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1. Onderwijs 
In Venray kan en mag iedereen zijn leven lang leren. 
 
 Iedereen telt mee om een leven lang te kunnen en mogen leren. 
 Inrichten Voor- en Vroegschoolse Educatie. 
 Brede scholen of Integrale Kindcentra accommoderen. 
 Ondersteunen invoeren maatschappelijke stage. 
 Voortijdig schoolverlaten nog beter zichtbaar maken en aanpakken. 
 Schoolsport, waaronder schoolzwemmen, invoeren/behouden. 
 Stimuleren scholing met oog voor agrarische- en logistieke sector en maakindustrie. 
 
Een leven lang leren. Onze werkende Venraynaar van de toekomst zit op dit moment op de peuterspeelzaal, 
kinderopvang, basis- en voorgezet onderwijs. Om ervoor te zorgen dat we straks op het gebied van welzijn, 
zorg en economie goed zitten, moeten we nu investeren in het lerende kind. We zijn dus allemaal verant-
woordelijk voor de toekomst van de kinderen. 
Goed geschoolde inwoners zijn minder vaak werkloos, voelen zich prettiger en vertonen minder afwijkend 
gedrag. Venray moet dus ambitieus en vooruitstrevend zijn, waarbij innovatie, samenwerking en kwaliteit 
leidend zijn. 
 
Extra aandacht voor kinderen met achterstand door Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Vroegtijdige 
signalering van achterstand bij kinderen is essentieel. Maar ook om de sociaal emotionele ontwikkeling te 
stimuleren. Door voorschoolse partners (peuterspeelzaal, kinderopvang en consultatiebureau) te laten aan-
sluiten aan het onderwijs, zullen meer kinderen baat vinden bij dit concept. Door de kwaliteit van zowel 
professionals als (leer)methoden in de voorschoolse voorzieningen te bevorderen. VENRAY Lokaal wil dat de 
komende tijd door genoemde partijen intensief ingezet wordt op dit concept. 
 
Passend onderwijs. Elk kind verdient goed en passend onderwijs. Leerlingen met een (meervoudige) beper-
king die geen regulier onderwijs kunnen volgen, dienen kosteloos onderwijs te kunnen volgen of naar de 
dagbesteding te kunnen gaan. VENRAY Lokaal stelt dat voor het onderwijsdeel en de onderwijsondersteuning 
geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget mag worden gevraagd. 
 
Extra aandacht voor kinderen met een grote voorsprong. Meer- en hoogbegaafde leerlingen ontwikkelen 
zich op sociaal emotioneel gebied vaak veel minder, waardoor zij een grote kans maken om te “ontsporen”. 
Door het ontbreken van een structurele aanpak, en afwezigheid van beleid, belanden deze leerlingen op 
scholen buiten Venray. Ook al spreken we in Venray al lange tijd over een “talentencampus”, momenteel 
laten we onze potentiële talenten aan hun lot over. VENRAY Lokaal wil niet alleen meer spreken over “talen-
tencampus”, maar hier naar laten handelen. 
 
Investeren in Brede scholen en/of Integrale Kindcentra (IKC). De maatschappij vraagt van scholen dat zij de 
leerlingen voorbereiden op de wereld van vandaag en morgen. Er moet daarom sprake zijn van een onder-
wijs/leeromgeving waarin kinderen al in een heel vroeg stadium kunnen spelen en werken aan sociaal-emo-
tionele ontwikkeling en vroege taalontwikkeling. Op alle gebieden moet er een doorgaande lijn zijn in de 
ontwikkeling van 0-12 jaar. VENRAY Lokaal is van mening dat de gemeente hierbij een sturende faciliterende 
rol moet oppakken door IKC's te stimuleren. De ambitie van een IKC is immers breder dan alleen de wettelijke 
opdracht van het basisonderwijs. 
 
Nederlands als 2e taal. Taalonderwijs aan statushouders kan beter. Het organiseren is uit handen gegeven 
en daarmee is zicht op kwaliteit en kwantiteit verloren gegaan. De verantwoordelijkheid van de gemeente 
moet blijven. Indringend cursus geven aan kinderen en aan volwassenen moet. Kinderen dienen zo snel mo-
gelijk op het niveau te komen dat zij kunnen instromen in het regulier onderwijs. 
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Voortijdig schoolverlaten aanpakken. Iedere jongere die zonder diploma een school (voortijdig) verlaat, is 
er één te veel. Sluitende arrangementen en experimenten kunnen bijdragen aan het verminderen van school-
uitval en werkloosheid onder jongeren. Er moet geïnvesteerd worden in de begeleiding van jongeren in de 
‘gevarenzone’. Scholen moeten gestimuleerd worden tot samenwerking met o.a. instellingen die hier speci-
fiek op zijn toegerust. VENRAY Lokaal onderstreept de sterke regierol van de gemeente, en pleit voor een 
goede registratie en toezicht op de uitvallers. 
 
NEET- jongeren (Not in Employment, Education and Training)  
Deze jongeren zijn de grootste slachtoffers van de crisis. In Limburg zijn er ongeveer 20.000 van deze jonge-
ren. Zij volgen geen opleiding (meer), hebben geen baan of zijn er zelfs door allerlei omstandigheden niet 
eens naar op zoek. Door inactiviteit aan het begin van hun carrière lopen deze jongeren grote kans op ver-
vreemding van de maatschappij, criminele activiteiten, ongewenste zwangerschappen en psychische en fy-
sieke gezondheidsproblemen.  
VENRAY Lokaal wil dat er aandacht komt voor deze groep. Daarbij moet in beeld gebracht worden om hoe-
veel jongeren het in Venray gaat. Verder wil VENRAL Lokaal dat zij begeleid worden om aan het werk te gaan 
of een cursus of opleiding te gaan volgen, om zo weer aan de maatschappij te kunnen deelnemen. 
  
Jeugdhulp mag geen bijwagen zijn. Samenwerking met jeugdhulp krijgt steeds meer de aandacht. Vroege 
signalering en hulp dichtbij kind (en ouders) is minder ingrijpend, en kan doeltreffender zijn dan verwijzing 
naar zwaardere vormen van zorg. Daarnaast worden door deze wijze van interdisciplinair samenwerken ook 
het pedagogisch klimaat en de deskundigheid van medewerkers verbeterd. In het belang van de ontwikkeling 
van het kind wil VENRAY Lokaal dat Integrale Kindcentra nadenken over de integratie van zorg. Hiermee 
wordt vroegtijdige signalering bevorderd. 
 
Studenten behouden als inwoner na hun studie. Jaarlijks studeren talentvolle jongeren af. Voor Venray is 
het van groot belang te zorgen dat zoveel mogelijk van deze jongeren ervoor kiezen ook na de studie in 
Venray te blijven. Het is belangrijk dat het vestigingsklimaat hiervoor versterkt wordt. Dit betekent voldoende 
werkgelegenheid, goede mogelijkheden om een eigen bedrijf op te zetten en voldoende (starters)woningen. 
 
Praktisch bekeken. Het nieuwe beroepsonderwijs heet ‘vakcollege’. VENRAY Lokaal is sterk voorstander van 
de inrichting van vakscholen voor aankomende technici. In zes jaar tijd worden leerlingen opgeleid tot vak-
specialist. Vakcollege is het huidige Vmbo + leerjaar 1 en 2 van Mbo. Vanaf de eerste klas is er veel aandacht 
voor praktijkonderwijs en voor stages. Bij realisatie van dit concept dienen onze ondernemers een belang-
rijke bijdrage te leveren. Ondernemers kunnen daarbij gestimuleerd worden oudere werknemers als studie-
begeleider c.q. praktijkondersteuner in dienst te houden. 
 
Marktconforme scholing. We zijn in Venray qua onderwijs minder goed ingericht op de agrarische en logis-
tieke sector. Het is geweldig dat we samen met Venlo worden uitgeroepen tot logistieke hotspot van Neder-
land, maar in het onderwijsveld wordt hier niet voldoende op ingespeeld. Ook zal de vraag, in beide sectoren, 
naar personeel verschuiven met een hoger technisch niveau. VENRAY Lokaal gaat er voor dat de gemeente, 
op basis van onder andere arbeidsmarktontwikkeling, in samenwerking met onderwijs en ondernemers hier 
invulling aan gaat geven en daarmee vroegtijdig anticipeert.  
De focus zal ook op de maakindustrie moeten liggen en ook hier zal het onderwijs op moeten inspelen. 
 
Migranten. Met de grote aandacht voor wonen en werk bij statushouders en arbeidsmigranten vergeten we 
de start en basis voor integratie. Eerst wanneer men zich gehoord en thuis voelt zal dit proces sneller verlo-
pen. Daarom is ‘spoedig mogelijk onderwijs’ zo belangrijk. VENRAY Lokaal is van mening dat niet iedereen de 
kracht heeft dit proces in gang te zetten. We moeten hen helpen door niet de ‘leerweg’ te laten beginnen 
met ‘leerschulden’. Leren, wonen en werken dienen gelijktijdig te verlopen. 
 
Laaggeletterdheid komt ook in Venray voor. Deze mensen hebben onder meer moeite met formulieren in-
vullen, voorlezen aan (klein)kinderen, pinnen en digitaal betalen, werken met computer en solliciteren en 
begrijpen van informatie over gezondheid en zorg. VENRAY Lokaal bepleit in deze een scholing op maat (taal-
huis) welke in samenspraak gaat tussen gemeente, werkgevers en onderwijsinstellingen.
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2. Werk 

Werk moet de normaalste zaak van de wereld worden in Venray! 
 
 Stimuleren van kwalitatieve werkgelegenheid. 
 Samen met bedrijven meer stageplekken voor jongeren realiseren. 
 Inzetten op duurzame landbouw. 
 Scheppen van een baan voor iedere inwoner die dat wil en kan. 
 
VENRAY Lokaal wil toe naar een moderne arbeidsmarkt.  Een arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de 
zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière. Maatregelen waarin migran-
ten en statushouders snel een volwaardige baan kunnen vinden. Taalvaardigheid is daarbij een belangrijk 
uitgangspunt, en moet niet de eerste “schuldenlast” van een migrant worden. Het wantrouwen en strenge 
beleid voor de huidige bijstand helpt mensen niet aan werk, maar demotiveert en stigmatiseert. We moeten 
onze jongeren al in het beginstadium van werkloosheid intensief naar een passende baan of opleiding 
(bege)leiden. Dit is beter dan gedwongen vijf sollicitatiebrieven per week schrijven. De gemeente moet in-
vesteren in banen. 
 
