DE NIEUWSBRIEF VAN DÉ LOKALE POLITIEKE PARTIJ IN VENRAY
4de kwartaal
december 2017

“ALLEEN BIJ ONS DENKT EN BESLIST U MEE OVER ZAKEN DIE U ECHT RAKEN”
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UIT HET BESTUUR
De fusie van de partijen inVENtief en PP2 is rond, echter zullen beide lokale partijen nog deze raadsperiode afmaken. inVENtief en PP2 doen dus niet mee aan de komende gemeenteraadsverkiezingen, VENRAY Lokaal wel.
Pas na 21 maart 2018 ontstaat er in de gemeenteraad dus een fractie VENRAY Lokaal.
Het dagelijks bestuur van VENRAY Lokaal bestaat uit voorzitter Cor Vervoort, secretaris Harrie Francken en penningmeester Sandra Manders. De keuze voor een fusie is gemaakt om voor ons maar vooral voor Venray te komen tot een sterkere lokale partij, met meer kracht in de gemeenteraad, zodat uw inbreng er ook echt toe doet!
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Namens VENRAY Lokaal wensen wij u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.
Het bestuur van VENRAY Lokaal

MELKFABRIEK
LEUNEN
Op 11-11-2011 werd het presidium (overleg
van de 8 fractievoorzitters) overvallen met
het plan om 288 arbeidsmigranten te huisvesten in de Oude Melkfabriek in Leunen.
Vanaf toen worstelde de politiek en ook
zeker het dorp Leunen met dit voorstel.
Hoex-Maessen deed diverse pogingen alle
partijen te overtuigen van het belang van dit
logiesgebouw op deze lokatie. inVENtief en
PP2 hebben het standpunt ingenomen dat
de gemeente geen fatsoenlijke visie en
beleid heeft op de arbeidsmigrantenhuisvesting en tot die tijd zou je geen nieuwe initiatieven moeten toelaten. Welke lokaties,
welke omstandigheden, koppeling van wonen en werken, verblijfstijd e.d. zouden eerst
in de raad bediscussieerd moeten worden.
Uiteindelijk, op 19-09 werd de stemming
13/13. De gemeentewet zegt dat het voorstel dan een volgende raad weer in stemming wordt gebracht. In de tussentijd laaide
de discussie weer opnieuw op en ontstonden er allerlei scenario’s. Het werd spannend toen op 31-11 opnieuw gestemd werd.
Bernie van Lierop werd uit zijn revalidatie
opgehaald, Wim Schellen was afwezig na
strubbelingen binnen de SP en weer werd
het 13/13. De gemeentewet zegt dan dat het
voorstel wordt verworpen.
Is de uitkomst hiervan nu tot stand gekomen door goede inhoudelijke discussie?
Door onderlinge verhoudingen? Door
druk van het dorp?
We vinden het jammer dat zo’n maatschappelijk dossier op deze manier is
behandeld maar zijn blij met de uitslag.

UNIEK IN VENRAY: LIJSTTREKKERSDUO

D

e leden van VENRAY Lokaal hebben ons op woensdag 15 november unaniem als
lijsttrekkersduo aangewezen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart
2018. Beide partijen blijven op deze manier verankerd in de nieuwe partij. We hebben
als PP2 en inVENtief de afgelopen 8 jaar héél nadrukkelijk het lokale geluid in de raad
laten horen. Dit geluid wordt erg gewaardeerd en zal door het samengaan als VENRAY
Lokaal zeker versterkt worden. We gaan, samen met onze enthousiaste club, vol vertrouwen en energie de gemeenteraadsverkiezingen tegemoet..
VENRAY Lokaal is een sterke, lokale middenpartij in het politieke spectrum van Venray.
Links en rechts wordt verbonden waarbij de inwoners centraal staan. Zij moeten veel
meer betrokken worden bij de politiek. Dit draait om het wonen, werken en leven in
Venray. Zeer spoedig komen we met een ambitieuze kieslijst en mede door de inwoners gedragen verkiezingsprogramma. Heeft u nog opmerkingen, vragen, ideeën?
Schroom niet contact met ons te zoeken, Tino Zandbergen en Carla Brugman.

