gebonden aan een landelijke 
partij ideologie. De twee lokale partijen PP2 en inVENtief zijn samen opgegaan in een 
nieuwe lokale politieke partij met de naam VENRAY Lokaal. 
 
Wij geloven in een gemeenschap waar de talenten benut en gedeeld worden, waar 
diversiteit omarmd wordt en de mensen, los van werk en inkomen, het beste van zichzelf 
mogen inzetten. Gewoon doen wat nodig is, goed voelt en waarmee we een voorbeeld 
voor anderen zijn. 
 
Wij richten ons op een leefgemeenschap, waarin ook voor mensen met een beperking een 
gelijkwaardig en volwaardig burgerschap mogelijk is (geen exclusieve maar een inclusieve 
maatschappij). Een samenleving zonder drempels. 
 
Wij ruilen de doorgeslagen individualisering in voor solidariteit en samenwerking. De 
nieuwe kansen grijpen door meer slimme verbindingen. Helemaal naar deze tijd en de 
toekomst van Venray. Het begint bij hen die het lef hebben om daar te gaan waar nog 
niemand ging. 
 
VENRAY Lokaal is die partij. 
Níet een van “dromen” en “alleen”, maar van “concrete resultaten” en “samen”. 
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BEGINSELPROGRAMMA 

 
1. Wat willen wij. 
VENRAY Lokaal is een partij voor alle inwoners in de gemeente Venray. Onze missie is het 
bevorderen dat alle inwoners in onze samenleving mee kunnen doen en tot hun recht komen, als 
mens en als burger. We streven naar één Venray waar allen in wisselwerking met hun sociale 
omgeving zich kunnen ontplooien, naar hun eigen aard, behoeften en opvattingen, én dat ze 
rekening houden met anderen met wie zij Venray met al zijn dorpen en wijken, delen. 

  De inwoner van Venray staat als mens centraal! 

 
2. De inwoner is ons vertrekpunt. 
VENRAY Lokaal is onderscheidend ten opzichte van anderen in haar stelling dat economische 
belangen niet zwaarder hoeven te wegen dan welzijn, milieu en gezondheid. We streven naar een 
welvaren waarin wij allen een materiële als ook immateriële tevredenheid kunnen bereiken. 
Waarin mensen, dieren en planten een fysieke en sociale omgeving delen die een gezond 
lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk woon-, werk- en leefklimaat bewerkstelligen. 

 Transparant informeren is daarbij een voorwaarde! 

 
3. De inwoner participeert in de gemeente. 
VENRAY Lokaal staat voor een gemeente met een bestuursvorm waarin de burgers direct en 
indirect deelnemen in een bestuursparticipatie tot aan de besluitvorming. Wars van vriendjes-, 
partijpolitiek en niet transparante besluitvormen gaan wij voor een organisatie waar burgers zich 
kunnen laten gelden. Geen bestuur vanuit blauwdruk denken en gevestigde belangen, maar met 
aandacht voor andere geluiden. Een gemeentelijk beleid waarin naast de regels vooral de weg 
naar de oplossing bepalend is. Dit vraagt een gemeentelijke organisatie met een veranderende 
houding in gelijkwaardigheid en samen doen. 

 Inwoners én gemeente hebben en krijgen een luisterend oor! 

 
4. Slimme verbindingen en verbanden. 
VENRAY Lokaal staat voor slimme en heldere samenwerkingsverbanden waarmee door het 
samen gaan van door inwoners, verenigingen of ondernemers opgezette initiatieven een ieder zijn 
doel kan bereiken. Besturen doen we daarmee samen. Tevens evenwichtige verbindingen aangaan 
tussen instituties als omliggende gemeenten en maatschappelijke organisaties, waarmee we 
kennis en ervaring delen in zaken die ons allen betreffen. De gemeente is daarbij faciliterend. 

 Besturen doen we samen! 

 
5. Venray, een veilige thuishaven. 
VENRAY Lokaal staat voor een veilige gemeente waar openbare orde en gemaakte afspraken 
tussen gemeente en haar inwoners worden gehandhaafd. Wij willen een veiligheidsbeleid waar het 
niet eenzijdig draait om angst en controle, maar eveneens om het uitbouwen van vertrouwen, 
vriendschap en geborgenheid. Actief en niet reactief op incidenten sturend. Ooit was ‘veiligheid’ 
een positief begrip, zo moet het weer worden. 

 Grenzen stellend samen een veilige omgeving maken! 

 
6. Voor en met elkaar. 
VENRAY Lokaal staat voor een gemeente waarbij wederkerigheid een belangrijke rol speelt. We 
zullen het sámen moeten doen. Als inwoners elkaar de hand reiken en op weg helpen verdient dit 
respect en erkenning. Zij mogen wat terug verwachten, niet alleen van de buurtgenoot, familie of 
vrienden, maar ook van haar lokale overheid. Wij zijn sociaal aan én met elkaar verbonden. Elk 
van ons heeft een verantwoordelijkheid hieraan bij te dragen. Een fatsoenlijk sociaal en 
maatschappelijk vangnet hoort daarbij. 

 Ouderen en jongeren verdienen een respectvolle waardering! 