Agrarische sector. De agrarische sector en agribusiness vormen een belangrijke economische pijler in Venray, 
maar mag niet overschat worden. Tevens is zij mede bepalend voor het aanzien van ons buitengebied. VEN-
RAY Lokaal omarmt de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame landbouw. Daarnaast zijn er ook 
zorgboerderijen die prachtig werk leveren. Grootschaligheid op zich is niet zaligmakend. De gemeente moet 
per initiatief de afweging maken of de druk door de hoeveelheid dieren, stallen en uitstoot niet te groot 
wordt op onze leefomgeving. Kwaliteit en innovatie moeten boven kwantiteit gaan. VENRAY Lokaal wil beter 
kijken hoe we groeiers en stoppers meer met elkaar in verbinding kunnen brengen en deze sector stimuleren 
zich te ontwikkelen tot een bio-industrie en leverancier. 
 
Alternatieve eiwitten. Vanwege de bevolkingsgroei en de opkomende markten zijn in de toekomst duur-
zame eiwitten in voedsel gewenst. Eiwitten van insecten, kweekvlees, algen, zeewier, eendenkroos, gras en 
koolzaad zijn mogelijke nieuwe bronnen om aan voedingsmiddelen toe te voegen. VENRAY Lokaal wil onder-
nemers, die investeren in deze innovatieve ontwikkeling, actief ondersteunen. 
 
Bedrijventerreinen. Niet ten koste van alles willen uitbreiden, maar kiezen voor revitalisering van bedrijven-
terreinen, en voor een goede inpassing van bedrijven in de omgeving. Tot dan willen wij terughoudend zijn 
met nieuwe bedrijventerreinen, en eenduidig beleid ontwikkelen t.a.v. herbestemming van agrarische ruim-
ten in Venray. Zorg daarbij tevens dat deze gebieden beter bereikbaar worden met openbaar- of anders 
georganiseerd vervoer. 
 
Beroepsbevolking en werkloosheid. Ondanks het aantrekken van de economie is nog steeds circa 5,6% van 
de beroepsbevolking in Venray werkloos. Dit kunnen en willen we niet accepteren. Daar waar mogelijk, moe-
ten we onze kansen grijpen. Rechten en plichten: wie kan werken moet alle mogelijkheden benutten. Lukt 
het niet, dan is er het financiële vangnet waarbij wij de geregistreerde werkzoekende om een redelijke, rele-
vante op hun toekomstgerichte maatschappelijke bijdrage, zullen vragen als tegenprestatie. 
 
Kennisindustrie. Het is een blijvende uitdaging een kennisindustrie met innovatiekracht binnen onze ge-
meentegrens te krijgen of te houden. Die kansen vergen medewerking van de provincie om verder te kijken 
dan Venlo. Het is aan ons om deze aandacht te trekken. Daarnaast is het niet verboden ook over de grens te 
kijken. Onze gemeente moet, net als haar ondernemers, risico’s durven nemen. VENRAY Lokaal wil inzetten 
op transitie van hoogproductieve veehouderijen naar kennisindustrie-veehouderijen, naar voorbeeld van de 
champignonsector. 
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Maakindustrie. Een belangrijke bedrijfstak voor de toekomst van Venray is de maakindustrie. Van glazen 
daken voor auto’s tot zonnepanelen. Het levert veel banen op en per saldo veel euro’s voor de regio. Boven-
dien kunnen werknemers uit alle segmenten hier terecht. De focus heeft in de regio sterk gelegen op logis-
tiek. VENRAY Lokaal vindt dat er ingezet moet worden om meer maakindustrie naar Venray te halen. 
 
Leegstand winkels. Venray moet blijven bloeien. Leegstand van de winkels doet daar geen goed aan. De 
verwachting is dat het winkeloppervlak verder zal blijven dalen. Juist daarom is kwaliteit belangrijk. Lokale 
winkels maken het gezicht van Venray. Om het belangrijkste doel uit de ”Centrum visie, samen keuzes ma-
ken” te behalen zal er door vastgoedeigenaren meegewerkt moeten worden aan herbestemming van panden 
buiten het compacte centrum. Om het winkeloppervlak te laten dalen, zal de gemeente hier de regie op zich 
moeten nemen, en duidelijk aan moeten geven waar winkels wel gewenst zijn, en waar niet. 
 
MKB. Het midden- en kleinbedrijf is de drijvende kracht achter onze economie en bepaalt het leefklimaat in 
winkel- en uitgaansgebied. Deze ondernemers durven risico's te nemen en creëren banen. Daarom moeten 
ze gefaciliteerd worden en niet gehinderd door onduidelijke of overbodige regels en eisen. Zij leveren ook 
een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van kleine(re) kernen. 
De gemeente dient ze in die rol zoveel mogelijk te faciliteren. We hebben samen met hen een missie die nog 
steeds actueel is: het scheppen en onderhouden van een kansrijk ondernemersklimaat. De gemeente dient 
deze belangen te bewaken door o.a. een stringent gelijkheidsbeginsel. Zo dienen we oneerlijke concurrentie 
te verhinderen en jonge innovatieve ondernemers te motiveren en stimuleren aan het stuur te gaan zitten 
van ondernemersverenigingen. 
 
Open markt. Europa is een open markt, niet alleen voor goederen en diensten, maar ook voor mensen. Het 
is dus logisch dat buitenlandse werknemers zich melden, als zich in onze gemeente kansen voordoen. Binnen 
dat open uitgangspunt willen we uitwassen tegengaan. Niet alleen het uurtarief (inkomen) maar ook de huis-
vesting dient aan de geldende normen te voldoen, met een betaalbare acceptabele huur. Daarmee wordt 
ook oneigenlijke concurrentie tussen buitenlandse en lokale werkzoekenden vermeden. VENRAY Lokaal pleit 
voor strenge handhaving op belabberde huisvesting van arbeidsmigranten. Ook moet de gemeente zorgen 
voor een reëel huisvestingsbeleid voor arbeidsmigranten. 
 
Persoonlijk en meedoen. VENRAY Lokaal heeft een brede aandacht voor de werkgelegenheid binnen haar 
gemeente. Niet alleen uit economisch oogpunt, maar ook om kansen te bieden aan alle inwoners om een 
goed bestaan op te bouwen. Venray moet een omgeving zijn waar mensen graag verblijven, wonen en re-
creëren. Van jong tot oud. 
 
Werkgelegenheid en vacatures. Stimulering kwalitatieve werkgelegenheid: Venray is sterk in een aantal sec-
toren, dat willen we graag behouden en daar waar mogelijk uitbouwen. Venray heeft een rijke geschiedenis 
op het gebied van de zorg. De wetswijzigingen (WMO, Participatiewet en Jeugdzorg) hebben voor veel onrust 
gezorgd. Aan de gemeente de taak om dit in goede banen te leiden, en om te zetten in kansen. 
Toerisme biedt volgens ons nog de nodige mogelijkheden. Met name door het toerisme langs de Maas en de 
achterliggende natuur- en recreatiegebieden te bevorderen. 
De logistiek is sterk gegroeid, maar zou nog veel meer toegevoegde waarde kunnen hebben voor de werk-
gelegenheid, zoals de maakindustrie. De agrarische sector, gecombineerd met (duurzame) innovaties, biedt 
kansen. Startende lokale ondernemers moeten gefaciliteerd en gestimuleerd worden. 
 
Werk na onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk, maar voor HBO en universitair onderwijs zullen onze jon-
geren toch naar steden in de directe omgeving of verder gaan. Natuurlijk zien wij hen graag terug. Daarvoor 
wil VENRAY Lokaal, samen met bedrijven, bevorderen dat er meer stageplekken en banen voor deze jongeren 
komen, in alle sectoren. 
 
Werk en diversiteit. Jongeren willen het gevoel hebben dat zij een echte kans maken op onze arbeidsmarkt 
in Venray. Ervaringen geven jammer genoeg nog steeds aan dat onze diversiteit niet in evenredigheid in de 
arbeidsmarkt is doorgedrongen. Vooroordelen zijn moeilijk te voorkomen en jongeren met niet westerse 
achtergrond hebben het extra moeilijk. VENRAY Lokaal wil dat de gemeente ook deze vorm van discriminatie 
bestrijdt en het goede voorbeeld geeft.  
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3. Wonen 

Een huis moet voelen als een thuis! 
  
 Woonhofjes stimuleren en prioriteren. 
 Venray inrichten als ‘Leeftijdsvriendelijke stad’. 
 Uitzicht bieden op betaalbaar wonen. 
 Balans in vraag en aanbod in de woningmarkt. 
 Kleinschalige eigentijdse zorgcentra in dorpen en wijken. 
 Initiatieven cultuur- of bewonerscollectieven aanmoedigen. 
 Woningmarkt ook inrichten voor woonurgenten. 
 
Kan ik in Venray blijven wonen? In Venray een woning bemachtigen is een uitdaging. Of u nu een koop- of 
huurwoning zoekt. Het maakt niet uit. Gaan we kijken naar bijzondere groepen dan is het een echte treurnis. 
Jongeren- en seniorenhuisvesting, woonurgenten, huisvesten arbeidsmigranten, aandacht-jongeren, daklo-
zenopvang, huisvesten statushouders, maatschappelijke opvang en dementievriendelijk wonen en wonen 
met zorg zijn punten van zorg. Dit alles als gevolg van een onevenwichtige balans tussen vraag en aanbod. 
 
Jongerenhuisvesting vraagt ook om visie en beleid. Jongvolwassenen willen eerder zelfstandig wonen en 
minder vaak samen. Zij die willen verhuizen hebben nauwelijks uitzicht op een woning. In dit Venray, vol 
leegstand en ondanks politieke nota's, moet er meer aandacht komen voor deze jongeren. VENRAY Lokaal 
wil dat er betaalbare woonruimte gecreëerd wordt door kleinschalige appartementen voor deze groep te 
reserveren. Tiny Houses kunnen voor deze doelgroep een uitstekend alternatief bieden. VENRAY Lokaal wil 
dat deze woningen in Venray komen! 
 
Huisvesting van senioren loopt achter de feiten aan. We motiveren ouderen om langer thuis te blijven wo-
nen en waar zij kunnen zelf hulp en zorg te regelen. Aanpassingen in de woningen kunnen bijdragen de seni-
oren naar hun wensen te huisvesten,  en als het niet anders kan verhuizen ze het liefst in de eigen buurt. 
Hiervoor dient ondersteuning beschikbaar te zijn. VENRAY Lokaal bepleit een Programma Seniorenhuisves-
ting waarbij wordt aangesloten bij het concept ‘Age-Friendly City’. 
 