PROGRAMMABEGROTING 2018
inclusief meerjarenbegroting 2019-2021

O

p 7 november jl. stond de programmabegroting 2018, incl.
meerjarenbegroting 2019-2021 op de
raadsagenda. Alle partijen geven hun
visie door middel van hun algemene
beschouwingen. Die van inVENtief en
PP2 kunt u nalezen, onder het kopje
‘nieuws’, op www.venraylokaal.nl.
Er werden diverse moties en amendementen ingediend. Dit jaar werd de
programmabegroting zelf unaniem
aangenomen. Opvallend was dat:
 10 voorstellen unaniem gesteund
werden
 VVD en Samenwerking Venray
exact gelijk stemden
 de 3 coalitiepartners 7 maal afwijkend stemden
 na ultieme pogingen, nu na jaren
eindelijk de OZB verhoging beperkt
blijft tot de inflatiecorrectie
Vijf uur lang werd er vergaderd en de
volgende amendementen en moties
werden ingediend.
Aan een vinkje of kruisje kunt u
zien of het voorstel aangenomen
of verworpen is.

29-11-2017 VENRAY Lokaal in gesprek
met een lotgenotencontactgroep van
mantelzorgers met als gasten wethouder
Anne Thielen, ambtenaar en Synthese.

www.venraylokaal.nl



€60.000 euro reservering intrekken
voor The B en met een raadsvoorstel
komen naar de commissie en raad
(TEGEN: PvdA/SP/D66)

 OZB-verhoging beperken tot de inflatiecorrectie (VOOR: unaniem)

 dit jaar informeren over het min. cijfer
klanttevredenheid welke als vertrekpunt dient bij de prestatie (indicator)
“cliënttevredenheid participatie”
(VOOR: unaniem)

 workshop invoeringsstrategieën Omgevingswet opnemen in het (nog op te
st ell en)
overdrac ht s doc ument.
(VOOR: unaniem)

 aanmelding

pilotgemeente voor proef
gereguleerde wietteelt, na bespreking
in de raad (VOOR: unaniem)

 inventariseren van het huidige aanbod  onderzoek naar een “prikkelarme”
en behoefte aan thuisvervangende of
-ondersteunende zorg en de bevindingen presenteren (VOOR: unaniem)

 een ultieme poging doen om de
bouwplanningen van de Klimboom en
de Montessori in elkaar te schuiven
zodat ze schooljaar 2018-2019 erover
kunnen beschikken (VOOR: unaniem)

kermis (VOOR: unaniem)

 in overleg met Mooder Maas en werkgroep over een betere aansluiting
vanuit Blitterswijck en de uitkomst
rapporteren (VOOR: unaniem)

 verhoging

mantelzorgcompliment van

€65 naar €135
(TEGEN: CDA/PvdA/SV/VVD/D66)

 schoolbesturen wijzen op de subsidie -  €350.000 reservering intrekken voor
regels 'duurzame maatschappelijke
organisaties' en erop aandringen dat
zij investeren in zonnepanelen. Als
gemeente evt. hiervoor een bijdrage
leveren. (TEGEN: PvdA/SV/VVD)

 onderzoeken en evt. herinvoeren van
een subsidieregeling monumenten
(VOOR: unaniem)

 onderzoeken of een realisatietermijn
bouwinitiatieven af te dwingen is, met
raadsvoorstel komen
(VOOR: unaniem)

 een gedegen onderbouwing van
Renschdael Groep bij het al dan niet
realiseren van sociale huurwoningen
op Sint Annapark (TEGEN: D66)

info@venraylokaal.nl

verbouwing van het bezoekerscentrum op Duitse militaire begraafplaats
(VOOR: inVENtief/PP2/SV/VVD)

 een

nieuw gemeentelijk beleidskader
huisvesting arbeidsmigranten (voor de
voorjaarsnota en in afwachting geen
medewerking nieuwe initiatieven
(TEGEN: CDA/PvdA/SP/D66)

 controle/handhaving van woonsituaties voor buitenlandse werknemers en
logiesvormen en de financiële gevolgen hiervan in kaart brengen
(TEGEN: CDA/PvdA/D66)
Een aantal andere voorstellen zijn nog
aangehouden of ingetrokken.