Het aantal woonurgenten dat snel een tijdelijke woning nodig heeft neemt snel toe. Het gaat dan om mensen 
die wachten op een (volgende) woning, te maken hebben met echtscheiding of huiselijk geweld. Ook vluch-
telingen met een verblijfsstatus, zzp’ers met een tijdelijke baan of starters die op zichzelf willen gaan wonen. 
VENRAY Lokaal wil een juiste inrichting van de huurwoningmarkt waarbij deze doelgroepen snel geholpen 
kunnen worden. 
 
Arbeidsmigranten huisvesting is in Venray beschamend. Omdat niet bekend is hoeveel arbeidsmigranten in 
Venray werken en al helemaal niet waar zij verblijven is ook onbekend of zij ten prooi vallen aan huisjesmel-
kers en louche tussenpersonen. VENRAY Lokaal wil een fundamentele discussie over een actief en sturend 
beleid m.b.t. integratie en huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij de (afhankelijkheids-)relatie werkgever 
en huisvesting dient te worden losgelaten. Tevens wil zij een toepasbaarheidsonderzoek naar het succesvolle 
model van ‘Stichting Studentenhuisvesting’. 
 
Wonen met zorg. Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Het wordt zelfs van 
ons verwacht. Als er een moment aanbreekt dat er sprake is van behoefte aan wonen met zorg dan moet dit 
ook mogelijk zijn. Geen wachtlijsten, langer in ziekenhuis liggen of gesleep naar plaatsen op grote afstand 
van familie, vrienden, (geestelijk) verzorger of huisarts. VENRAY Lokaal wil kleinschalige eigentijdse zorghui-
zen met een prettig leefklimaat en een maximale betrokkenheid voor bewoners. Geplaatst midden in onze 
dorpen en wijken waar vervolgens wijkbewoners gebruik kunnen maken van faciliteiten en voorzieningen als 
ook vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren. 
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Woonhofjes voor iedereen. Participatie laat zich niet dwingen, maar we kunnen wel de voorwaarden cre-
eren. In een Woonhofje vereenzaam je niet snel. Er is verlangen naar verbondenheid, maar niet meer op de 
traditionele manier. Bij voorbeeld voor de jongere 'home is where the laptop is' generatie, en voor ouderen, 
die met weinig spullen toe kunnen. Hofjes zijn een schilderachtig aansprekend symbool van de participatie-
maatschappij. VENRAY Lokaal wil inwoners, jong en oud, motiveren, stimuleren en faciliteren met op maat 
gesneden burgerinitiatieven te komen. Deze woonvorm heeft, door alle leeftijdsgroepen heen, een sterk 
sociaal-maatschappelijke cohesie en daarom dient de gemeente deze woonvorm een hoge prioriteit toe te 
kennen. 
 
Woonhofjes voor ouderen. Leeftijds- en cultuurcollectieven willen om verschillende redenen bij elkaar in de 
buurt verblijven. De initiatieven in de vorm van woonhofjes voor ouderen zijn in Venray nog niet gehono-
reerd. Kleinschalig wonen past in de behoefte van ouderen en iedere cultuur. VENRAY Lokaal wil deze doel-
groep motiveren en stimuleren met voorstellen te komen. Bepleit wordt een op dit model afgestemde inte-
grale (multiculturele) woon- en zorgvisie. 
 
(Begeleid) beschermd wonen krijgt hier in Venray veel en terechte aandacht, maar toch zijn er wachtlijsten. 
Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig 
kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverle-
ner. VENRAY Lokaal wil die wachtlijsten laten verdwijnen. Er dient altijd daarop afgestemde woon- en ver-
blijfsruimte beschikbaar te zijn. Tijdelijke urgente opvang in dit kader moet zo dicht mogelijk bij huis. 
 
Statushouders. Een plek om te wonen is voor statushouders de start voor het weer opbouwen van hun leven. 
Een veilige plek om te wonen vervult een van de basisbehoeften. VENRAY Lokaal staat voor een verant-
woorde opvang van deze nieuwe inwoners middels een integrale aanpak en snelle inbedding in onze Ven-
rayse samenleving. Zij hoeven niet alleen gehólpen te worden want ze brengen ook waardevolle ervaringen, 
ideeën en kennis in. 
 
Nieuwe woningnood. Naast het grote aantal woningen dat gesloopt werd en de stagnerende nieuwbouw, 
liggen er ook demografische ontwikkelingen ten grondslag aan de 'nieuwe woningnood'. Venray kent nog 
steeds een bevolkingsgroei, maar ook worden de huishoudens steeds kleiner waardoor er bij een gelijkblij-
vend bevolkingsaantal toch meer woningen nodig zijn. Ons woningbestand is aan het droogkoken. VENRAY 
Lokaal wil ook met aandacht voor de kerkdorpen woningen betaalbaar houden en daarbij de aandacht rich-
ten op duurzaamheid, levensbestendigheid en diversiteit. Met een goede visie en transparant woningbeleid 
is de huidige veel te lange wachtlijst terug te brengen naar minder dan 2 jaar. 
 
Gemeentewoningen. Door de scheefgroei op de woningmarkt zijn de wachtlijsten voor huurwoningen te 
lang. Er zijn genoeg bouwplannen, maar hier wordt te weinig voorzien in de behoefte aan betaalbare huur-
woningen. Ook in de dorpen. Prestatieafspraken met de woningcorporatie(s) hebben niet geleid tot kortere 
wachtlijsten. VENRAY Lokaal wil dat onderzocht wordt of de gemeente zelf kan gaan ontwikkelen en verhu-
ren. 
 
Planvoorraad. Terwijl er veel mensen op zoek zijn naar een geschikte woning is de planvoorraad voor te 
bouwen woningen te groot. Maar een planvoorraad betekent niet dat er genoeg woningen zijn. De woningen 
bestaan alleen op papier. Dit houdt mooie plannen als de woonhofjes tegen. Gemaakte papieren plannen 
moeten tegen het licht gehouden worden en desnoods geschrapt worden om andere ontwikkelingen wel te 
kunnen laten doorgaan. 
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4. Openbare orde en veiligheid 

Veiligheid is een werkwoord: we moeten er allemaal aan werken! 
 
 Handhaven en nog eens handhaven door inzet van extra wijkagenten, coaches en Boa’s. 
 Hard en consequent ingrijpen bij draaideur overtredingen. 
 Inzet mobiele camera’s in risicogebieden. 
 Onveilige omgevingen herinrichten. 
 Niets gedogen en daarbij desnoods de wettelijke grens opzoeken. 
 Slachtoffers actief en intensief begeleiden. 
 Samenwerken in actieve voorlichting voor de jeugd op scholen. 
 Ook dieren een (brand) veilige verblijfsomgeving garanderen. 
 
Bij veiligheid denkt VENRAY Lokaal niet direct of alleen aan ‘terrorisme’. Er is meer, véél meer, én dichter bij 
huis. Zo dienen we de fysieke en psychische veiligheid, milieu veiligheid, verkeersveiligheid, gevoelsveilig-
heid, bedrijfsveiligheid, veiligheid (digitale) persoonsgegevens, (on)veiligheid bij drugsgebruik, effecten 
normvervaging op algemene veiligheid, brandveiligheid, veiligheid voor mensen met een publieke functie, 
veiligheid voor minderheden, woonveiligheid, gezinsveiligheid en een veilige leefomgeving te bewaken en te 
garanderen. 
 
Handhaving. Door bezuiniging op handhavingsfunctionarissen zijn we veel gaan gedogen. Illegale huisves-
ting, behandeling softdrugs en wietplantages, milieuovertredingen, fietsgedrag, parkeerproblemen, overlast 
uitgaanspubliek, fietsdiefstal en onveilig gevoel. VENRAY Lokaal vindt dat afscheid genomen moet worden 
van de gedoogcultuur en wil extra wijkagenten, coaches en Boa’s in gaan zetten. 
 
Onze leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft er een onbeperkte uitbreiding van de intensieve veehouderij 
plaatsgevonden. Bezorgde geluiden werden niet gehoord. Zo maken velen zich, onzes inziens terecht, zorgen 
over de invloed van de verslechterende kwaliteit van onze lucht door fijnstof en hinder door stank. VENRAY 
Lokaal vindt uw gezondheid van groot belang. Daarom is zij sterk voorstander van een met internet verbon-
den infrastructuur waarmee een luchtmeetnet voor het continu meten van de buitenluchtkwaliteit ingericht 
kan worden. 
 
Gevoelsveiligheid wordt aangetast wanneer je geconfronteerd wordt met intimiderende omstandigheden 
in openbare ruimten zoals de onderdoorgang bij de Gouden Leeuw, tunneltje en zwarte pad in het Brukske 
en Akelei etc. Veel van dit soort locaties worden nu noodgedwongen gemeden. VENRAY Lokaal wil wijkvere-
nigingen stimuleren en faciliteren in een brede veiligheidsaanpak. Daarnaast dient er, in samenwerking met 
bewoners, indien nodig een herinrichting van hun openbare ruimte te worden uitgevoerd. 
 
Veiligheid persoonsgegevens. De gemeente gaat een datakoppeling maken met andere gemeenten en be-
drijven waarmee zij direct toegang geeft tot alle gegevens die de gemeente over haar inwoners heeft. Of ze 
hen om toestemming gaat vragen is nog steeds niet bekend, maar wel weten we dat er geen garantie zal 
worden gegeven op een veilig gebruik van (digitale) persoonsgegevens. VENRAY Lokaal wil dit pas invoeren 
als de eigenaar van deze gegevens hiervoor toestemming heeft verleend. 
 
Verkeersveiligheid. Grotere landbouw- en transportvoertuigen hebben inmiddels de breedte van de buiten-
wegen waar wij, onze schoolgaande jeugd en toeristen met de fiets gebruik van moeten maken. Verkeers-
veiligheid is door slecht (berm-)onderhoud aan de wegen en het niet laten meegroeien met veranderingen 
in gebruik een groot risicogebied geworden. VENRAY Lokaal bepleit een herinrichting van de fietsinfrastruc-
tuur met veilige vrij liggende fietspaden of fietsstroken. Voor de gemeente en schoolbesturen ligt hier de 
taak om dit in de openbare ruimte kenbaar te maken. Start met per school de fietsroutes inzichtelijk te ma-
ken, daar de risicomomenten te benoemen en vervolgens afdoende maatregelen te nemen. Betrek in deze 
analyse de fietsende jeugd actief. 
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Veiligheid minderheden. Venray is een plaats waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Klachten, in welke 
vorm dan ook, over racistische gedragingen, beledigingen van inwoners met een lichamelijke of geestelijke 
beperking dienen hard te worden aangepakt. VENRAY Lokaal wil een toegankelijk mobiel meldsysteem (voor-
beeld ‘Buiten-Beter’ App) en indien nodig steun verlenen bij het aanhangig maken van incidenten. 
 
Veilig wonen. Meldingen over woonoverlast en verloedering van de omgeving komen binnen onze gemeente 
nog te vaak voor. Niet altijd wordt daar even adequaat op gereageerd. Verschuilen achter eigen regelgeving 
en het nalaten van handhavend optreden zijn daarmee de oorzaken dat veilig wonen niet altijd even normaal 
is. VENRAY Lokaal wil een consequente handhaving. 
 
Gezinsveiligheid. De drempel om melding te doen of hulp te zoeken wanneer er achter de voordeur geweld 
wordt gebruikt, gezinsleden die dreigen de weg van extremisme in te slaan, of als er door de stille armoede 
grote spanningen ontstaan en daarmee de gezinsveiligheid in gevaar komt, is te hoog. Door niet altijd goed 
samenwerkende instituties met onoverzichtelijke processen, is de weg naar de melding niet eenvoudig te 
vinden. VENRAY Lokaal wil op alle niveaus een gestructureerde voorlichting en informatievoorziening. De 
gemeente dient als “spin in het web” in deze een sturende rol bij de professionele organisaties te vervullen. 
 
Milieuveiligheid. Bedrijven en particulieren worden geconfronteerd met milieubelastende activiteiten. 
Mestfabrieken en ongebreidelde uitbreiding van de intensieve veehouderij lijken niet te stuiten. De kwaliteit, 
methodiek en frequentie van bodemwateronderzoek staan al geruime tijd ter discussie. VENRAY Lokaal gaat 
voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek hiernaar. De gemeente verleent vergunningen onder voorwaar-
den, maar de controle en handhaving hierop laten te wensen over. Dit maakt de oplettende burger tot “waak-
hond”. Een ongewenste situatie! 
 
Brandveiligheid. Diverse berichten over branden in illegale hennepplantages in rijtjeshuizen en de mogelijke 
gevolgen voor de directe omgeving ten spijt hebben nog geen goed preventief handelen opgeleverd dat een 
brandveilige omgeving moet garanderen. VENRAY Lokaal is voorstander van huisuitzetting of intrekking van 
bepaalde uitkeringen. Het voornemen van "Rutte 3” een proef te doen met legale wietteelt ondersteunen 
wij dan ook. Los van de brandrisico’s is het een stap in de goede richting om aan het onbegrijpelijke gedoog-
beleid een eind te maken. 
 
Dierveiligheid. Over de kwaliteit van het houden en verplaatsen van dieren als ook behandeling in slachte-
rijen zijn geen structurele rapportages. Vooral de brandveiligheidsinspectie laat te wensen over. De verwe-
venheid van bedrijven en onze gemeentelijke organisatie is te groot en daarmee een risico geworden. VEN-
RAY Lokaal is voorstander van periodiek onaangekondigde, volledige, controles waarbij het dierenwelzijn 
centraal staat. Een dier is geen object, maar een levend wezen met bewustzijn. 
 
Algemene veiligheid en normvervaging. Het aantal (fiets-)diefstallen is sterk gestegen. Preventie tegen dief-
stal en inbraken in het algemeen dient meer aandacht te krijgen. Er is sprake van een duidelijk stijgende lijn 
en die moeten we stoppen. VENRAY Lokaal wil meer en beter bewaakte fietsenstallingen, en de invoering 
van de ‘Wijk-App’. Meldingen over woonoverlast en verloedering van de omgeving komen binnen onze ge-
meente nog te vaak voor. Niet altijd wordt daar even adequaat op gereageerd. Verschuilen achter eigen 
regelgeving en het nalaten van handhavend optreden kan en mag niet. VENRAY Lokaal wil een consequente 
handhaving. Illegaal huisvuil dumpen en de constant aanwezige vervuiling door zwerfvuil of hondenpoep in 
openbare ruimten, inclusief natuurgebieden, is een sterk toenemende ergernis. 
VENRAY Lokaal wil op hotspots sterker inzetten op handhaving, bewustwording en gedragsbeïnvloeding. Ge-
richt toezicht met mobiele camera’s sluiten wij niet langer uit. 
 
Problemen in openbare ruimte dienen snel, eenvoudig en ter plaatse bij de gemeente gemeld te kunnen 
worden. Meldingen gaan bij voorbeeld over slecht wegdek, defecte lichtpunten, straatmeubilair, rondslinge-
rend afval en vervuiling openbare ruimte. VENRAY Lokaal wil de (technische melddrempels) weghalen en 
bepleit ook het gebruik van de ‘Buiten-Beter’ app., waarmee eenvoudig de melding direct bij de verantwoor-
delijk ambtenaar komt. 
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5. Welzijn 

Welzijn krijg je niet op recept! 
 
 Afschaffen inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 
 Actieprogramma “Voor Mekaar” tegen eenzaamheid bij ouderen. 
 Een zorgzame omgeving realiseren voor jong en oud. 
 Nog sneller en beter gehoord worden bij hulpvragen. 
 Taak en rol van de wijkverpleegkundige of wijkcoach optimaliseren. 
 Handhaving is op alle terreinen consequent te weinig aanwezig. 
 Het voetgangersgebied handhaven en openbare voorzieningen verbeteren. 
 
Eenzaamheid. Armoede en vergrijzing zijn de belangrijkste redenen voor eenzaamheid. Ook wonen families 
niet meer bij elkaar om de hoek. Verder zijn inwoners van niet-westerse afkomst vaker eenzaam. VENRAY 
Lokaal dringt daarom aan op een actieprogramma “Voor Mekaar” dat gericht is op het bestrijden van een-
zaamheid. 
 
Buurthuizen. Ze lijken een steeds meer commerciële functie te krijgen, en we moeten er voor waken dat er 
geen plaats meer is voor de ouderen-club met een kopje koffie. Wijkcentra en gemeenschapshuizen dienen 
hun oorspronkelijke bestaansrecht niet te vergeten. De huiskamerfunctie moet benadrukt blijven. VENRAY 
Lokaal wil dat initiatieven voor en door burgers geen hinder ondervinden door nieuwe bedrijfsvoeringsmo-
dellen, en daarom zullen wij de convenanten kritisch bewaken. 
 
Gehoord worden. Inwoners willen graag serieus genomen worden door de gemeente (ambtenaren). Iets 
voor elkaar krijgen kost onevenredig veel energie. Veelal alleen weggelegd voor mensen met een grote mond 
of inzet. VENRAY Lokaal wil met een veranderende raadsstructuur de inwoner, in een vroeg stadium, aan 
tafel krijgen. Een samenwerkende, luisterende en participerende gemeente bieden. 
 
Huishoudelijke hulp. We doen ons best, maar het komt niet echt van de grond. Participatie ten spijt. Door 
bezuinigingen krijgen mensen minder hulp in de huishouding en ontstaan zorgelijke situaties. Rijksoverheid 
verzaakt ook nu weer op dit niveau. VENRAY Lokaal wil dat hier meer geld voor vrijgemaakt wordt. 
 
Informatievoorziening. De toegankelijkheid van overheidsinformatie is van een beschamend niveau. Een ie-
der wordt geacht met een computer om te kunnen gaan. VENRAY Lokaal wil onderzoeken op welke wijze een 
structurele verbetering kan worden bereikt met een toekomst- en ouderenbestendig informatiesysteem. 
 
Bereikbaarheid en openbaar vervoer. Het openbaar vervoer dient beter toegankelijk te worden voor ieder-
een en in het bijzonder voor ouderen. Er is (in de avond en weekend) slecht aan een taxi te komen. Deze 
service dient verbeterd te worden. 
 
Naoberzorg. Dit dialectwoord staat voor buurthulp. Op dit moment verlangen wij voor haast elke zorgvraag 
een professioneel antwoord. Dat dreigt, in een veranderende wereld, onbetaalbaar te worden. VENRAY Lo-
kaal wil de burenhulp in een modern jasje gieten door het oprichten van zorgpunten te stimuleren en facili-
teren. 
 
Zorgboerderijen. We zitten midden in een agrarisch gebied en veel inwoners hebben hier hun wortels. Een 
zorg- of hulpvraag voor een passende dagbesteding vindt echter niet altijd een passend antwoord. VENRAY 
Lokaal wil zorgboerderijen meer faciliteren. 
 
Respijtzorg. Mantelzorgers wringen zich in alle bochten en raken vaak overbelast. Ook zij moeten vrijaf kun-
nen nemen. De gemeentelijke waardering van € 65 per jaar vindt VENRAY Lokaal ver onder de maat en moet 
terug naar €130. VENRAY Lokaal is voor betaalbare voorzieningen waar tijdelijk, beroepsmatig of vrijwillig, 
de mantelzorg wordt overgenomen. De gemeente kan in deze ook het Zorgkantoor en zorgverzekeraars aan-
spreken om een premieverlaging aan mantelzorgers aan te bieden. Immers, de inverdieneffecten van zowel 
mantelzorgers als lokale initiatieven van zorg-ondersteunende hulp (bijv. via Naober-zorgpunten) liggen 
vooral bij de zorg-verlenende instanties. De gemeente als “belangenbehartiger” voor haar burgers. 
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Wijkverpleegkundige. Door bezuinigingen in de thuiszorg wordt de roep om de wijkverpleegkundige steeds 
groter. Het gemis van een vertrouwensband met een hulpverlener is groot. Iemand die naar hun verhalen 
wil luisteren, situaties kan inschatten en waar nodig de juiste specialistische hulp kan inschakelen. VENRAY 
Lokaal wil de wijkverpleegkundige onder de aandacht brengen en hen stimuleren en motiveren in hun 
nieuwe rol, en zorgaanbieders bewegen om meer handen bij de mensen thuis te realiseren.  
 
Zorghuis. Als iemand uitgebreide zorg, ondersteuning of een beschutte woonomgeving zoekt ben je hier in 
Venray wel even aan het zoeken. Trieste verhalen over en van inwoners die door ziekte of ouderdom niet 
meer zelfstandig kunnen wonen en ver weg van hun vertrouwde omgeving worden geplaatst. VENRAY Lokaal 
is voor het opbouwen van een netwerk van voldoende zorglocaties waar inwoners terecht kunnen. Altijd. 
 