facebook/twitter: @venraylokaal
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MAAK KENNIS MET… DE LIJSTTREKKERS

arla Brugman, aangenaam. Ik ben geboren in
Amsterdam. Inmiddels woon ik al 36 jaren in
Limburg. Ik ben getrouwd en wij hebben twee
lieve dochters, Suzanne en Marit, twee echte Limburgse
schoonzoons, Dennis en Dylan, en een prachtige kleinzoon. Na mijn opleiding ben ik getrouwd, naar Limburg
verhuisd en gaan werken. Bij een bank,
het notariaat en later als pianolerares.
Ik ben politiek actief als fractievoorzitter
van PP2 en ook voor GroenLinks in de
Provincie Limburg. Mijn streven is om een
grote lokale partij binnen de nieuwe gemeenteraad te krijgen!
Met een stevig lokaal, sociaal
en groen geluid.

ACTIVITEITEN
2017
 17-12 VENRAY Lokaal aanwezig op
de koopzondag in Venray (12.00-17.00u)
 19-12 gemeenteraadsvergadering

2018
 02-01 commissievoorbereiding
 09/10/11-01 commissievergaderingen
(wonen/werken & besturen/leven)
 17-01 raadsvoorbereiding
 29-01 commissievoorbereiding
 30-01 gemeenteraadsvergadering
 06/07/08-02 commissievergaderingen
(wonen/werken & besturen/leven)
 21-02 fractieoverleg
 27-02 raadsvoorbereiding
 06-03 gemeenteraadsvergadering
 09-03 kinderdebat

 21 MAART 2018
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
 27-03 afscheid “oude” raad
LET OP: DATA ONDER VOORBEHOUD

“De Spiegel van Venray”
VENRAY Lokaal voert gesprekken met
inwoners van Venray om zo input op te
halen voor het verkiezingsprogramma.

T

ino Zandbergen ben ik sinds ik geboren ben in
Wijhe, Overijssel. Al bijna 50 jaren woon ik in het
mooie Venray met veel plezier. Sinds de oprichting ben ik actief bij inVENtief. Eerst 4 jaar in de raadscommissies en daarna 8 jaar als fractievoorzitter. Ik geniet van mijn pensioen en mijn gezin. Via mijn eigen adviesbureau doe ik ook nog projecten m.b.t.
onderwijshuisvesting en sport. Met de zogenoemde gevestigde oude partijlijnen naar
Den Haag heb ik niet zo veel. Lokaal gebeurt
het, dichtbij de inwoners. We zullen dan ook
alles uit de kast halen om 7 zetels te bemachtigen.
Ik ben er in ieder geval klaar
voor!

RUBRIEK
VRAAG MAAR RAAK
Stinkt het in Venray ook?
foto: nrc.nl

Helaas komt Venray ook voor in het dossier mestfraude. Binnen de gemeentegrenzen zijn verschillende bedrijven fors
beboet, zie het artikel van het NRC. We zijn in onze gemeente koploper met het mestoverschot. Zo’n 83% van de
geproduceerde mest kan niet op onze eigen grond verwerkt worden, dat is circa 700.000 ton per jaar. Het gevolg
hiervan is dat de mest een negatieve waarde van circa €20,- per kubieke meter heeft. Dat wil dus zeggen dat een
veehouder veel geld kwijt is aan het afvoeren van het afvalproduct mest, en er een ongezonde prikkel ontstaat om hier
“creatief” mee om te gaan, hulde aan hen die deze prikkel weerstaan! Het komt er meestal op neer dat een deel van
de mest volgens de administratie afgevoerd wordt, maar in de praktijk binnen de regio blijft.
Het Planbureau voor de leefomgeving becijferde de mest in het zwarte circuit dit jaar al op 30% tot 40%. Het resultaat
hiervan is een teveel aan meststoffen in ons milieu, waardoor inmiddels onze drinkwaterwinning zelfs in gevaar komt.
Er zijn al diverse putten gesloten wegens een te hoog nitraatgehalte. Door de minimale pakkans is fraude een voor de
hand liggende optie voor veehouders en mesthandelaren om kosten te drukken, maar het is natuurlijk funest voor ons
milieu. Strengere controle is daarom noodzakelijk, maar er zal ook beter nagedacht moeten worden over een structurele oplossing. Het meest voor de hand liggend is het terugdringen van de mestproductie, maar voor dat het zover is
zal er nog heel wat water/mest door de maas stromen. We beschikken in onze gemeente over alle ingrediënten voor
het mestcomplot, dus: stinkt het in Venray ook? Laten we stellen dat er op zijn minst een luchtje aan zit.