Toegankelijk. In onze contacten met inwoners kwam naar voren dat deze gemeente moeilijk benaderbaar 
is. Het lijkt een instituut geworden waarbij de uitstraling is dat de inwoners er zijn voor het gemeentelijk 
apparaat. Bij veel zaken is duidelijk dat het ontbreekt aan visie. Het beleid laat zien dat ze onvoldoende in-
vloed op of initiatief heeft bij, zaken als onderwijs, ziekenhuis, woningbouw etc. Daarnaast houdt zij zich niet 
altijd aan gemaakte afspraken of toezeggingen en verschuilt zich achter regelgeving die ze zelf heeft bedacht. 
 
Ondernemers. Het is verwonderlijk hoe beginnende ondernemers in randgemeenten in de watten worden 
gelegd en je hier in Venray het gevoel hebt aan je lot te worden overgelaten. Startende ondernemers krijgen 
bij deze gemeente wel gehoor, maar geen steun. Op termijn dreigen we dus hoogwaardige werkgelegenheid 
te verliezen. 
 
Wijk- en dorpscoach. Doorgeschoten specialisatie en taakdifferentiatie gaan met zoveel overdracht en over-
leg gepaard dat er informatieverlies optreedt. Het leidt er ook toe dat mensen met meerdere problemen met 
(te) veel hulpverleners te maken krijgen of juist niet de hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 
VENRAY Lokaal gaat voor coaches die als centrale hulpverlener concrete, directe en nabije ondersteuning bij 
het aanpakken van problemen kan bieden. Het pakken van kansen voor sociaal herstel en participatie. Daarbij 
vormen de eigen wensen en mogelijkheden van bewoners het vertrekpunt. 
 
Fietsen en wandelen in centrum. Het is de ondernemer, bewoner en bezoeker van dit centrum heel veel 
waard als er eindelijk eens gehandhaafd gaat worden of dat de verkeersregels worden bijgesteld. VENRAY 
Lokaal bepleit een zichtbare scheiding, eventueel middels een ‘rode loper’ tussen fietsers en wandelaars 
Tevens dienen er meer faciliteiten te komen zoals openbare toiletten en zitplaatsen. 
 
Cultuurbeleid. VENRAY Lokaal wil overdadige aandacht voor prestigeprojecten ombuigen naar een cultuur-
agenda die aangeeft hoe kunst, cultuur en erfgoed kunnen bijdragen aan een sterk sociaal economisch profiel 
van Venray. Dit betreft inzetten op cultuurhistorie en erfgoed als inspiratiebron en decor, vernieuwing van 
het cultuuraanbod door meer verbinding van kleine en grote initiatieven. Behoud van een centrale regierol 
bij de gemeente, maar meer ruimte voor ondernemers en instellingen om, vanuit hun deskundigheid en or-
ganisatie, vorm te geven aan het cultuurklimaat. 
 
Diversiteit. Een van de grote uitdagingen van deze tijd is hoe onze samenleving omgaat met de toegenomen 
diversiteit qua sociale klasse, leeftijd en leefstijl. In Venray zien we hier voorbeelden van in het gebruik van 
woonfaciliteiten en (semi-)publieke ruimten zoals ook de wijkgebouwen. VENRAY Lokaal staat voor het sti-
muleren van contacten via laagdrempelige activiteiten zoals sport, cultuur, muziek, als ook hulp bij lokale 
evenementen. 
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6. Gezondheid en milieu 

Biologisch - Logisch. 
 
 Agrarische sector en agribusiness niet alleen groeien maar vooral bloeien. 
 Bedrijven faciliteren bij ontwikkeling op terrein alternatieve eiwitten. 
 Beheersing mestoverschot en fosfaat door maximalisering van de veestapel. 
 Beter handhaven van gestelde milieuregelgeving. 
 Dierenleed bij het houden van dieren uitbannen. 
 Meer inzetten op productie van biologisch voedsel. 
 Meer meetpunten voor fijnstof en grondwater. 
 Systeem gescheiden afval verbeteren, vereenvoudigen en blad- of groenkorven op specifieke locaties. 
 Voorlichting juiste voeding in relatie met gezondheid. 
 
Ons milieu. We weten wat de gevolgen van een onverschillige houding ten opzichte van natuur en milieu 
kunnen zijn voor onze gezondheid. Híer gaat het over onze zorgen omtrent de gezondheidsrisico’s in uw 
woon-, werk- en leefomgeving. Gezondheid is een groot goed en is sterk bepalend of iemand “mee kan 
doen”. Juist dat “meedoen” is mede beslissend voor de “eigen kracht” in onze  samenleving. 
Daar we als lokale samenleving invloed uitoefenen op natuur en milieu bepalen we daarmee ook een deel 
van onze gezondheidsrisico’s. We passen ons milieu aan naar onze behoefte en doelstellingen met soms 
grote schade tot gevolg. Hier, in Venray, wordt een grote schade veroorzaakt door de intensieve veehouderij. 
 
Al geruime tijd staan de fijnstof problematiek en waterkwaliteit volop in de aandacht. Landelijk, provinciaal 
en lokaal. Te vaak wegen economische belangen zwaarder dan de gezondheid van de mensen. Ongebreidelde 
groei wordt toegestaan en, zonder eerst de gevolgen in kaart te brengen, speelt men met uw gezondheid.  

 
Venray, koploper intensieve veehouderij. Even een paar cijfers. 

 
Gezonde voeding en leefgewoontes zijn niet voldoende als de lokale overheid haar verantwoordelijkheid niet 
neemt. Deze lokale overheid kan en moet hier meer gaan sturen in het belang van de gezondheid van haar 
inwoners en in belang van de dieren. Onder verwijzing naar bovenstaand schema: als we alle dieren moeten 
evacueren en evenredig verdelen over de inwoners dan weten we nu hoe druk het, met 114 dieren per in-
woner, bij ieder van ons gaat worden. 
 
Systeemprobleem. Ondanks al het voorgaande, willen wij nadrukkelijk niet met de vermanende vinger naar 
de individuele varkens- en kippenboeren wijzen. Deze zijn, net zozeer als de dieren, slachtoffer geworden 
van een dolgedraaid en onhoudbaar systeem. De negatieve publiciteit voelt voor hen aan als onrechtvaardig. 
VENRAY Lokaal wil met aandacht voor alle partijen een structurele verbetering door het ontwikkelen van een 
agrivisie waarbij mogelijke transities actief gesteund zullen worden. 
 
Dierenleed. Technologische ontwikkeling kan er voor zorgen dat schadelijke uitstoot wordt beperkt. Mits 
volgens de regels ingezet. Vergeten is het dierenwelzijn. Nog steeds is het dier het kind van de rekening ook 
al neemt de maatschappelijke druk op het terugdringen van dierenleed toe. Het mag niet zo zijn dat met 
luchtwassers de grens voor meer dieren weer opgerekt wordt. VENRAY Lokaal wil dierenleed uitbannen. Ook 
als de Provincie niet mee wil werken staan wij een hardere lijn voor op het houden van dieren. Toezicht en 
handhaving zijn de sleutelwoorden. 
 
  

01-04-2016 Inwoners Totaal dieren Varkens Kippen Rundvee Paarden Geiten 

Aantal 43.564 4.954.754 644.468 4.291.234 16.007 434 2.602 

Verhouding 
inwoners  
op dieren 

  
1:114 

 
1:15 

 
1:99 

 
1:0,37 

 
1:0,01 

 
1:0,06 
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Metingen. Technische middelen, zoals luchtwassers, kunnen de uitstoot van fijnstof en stank hooguit ver-
minderen. Omdat er te weinig en niet onaangekondigd wordt gemeten, zijn de huidige resultaten onbe-
trouwbaar. Geurnormen ten spijt. VENRAY Lokaal is van mening dat er op cruciale plekken te weinig meet-
stations zijn geplaatst en dat daarmee een vertekend beeld wordt verkregen. Daarom moet dit snel uitge-
breid worden om betrouwbare en continue informatie te verkrijgen. 
 
Grens bereikt. De grenzen van de intensieve veehouderij zijn inmiddels overschreden. Tot nu toe is men 
echter van mening dat deze industrie niet kan en mag worden ingeperkt. Zij wil met technische middelen de 
overlast, deels, beperken. VENRAY Lokaal is van mening dat per direct iedere vorm van uitbreiding van de 
veestapel moet worden vertraagd tot provinciaal en landelijk lopende onderzoeken hun bevindingen hebben 
gepresenteerd en zo aantonen dat er geen risico is voor onze gezondheid. 
 
Te lang laten liggen. Naast stank en gezondheidseffecten voor onze inwoners is de neerslag van stikstof van-
uit de veehouderij een groot probleem voor het milieu. Landelijk, maar zeker in Venray en omgeving. Op 
papier lijken boeren aardig op weg te zijn, maar bij metingen blijkt de neerslag boven de kritische grens te 
liggen. VENRAY Lokaal vindt dat dit moet worden aangepakt. Niet alleen, maar in dialoog met de veehouderij 
en in goed overleg met omliggende gemeenten. Moeilijke maatregelen zijn, door de gedoogcultuur, te lang 
blijven liggen. 
 
Industriële boerderijen. Het traditionele boerenbedrijf bestaat niet meer omdat het een industrie is gewor-
den. Inzet van vleesproductie voor export en vervuilde lucht en grondwater voor u als gevolg. VENRAY Lokaal 
wil de productie van biologisch voedsel stimuleren. Juist omdat alleen hier zoveel mogelijk rekening wordt 
gehouden met milieu en dierenwelzijn. Zo worden mestoverschotten voorkomen en krijgen dieren meer 
ruimte. We stimuleren daarmee grondgebonden boerderijen. Niet groeien, maar bloeien. 
 
Handhaving. De agrarische productiebedrijven hebben de plicht technische middelen zoals luchtwassers in 
te zetten om o.a. stankoverlast te voorkomen. Net als energiebesparing bij het buitenwerking stellen van een 
luchtwasser, vormt ook de illegale mestafvoer een ongezonde financiële prikkel. VENRAY Lokaal is van me-
ning dat we iedere melding serieus moeten nemen en daar dan ook direct op moeten reageren. Door een 
tot standaard verheven gebrekkige handhaving wordt hier te weinig mee gedaan. 
 
Kennis, kunde en smart farming. Als gevolg van de klimaatverandering worden boeren gedwongen te kijken 
welke andere producten in de toekomst beter verbouwd kunnen worden op hun land. Om een goede, duur-
zame keuze te maken vindt VENRAY Lokaal dat de wetenschap de agrariërs hierin moet ondersteunen. Kennis 
en onderzoek hiernaar vindt plaats in de Brightlands Campus Greenport Venlo. Deze sectoren moeten elkaar 
gaan vinden. Zo kan er ook gekeken worden naar Smart Farming. “Slim boeren” betekent dat er op basis van 
verzamelde gegevens precies op het juiste moment op de juiste plaats de juiste teeltmaatregel getroffen 
wordt. Ook dit wil VENRAY Lokaal stimuleren. Dat is op eenvoudige wijze duurzame landbouw creëren. 
 
Energieneutraal. Op het gebied van energiebesparing en alternatieve energiebronnen heeft de gemeente 
een voorbeeldfunctie. Werken aan een energie neutraal Venray komt niet voldoende uit de verf. VENRAY 
Lokaal wil een inzet op middelen zoals openbare verlichting, zonnepanelen op het gemeentehuis of, bijvoor-
beeld, de schouwburg. Initiatieven van bewonerscollectieven op het gebied van energiebesparende maatre-
gelen of alternatieve energiebronnen faciliteren. Als een Venray’s dorp de moed heeft om, in een collectief, 
gezamenlijk energie op te wekken en daarmee energieneutraal kan worden, vindt VENRAY Lokaal dat alles 
op alles gezet moet worden om dit te bewerkstelligen. Het bouwen van nieuwe woningen zonder gasaan-
sluiting moet daarbij een streven zijn. Hier hoort een goede subsidieregeling bij. 
 
De veranderende wereld. Het is niet meer hip om eigendom te hebben. Delen is de nieuwe toekomst. Jon-
geren kopen makkelijker op marktplaats tweedehands spullen of ruilen. Hergebruik van spullen of van ma-
terialen en grondstoffen is een cruciaal onderdeel van duurzaamheid. Cradle to cradle betekent zelfs dat je 
materialen kunt opwaarderen. 
VENRAY Lokaal vindt dat de gemeente hier een voorbeeldrol moet hebben. Aanschaffen van bijvoorbeeld 
lantaarnpalen, zitbanken of prullenbakken van hergebruikt materiaal. Bouwen met tijdelijke wanden, die als 
een blokkendoos ergens anders weer opgebouwd kunnen worden. Het is allemaal mogelijk. Met hergebruik 
van materialen en grondstoffen maken we een start aan de circulaire economie. 
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Groen Venray. Het groene Venray heeft het zwaar te verduren. Bij verrassing gaan bomen om of wordt er 
gebouwd. VENRAY Lokaal wil meer delen tot (agrarische) natuurgebied benoemen. Houdt bestaande “weidse 
landschappen” open, en bescherm deze nadrukkelijk. Integreer gebieden in toeristische fiets- en wandelrou-
tes met ruimte tot recreëren. Daarnaast verdient het centrum van Venray meer stadsgroen en minder ver-
stening voor het welbevinden van de inwoners en bezoekers als ook een sterk te verbeteren waterbeheersing 
bij extreem weer. Met minder verstening in het centrum bevorderen we ook het afnemen van hittestress. 
VENRAY Lokaal wil dat bij nieuwe aanplant van bomen, struiken en andere groen biodiversiteit voorop moet 
staan. Geen rijen van hetzelfde. Dat bevordert alleen maar ziektes. Bovendien is een betere diversiteit goed 
voor de bijen, maar ook alle andere dieren en het verfraait het landschap.  
 
Recreatie. De agrarische sector is hier in Venray meer dan welkom. Ongemakken voor anderen worden voor 
lief genomen. VENRAY Lokaal ziet kansen voor grondgebonden boerderijen die hun pijlen ook richten op 
toerisme en recreatie. Wij willen dit dan ook met alle middelen stimuleren en steunen. 
 
Duurzaamheid. Een jaar geleden is de motie groen aangenomen, maar met teleurstellend weinig resultaat. 
Onlangs is er weer een plan gepresenteerd, maar er zitten nog steeds geen LED lampen in het gemeentehuis. 
In dit tempo blijft het ambitieuze plan om in 2030 37% bespaard te hebben op energie, en de opwekking van 
duurzame energie met 30% te vergroten een loze kreet. VENRAY Lokaal wil vol inzetten op zonne- en wind-
energie, maar ook waterturbines in de Maas. We zullen nu moeten beginnen met een grootschalige aanpak 
want we lopen ook hierin niet voorop. Tevens stimulerende maatregelen middels aanmoedigingspremies 
voor burgerinitiatieven. En in heel Venray lampen vervangen door LED. 
 
Gezonde School. Gymles hangt er bij veel scholen maar een beetje bij, en dit terwijl het aantal kinderen met 
overgewicht jaarlijks toeneemt. Hierover is geen verplichting opgenomen en daar komt het onderwijs mee 
weg. VENRAY Lokaal wil dat er maatregelen genomen worden waarmee bereikt gaat worden dat alle scholen 
in Venray het vignet “Gezonde School” mogen voeren. 
 



 

 Verkiezingsprogramma 2018-2022 VENRAY Lokaal  Pagina 15 van 20 
 

7. Recreatie, Sport en Cultuur 
Venray, zo gek nog niet! 
 
 Ontwerp een stimuleringsagenda. 
 Zorg voor een volwaardige zwemaccommodatie. 
 Creëer een aantrekkelijk ondernemersklimaat in deze sector. 
 Maak sport toegankelijk voor alle inwoners. 
 Leg veilige fiets- en wandelpaden aan en ontsluit deze. 
 Maak en houdt Venray ook aantrekkelijk bij slecht weer. 
 Geef kunst, cultuur en architectuur een rol van betekenis. 
 Maak van Venray de verblijfplaats bij activiteiten in omliggende gemeenten. 
 
Toerisme. Hier gaat het niet alleen om mensen die in hun vrije tijd voor hun plezier reizen. Het gaat ook om 
mensen die reizen voor hun gezondheid, sport, studie, zakelijk of voor bezoek aan familie en kennissen. 
Noord–Limburg is een aantrekkelijke regio voor de toerist, en Venray kan daar meer in betekenen. De eco-
nomische en sociale kracht van recreatie en toerisme zijn uniek, en daarom dienen we de markt en het on-
dernemerschap in deze branche maximaal te stimuleren. Door een goed gecoördineerde marketingstrategie 
kan de economie direct profiteren. Tevens zal de leefbaarheid van ons buitengebied door toerisme en recre-
atie worden bevorderd. We moeten daarom snel met een stimuleringsagenda komen. 
 
Recreatie. Alle vormen van vrijetijdsbesteding dienen voor iedereen beschikbaar te zijn. Hier gaan de ge-
dachten ook uit naar voldoende veilige speelplekken voor kinderen, een prikkelarme kermis, (senioren) sport 
en toegankelijkheid van parken voor rolstoelgebruikers. De sportschool van de toekomst is ons buitengebied. 
Wat je ook doet, rennen, wandelen, fietsen: doe het buiten. Er moet meer oog zijn voor deze toenemende 
activiteiten in onze openbare ruimte. 
 
Lichamelijke inspanning, is geestelijke ontspanning. Alle goede bedoelingen ten spijt is sport en bewegen in 
clubverband niet voor iedereen bereikbaar. Dikwijls liggen hier, nog steeds, financiële oorzaken aan ten 
grondslag. Daarnaast sluiten sportclubs hun deuren gedurende vakantieperiode, en de zomerstop begint al 
vroeg. VENRAY Lokaal wil, net zoals bij Cultuur met de ‘Uitmarkt’, het Onderwijs met ‘De scholen zijn weer 
begonnen’, dit met een aftrap van een lokale sportweek. Jaarlijks daarin nieuwe speerpunten benoemen met 
oog voor financieel minder bedeelden, sporters met een beperking, niet in clubverband en ouderen. 
 
Bekendheid lokale attracties. Geef meer bekendheid aan attracties, evenementen, musea, schouwburg, 
kunst en cultuur, uitgaansmogelijkheden voor jong en oud, winkels, recreatieplekken in bossen en aan het 
water. Neem daarin de in- en outdoor sportfaciliteiten voor niet-clubverbanden mee. Leg belevingstuinen en 
-parken aan waarbij duurzaamheid de sfeer bepaalt. 
 
Belastingen. VENRAY Lokaal wil van toeristenbelasting geen sluitpost op de begroting maken, maar een ge-
indexeerde transparante doelbelasting. We willen het draagvlak vergroten en de toeristische sector beter 
betrekken bij de besteding. 
 
De cultuur van een stad leeft in het hart en de ziel van haar inwoners (Gandhi). In onze gemeente pleiten we 
voor veel culturele en kunstzinnige activiteiten waar iedereen aan mee kan doen. Ook door gezinnen met 
een kleine beurs. Er mag wat VENRAY Lokaal betreft geen verschil in subsidieverstrekking zijn tussen HAFA 
activiteiten en andere kunstvormen. Een kind met de wens gitaar te willen spelen, moet daarin net zo goed 
gefaciliteerd worden als een kind dat trompet wil spelen. Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samen-
leving. VENRAY Lokaal ziet de gemeente als aanjager bij private initiatieven middels ruimtelijke facilitering 
en subsidiëring. 
 
Zorg om onze monumenten is noodzakelijk. Onze monumenten hebben, met hun beeldvormend karakter, 
een cultuur-, architectuur- en bouwhistorisch waarde. Er zijn veel objecten afgebroken en het cultuurhisto-
risch besef is gedaald tot nul. De financiële middelen zijn, onzichtbaar, naar hetzelfde niveau ‘nul’ afgebouwd. 
VENRAY Lokaal verdedigt het standpunt dat wij erbij gebaat zijn dat onze monumenten onderhouden blijven. 
Daarom bepleit zij herinvoering van het subsidiebeleid voor gemeentelijke monumenten. 
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Ontwikkeling Roekenbosch. Ontwikkel en voorkom, samen met de bewoners en de sector verdere verloe-
dering van park “t Roekenbosch” in Blitterswijck, en ontwerp een vernieuwend toekomst- of saneringsplan. 
Ontwikkel een plan voor recreatief medegebruik van dit gehele gebied. 
 
Parkeren. Richt op de toeristische routes geaccommodeerde parkeerplaatsen in voor campers en caravans, 
en ontsluit deze richting het centrum en de dorpen voor fietsers en wandelaars. Faciliteer met watertappun-
ten en oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen. 
 
Het Wanssumse Broek. Onderzoek de mogelijkheden voor het versterken van recreatief en toeristisch aan-
bod en zoek daarbij de verbinding met het sportpark, zwembad, nieuw voet- en fietsveer tussen Geijsteren 
- Well en plaatselijke ondernemers. 
 