Kerststress: Hé...die kerstman zegt niet voor niets “HO HO HO”

Loesje

2 UUR GRATIS
EEN SUCCES

DE TALENTENCAMPUS KOMT
MILJOENEN TE KORT

De blauwe schijf blijkt een succes.
Weet u nog dat we tijdens de verkiezingscampagne, 4 jaar geleden, als
inVENtief, actie hebben gevoerd het
parkeerbeleid te vernieuwen en de
blauwe schijf in te voeren?
De kritiek op het parkeerbeleid was niet
mals tijdens onze centrumbezoeken
(koopzondag en weekmarkt). De meesten dachten dat ons dit nooit ging lukken. Wij bleven ervan overtuigd dat dit
stimulerend voor het centrum zou zijn
en zou zorgen voor tevreden centrumbezoekers. Na de verkiezingen was de
coalitie van CDA, SV en D66 er ineens
als de kippen bij om onze actie te omarmen. 2 uur gratis parkeren is nu mogelijk, dankzij onze vasthoudendheid
(samen met onze fusiepartner) en uw
steun! Is het huidige parkeerbeleid dan
nu optimaal? Helaas zijn er nog enkele
knelpunten maar die zullen de komende
periode of in de nieuwe raadsperiode
wellicht opgelost worden. Laat ons deze
knelpunten horen.

Talentencampus Venray: het plan om
alle kinderen uit het speciaal onderwijs, SBO Focus en kinderen vanuit
Geijsteren, (in Veltum max. 50 mogelijk), naast Coninxhof, jenaplanschool
De Keg en peuterspeelzaal De Mierenhoop in hetzelfde gebouw te vestigen. Er moet dan wel een tijdelijke
extra voorziening getroffen omdat er
meer dan 50 SO-leerlingen zijn.
Tegen de herhaalde pleidooien van
VENRAY Lokaal in, is toch besloten
om het plan in Veltum te laten landen.
Deze lokatie werd gezien als best
passend, waarin onderwijskundige
expertises zouden kunnen worden
gedeeld. Daarmee zou, kleinschalig,
gedeelde verantwoordelijkheid ontstaan voor het verzorgen van passend onderwijs ‘thuisnabij’ voor kinderen (0-13 jaar), en krijgen ze de ruimte stapsgewijs naar elkaar toe te
groeien. Het zou zich dan ontwikkelen
tot een expertisecentrum in Venray
e.o. Deze expertises worden dan naar
de kinderen toegebracht, zodat reistijden beperkt worden.

Het begrip talentencampus werd
door ouders als beladen ervaren.
Behoud van identiteit en zelfstandigheid zouden gegarandeerd zijn.
Voor het onderwijskundige aspect
zijn de onderwijspartners verantwoordelijk, niet de gemeente. Toch
maken we ons zorgen. Wordt dit
slechts een verzamelgebouw met de
stoere naam Talentencampus i.v.m.
opvulling leegstand, waarbij nog een
tijdelijke voorziening moet worden
getroffen omdat het eigenlijk te klein
is? Met grote overschrijding van het
financiële plaatje in een versteende
omgeving, met flinke verkeerskundige obstakels. Wethouder van der
Putten (D66) schoot alternatieven,
zoals bv. het Annaterrein al snel af.
Onze zorgen blijken gegrond. Van
€1,7 milj. zijn de kosten gestegen
naar €5,7 milj.! De lokatie Annaterrein zou €8 milj. kosten. Dat was wat
ons betreft de beste oplossing geweest. Voor de SO, Toverbal en
wellicht zelfs Montessori. Maar dat
zijn weer andere onderwijszorgen.

WIST JE DAT...

… je al vanaf 16 jaar actief kunt zijn binnen de partij?
… wethouder Busser zegt dat bladkorven jaarlijks €25 meer per huishouden kost?
… er een vrije inloop bij de gemeente is voor mantelzorgondersteuning op dinsdagen
13.00-17.00 en donderdagen 09.00-13.00?
… inVENtief en PP2 een zienswijze hebben ingediend betreft intensieve veehouderij

BLIJF OP DE HOOGTE en ontvang 4 maal per jaar onze nieuwsbrief
schrijf u in via onze website www.venraylokaal.nl