Samenwerking. Onderzoek de mogelijkheid de grens van Limburg met Brabant aan beide zijden van de Maas 
te ontsluiten voor de wandelaar en de fietser op een, ook voor de provincie, aantrekkelijke manier. We willen 
de goede samenwerking met het toeristische bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en regionale part-
ners continueren en verder uitbouwen. 
 
Trends. Geef recreatiebedrijven de ruimte om in te spelen op nieuwe trends en gastbeleving. De wens van 
de gast verandert snel en daar moeten innovatieve concepten op kunnen inspelen. Regelgeving in de ge-
meente dient daar rekening mee te houden, en een bestemmingsplan mag dit niet in de weg zitten. VENRAY 
Lokaal bepleit een verkennend onderzoek naar trends en motieven in de vraag naar recreatie in de groene 
ruimte zoals activiteiten die participatie in natuur en cultuur beogen, rust en stiltegebieden, educatie en 
informatie over cultuurhistorie leveren. 
 
Vorm een bruisend buitengebied. In navolging van een bruisend centrum is voor het buitengebied van be-
lang om ruimte aan nieuwe ondernemersconcepten, pop-up initiatieven, samenwerkingsverbanden en een 
flexibele opstelling bij bestemmingsplannen te geven. Overnachtingsmogelijkheden van tent tot 5 sterren 
met slecht- en goed weer recreatie, zijn ingrediënten voor een goed en evenwichtig toerisme beleid. 
 
VVV. Kom terug op de ingeslagen weg met betrekking tot de reorganisatie VVV. Maak deze professioneler 
en stimuleer de ondernemers tot samenwerking. Laat ze meer vanuit een landschappelijk Venray denken, en 
leg sterke verbindingen met kunst en cultuur. 
 
Wandel- en fietsnetwerk. Ontwikkel, duidt en faciliteer een volwassen eenduidig gemeentelijk wandel- en 
fietsnetwerk. Maak daarbij gebruik van de vele, reeds bestaande, lokale routes. Realiseer daarbij aansluitin-
gen op de bestaande wandel- en fietsnetwerken van de omliggende gemeenten. Denk ook aan struin- en 
themapaden. 
 
Waterland. Sinds de herindeling in 2010 heeft de gemeente Venray met de toegevoegde kernen Blitters-
wijck, Wanssum en Geijsteren, alle aan de Maas gelegen, een belangrijk extra profiel gekregen, namelijk dat 

van aantrekkelijk toeristische gemeente. Dit heeft niet de gewenste aandacht gekregen en dient snel verder 
te worden ontwikkeld. Zie de Maas niet als scheidslijn maar als een belangrijke toeristische toe-
gangspoort tot Venray. 
 
Werk. Recreatie en toerisme creëren waardevolle banen voor alle bevolkingsgroepen en stimuleren de leef-
baarheid en voorzieningen in regio's. Tevens versterken recreatie en toerisme de sociale cohesie door de 
ontmoetingsplekken die ze creëren. VENRAY Lokaal wil de economische betekenis van de recreatieve sector 
als spin-off in andere sectoren gebruiken. Resultaat: behouden en uitbreiden van directe- en indirecte werk-
gelegenheid. 
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8. Zorg 

Zullen we de zorg weer aankleden! 
 
 Installeer een ‘Zorg-Wethouder’. 
 Zorg voor voldoende crisisopvang in de directe omgeving. 
 Geen of kortere wachtlijsten bij verpleeghuizen. 
 Meer aandacht voor de problemen van mantelzorgers. 
 Chronisch zieken financieel faciliteren bij activiteiten. 
 Stimuleer en faciliteer lokale bewonersinitiatieven gericht op zorg-ondersteunende hulp. 
 Laat welzijns- en gesubsidieerde zorgorganisaties meer verantwoording afleggen over doelmatige beste-

ding van hun subsidies. 
 Zet in op meer ICT-innovaties en domotica in het gehele zorgspectrum. 
 Bouw sociale wijkteams integraal op en betrek inwoners. 
 Pak het huidige systeem schuldhulpverlening aan. 
 Installeer een laagdrempelige en onafhankelijke zorg-ombudsfunctie. 
 
Uw zorg moet iedereen een zorg zijn. Deze eerste gemeenteraadsverkiezing, na de invoering van de decen-
tralisaties in het sociale domein, is bij uitstek een moment om een bijdrage te leveren aan het lokale beleid 
en daarmee aan de transformaties in het sociale domein. Venray Lokaal wil u daartoe motiveren door actieve 
burgerparticipatie en lokale democratie te agenderen. Inwoners direct te betrekken bij het beleid over Wmo, 
Jeugd- en Participatiewet, en een eigen wethouder voor zorg aan te stellen. 
 
Venray en uw zorg. Verwarde ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen aandachtig en liefdevol 
verplegen en hun veiligheid garanderen is wat we willen. Dankzij de geweldige inzet van professionele en 
vrijwillige verzorgers wordt dit dikwijls bereikt, maar het systeem verdient een andere aanpak. 
 
Venray en Mantelzorg. Als bij de gemeente gesproken wordt over mantelzorgers dan heeft zij het alleen 
over de geregistreerde mantelzorgers. Van de niet-geregistreerde heeft zij geen beeld en het gevolg daarvan 
is dat zij niets voor deze belangrijke groep betekent. Over de thuissituatie is weinig tot niets bekend. Een van 
de bekende risico’s is dat deze groep sneller het inlevingsvermogen verliest. VENRAY Lokaal wil deze groep 
in beeld krijgen om ook hen de gewenste en noodzakelijke ondersteuning te geven. Tevens verdienen man-
telzorgers een respectabel financieel compliment van de gemeente en een waardering van de Zorgverzeke-
raar d.m.v. premiekorting. 
 
Venray en verpleeghuizen. In Venray bestaat medio 2017 een structurele wachtlijst voor 79 opnames. Fi-
nanciële tekorten maar ook beleid zijn daarvan oorzaken. Bedden worden dikwijls vrijgehouden tot er een 
crisis situatie is ontstaan. De plaatsing gebeurt dan ook nog steeds regelmatig ver buiten de gemeentegrens 
van Venray. Dit is een onwenselijke situatie. VENRAY Lokaal bepleit een krachtig ingrijpen door zorg te dragen 
voor een naar verhouding voldoende beschikbaarheid van capaciteit. 
 
Venray en jeugdhulp vragen om vroegtijdige signalering, maar zit financieel en daarmee voor haar uitvoering 
in problemen. De gemeente komt meer dan €2 miljoen tekort en daarmee ziet het er naar uit dat de proble-
men een permanent karakter hebben. VENRAY Lokaal wil dat de gemeente zorgt voor een sluitend systeem 
waarbij geen hulp geweigerd wordt omdat gelden aan andere hulpvragen zijn besteed. Tevens pleit zij voor 
snellere vernieuwing van de jeugdhulp o.a. door meer aandacht voor preventie. 
 
Wmo-zorg en geld. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het geld is bedoeld voor goede zorg, 
maar overhead slokt een deel van dit zorg-geld op. Verder blijkt dat niet de gemeente alleen, maar ook de 
zorgaanbieder mede de indicatie stelt. Zij bepaalt dus hoeveel uren hulp iemand nodig heeft en krijgt daar-
voor een vast bedrag. Zij heeft dus belang bij de indicatiestelling. VENRAY Lokaal bepleit transparantie in 
zowel het politieke als ook operationele zorgaspect. Open (financiële) boeken en strenge onaangekondigde 
en onafhankelijke controles. 
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Zorg voor ouderen wordt onbetaalbaar, onbereikbaar en van afnemende kwaliteit. Nieuwe technologieën 
zoals beeldschermzorg, monitoring op afstand en zelfdiagnose kunnen de samenwerking tussen de zorgvra-
ger thuis en eerste, tweede en derde lijns zorg optimaliseren, maar mogen de persoonlijke zorg niet vervan-
gen. VENRAY Lokaal staat samenwerking voor in de transitie naar noodzakelijke ICT-innovaties in domotica 
zodat onze ouderen nog meer zelfredzaam, zelfstandig en comfortabel kunnen wonen. Thuis of in verpleeg-
huizen. 
 
Zorg voor kwetsbaren. Het VN-verdrag schrijft voor dat wij de participatie van mensen met een beperking 
(lichamelijk, geestelijk, visueel, verstandelijk) vergroten en drempels (fysiek, sociaal, financieel) wegnemen. 
Venray zit in deze niet stil, maar zet nog niet alle beschikbare en in het Verdrag omschreven instrumenten 
in. VENRAY Lokaal sluit zich aan bij de in het Verdrag voorgeschreven gedragslijn en wil mensen met een 
beperking betrekken bij dit beleid dat hen raakt. Daarvoor pleit zij voor het opstellen van een lokale inclusie 
agenda. 
 
Cliëntondersteuning. Bij het formuleren van de zorgvraag door de cliënt kan een cliëntondersteuner van 
cruciaal belang zijn. Gebleken is dat deze in Venray niet altijd onafhankelijk van gemeente en/of zorgaanbie-
ders opereren. VENRAY Lokaal bepleit het actief aanbieden van gegarandeerde onafhankelijke en integrale 
cliëntondersteuners zoals de ouderenadviseurs van de ouderenbonden voor het gehele sociale domein.  
 
Gezondheidstaak. De gemeente heeft tot taak de gezondheid van onze inwoners te bevorderen en onder 
meer het lijden aan depressie, eenzaamheid en alcoholmisbruik te verkleinen. Daarmee kan zij hen onder-
steunen in het behouden van de zelfregie ondanks lichamelijke en geestelijke uitdagingen van het leven. 
Venray Lokaal bepleit het inrichten c.q. bevorderen van actieve integrale teams in de wijken en dorpen.  
 
Inkoopbeleid. De gemeente ondersteunt mensen met een hulpvraag. Inkoop van zorg is een van de stuur-
middelen en daarmee heeft zij het instrument in handen om de juiste aanbieder aan de cliënt te binden. 
VENRAY Lokaal streeft naar de juiste verbinding, maar ook in het bereiken van maatwerk. Een keuzevrijheid 
van de cliënt uit meerdere aan te dragen zorgaanbieders. 
 
Ombudsfunctie voor het sociaal domein. Inwoners lopen, ook hier, wel eens vast in procedures en regels. In 
dat geval dient de gemeente zorg te dragen voor een goede onafhankelijke klachtenopvang en –afhandeling. 
VENRAY Lokaal ziet hier een rol weggelegd voor een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie. 
 
Schuldhulpverlening. Verschillende systemen bewandelen verschillende wegen. Het systeem schuldhulpver-
lening dient dan ook aangepakt te worden. Inzet is nadrukkelijk de problemen in samenhang te bekijken en 
een economische stabiliteit in het gezin bereiken. Daarbij moet de oplossing duurzaam zijn, en zeker niet 
gericht op korte termijn. VENRAY Lokaal wil onderzoek naar de inzet van “Mobility Mentoring” en daarmee 
een nog professionelere behandeling van het probleem voorstaan. Mobility Mentoring combineert het on-
derwerp armoede met de laatste inzichten uit de wetenschap over de effecten van schaarste en armoede op 
de ontwikkeling van hersenfuncties. 
 
Sociale wijkteams. Venray beschikt over een aantal goede sociale wijkteams, maar de rol en invloed van de 
wijkbewoner is beperkt. Ook zijn niet altijd alle beleidsgebieden zoals thuiszorg, schuldhulpverlening, onder-
wijs en welzijn evenredig vertegenwoordigd. VENRAY Lokaal bepleit teams waar de wijkbewoner bij betrok-
ken is. 
 
Zorgbeleid. Informatie verkrijgen dient laagdrempelig te zijn. Onder andere door een heldere, maar ook een-
voudige procedure. Antwoorden op vragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe moeten helder zijn van aanmel-
ding tot mogelijke klacht of bezwaar. VENRAY Lokaal ziet verbeterpunten in het vroegtijdig informeren door 
aanvragers een ‘Persoonlijk Situatie Plan’ te laten opstellen. 
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9. Gemeentelijke organisatie en financiën 
Kies leiders die verbinden! 
 
 Transparantie van alle subsidies en andere vormen van bijdragen in relatie doelmatigheid. 
 Verhoging OZB maximaal het inflatiepercentage. 
 Hogere ambities voor kunst, cultuur en erfgoed. 
 Kostendekkende doelbelastingen invoeren en maak begroting samen met burgers. 
 Lastenvermindering voor de inwoners en bedrijven. 
 Versterking van de rol van inwoners bij de lokale politiek. 
 Herinrichting van rol dorps- en wijkraden in relatie tot burgerinitiatieven. 

 
Financiële risico’s. Er komen opnieuw de nodige risico’s op ons af, waarbij steeds de neiging bestaat om de 
kosten bij de burger te leggen. Denk daarbij aan de afbouw van het Kunstencentrum, de garantie van vele 
miljoenen voor Glasweb Venray en tegenvallende grondexploitaties etc.. VENRAY Lokaal wil in principe geen 
lastenverzwaring voor de burger. Wij streven juist naar lastenvermindering, onder andere door een lagere 
energierekening en het terugdringen van de ambtelijke kosten. Daarnaast blijven we hameren op kostendek-
kende tarieven (bijvoorbeeld bij rioolonderhoud, afvalverwerking, toeristenbelasting). We willen potverte-
ren tegengaan en voorkomen dat financiële risico’s bij toekomstige generaties worden gelegd. 
 
Agrivisie ontwikkelen. De intensieve veehouderij staat op een keerpunt en dat vraagt om facilitering bij haar 
transitie. VENRAY Lokaal wil naast het stellen van grenzen werken naar een hoogwaardige circulaire industrie 
en daarin kiezen voor eerlijke concurrentie, het kiezen voor kwaliteit, ontwikkeling alternatieve eiwitten en 
een sociale regeling voor boeren die stoppen. 
 
Bereikbaarheid gemeente. We leven in een 24-uurs economie. Resultaat is dat het haast ondoenlijk is aan-
spraak te kunnen maken op de diensten bij deze gemeente. VENRAY Lokaal bepleit een onderzoek naar een 
mogelijke verandering van de openingstijden. Een goed uitgangspunt zou zijn rekening te houden met de 
openingstijden van de winkels. 
 
Ouderen loket. Het digitale loket en gesprek op afspraak werkt prima, maar het aantal senioren op gevor-
derde leeftijd groeit gestaag. Het is belangrijk dat zij, in een loketgesprek, zich begrepen en geholpen voelen. 
VENRAY Lokaal wil één loket waar zij terecht kunnen voor een afspraak zonder tijdlimiet. 
 
Bezuinigen. Het Rijk dumpt haar bezuinigingsproblemen ook bij onze gemeente. Jeugdzorg, AWBZ, sociale 
werkvoorziening etc.. Het decentralisatie beleid van het Rijk zet ons onder zware operationele en financiële 
druk. VENRAY Lokaal heeft begrip voor bezuinigingen, maar niet voor het ongefundeerd korten van subsidies 
of de OZB verhogen, maar wel door operationele, ambtelijke, kosten terug te dringen. 
 
Lastenverzwaring. Een begrotingstekort en oplopende schulden mogen niet leiden tot lasten verzwaring. 
Afwentelen op inwoners en bedrijven is iets te gemakkelijk. VENRAY Lokaal vindt dat de gemeente bij het 
samenstellen van de begroting ‘de tering naar de nering’ moet zetten. Afvalstoffenheffing en rioolbelasting 
kostendekkend houden, en leges voor duurzame initiatieven verlagen. 
 
Nieuwe Politiek. De afstand tussen burgers en politiek lijkt steeds groter te worden. Daarnaast wordt de 
inwoner steeds mondiger en wil meer directe invloed in de gemeentepolitiek. Als gemeente moet je dan 
daarop inspelen. VENRAY Lokaal wil dat politiek een partner van de inwoners gaat worden. Participeren van 
de burger is alleen mogelijk als de overheid ook participeert! Tevens dient zij haar bestuurslaag, in kwaliteit, 
te versterken door het opnemen van niet-ambtenaren uit het bedrijfsleven. VENRAY Lokaal bepleit tevens 
een onderzoek of de oude, traditionele gemeenteraad op de helling moet, om vervolgens de burgers meer 
en op een andere wijze inspraak te geven in de Raad. Een stem geven met echte invloed. 
 



 

 Verkiezingsprogramma 2018-2022 VENRAY Lokaal  Pagina 20 van 20 
 

Ondernemersfonds. Een Ondernemersfonds of Bedrijven Investerings-Zone (BIZ) maakt een einde aan de 
zogeheten ‘freeriders’. Dit zijn ondernemers die wel profiteren van gezamenlijke faciliteiten, maar er niet 
aan meebetalen. VENRAY Lokaal wil een haalbaarheidsonderzoek en daarbij kijken naar de reeds bestaande 
BIZ Smakterheide. Het fonds stelt de ondernemers in staat om gezamenlijke investeringen te doen en daar-
mee het winkelgebied te verbeteren. Daarnaast levert het fonds een bijdrage aan de organisatiegraad en de 
verbinding tussen de verschillende sectoren. We willen een discussie over ondernemersfonds, reclame en of 
andere vormen van belasting. 
 
OZB. De afgelopen jaren is de OZB, door inzet macronorm, meer dan acceptabel (meer dan 10% extra) ge-
stegen. Dit kwam boven op de inflatiecorrectie. Ondanks de toezeggingen in verkiezingsprogramma’s door 
politieke partijen uit het college. Ook de veehouders die we vragen goed voor dieren te zorgen met ruimere 
stallen worden opgezadeld met hogere OZB voor het “niet wonen”. VENRAY Lokaal staat voor verhoging OZB 
met maximaal het inflatiepercentage. 
 
Reputatie. De Gemeente beperkt haar inwoners in hun wensen en dat is niet goed voor haar reputatie. Zij 
hebben een realistisch beeld van elkaar nodig. Als de inwoners het systeem van overheid en politiek beter 
begrijpen, is het gevolg dat inwoners de Gemeente makkelijker kunnen beïnvloeden, betere input kunnen 
geven, minder snel ontevreden zijn en realistischere verwachtingen krijgen. Harder schreeuwende inwoners 
of organisaties krijgen nu dikwijls alle aandacht en dat draagt zeker niet bij aan een goede reputatie. VENRAY 
Lokaal wil inwoners in de gelegenheid stellen zich beter op de hoogte te stellen over zaken als bij voorbeeld: 
-hoe werkt onze gemeente, -hoe nemen we besluiten, -inzicht in gemeentelijke financiën.  
 
Subsidies en verantwoording. Over recht- en doelmatigheid is geen volledig inzage te vinden. Het is ondui-
delijk of afgesproken prestaties gerealiseerd worden met en door de beschikbaar gestelde subsidies. Van 
enige transparantie van bestedingspatronen is geen sprake. VENRAY Lokaal wil dat alle subsidies, met hun 
jaarverantwoording, openbaar zijn en dat daar tevens duidelijk zichtbaar is welke overheadkosten er bij die 
organisaties zijn. Deze informatie dient up-to-date op de website van de gemeente beschikbaar te zijn. 
 
Subsidie als faciliterend en motiverend instrument waarmee de gemeente de inwoner prikkelt om zelf ini-
tiatieven te nemen. De toekomst en het behoud van een belangrijk stukje leefbaarheid zit ook in de wil tot 
samenwerking en verbindende lokale initiatieven en activiteiten. Dit verhoogt de participatiegraad van de 
inwoners. Dorpen en wijken zullen er, door dit instrument, in slagen elkaar te versterken. 
 
Transparant besturen. Regelmatig worden inwoners, ondernemers en politieke partijen verrast met initia-
tieven die al in een ver gevorderd stadium zijn. Zo ver dat de inwoner en ondernemer er weinig tot geen 
inspraak meer over hebben. Dit ten gevolge van het niet actief en persoonlijk informeren. VENRAY Lokaal wil 
dat niemand zich verschuilt achter procedures, maar zich houdt aan de opdracht een ieder gevraagd en on-
gevraagd vroegtijdig en volledig te informeren. Alleen dit is transparante politiek. 
 
Wijk en dorpsraden. Met de realisatie van het beter en meer betrekken van inwoners bij de politieke agenda 
zullen de daaruit voortkomende burgerinitiatieven, welke veelal gericht zijn op kleinschalig maatwerk, dik-
wijls een succes worden. Omdat dorps- en wijkraden geen bestuurslaag vormen tussen gemeente en inwo-
ners kunnen ze links en rechts worden ingehaald. VENRAY Lokaal geeft de voorkeur aan het faciliteren van 
lokale initiatieven en ziet wijk- en dorpsraden als vertegenwoordigende organisaties met een adviesfunctie 
welke tijdens de behandeling van een onderwerp onderdeel uitmaakt van het dossier. 
 


