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Voor je ligt een speciaal magazine, waarin je kennismaakt
met de nieuwe lokale politieke partij VENRAY Lokaal.
Een echt lokále partij, ontstaan uit de twee huidige
eveneens lokale partijen inVENtief en PP2.
VENRAY met hoofdletters en vetgedrukt, omdat wij daarmee onze
“vette” inzet voor de hele gemeente
Venray willen benadrukken.
We voelen ons gesterkt door de
ﬂinke toename van het aantal leden
en zij willen zich ook inzetten voor
de nieuwe partij, door deelname aan
commissies of zelfs de raad.
Wij verwelkomen daarbij ook twee
zeer jonge leden, beide op het Raayland College lid van het debat-team.
Daar lees je verderop meer over.

Wat wil Venray Lokaal
bereiken?

We hopen straks op 21 maart bij
de gemeenteraadsverkiezingen op
jouw steun en dus je stem.
We zijn trots op de diversiteit en
kwaliteit van de mensen op onze
kieslijst. Natuurlijk is VENRAY
Lokaal ook bereid om straks
bestuursverantwoordelijkheid
te dragen. Ook daar hebben we
zeker goede kandidaten voor.
Maar het woord is aan jou, op
21 maart, maak ons nog sterker!

is een plek op de
ze aarde
is hier niet zo
ver vandaan
koopt er voedsel
de winkel
drinkt er water
uit de kraan.

voor de zieken wo
rdt gezorgd
elk kind gaat er
naar school
de mensen zijn re
usachtig
want ze eten boer
enkool.
er rijden peperd
ure auto’s
over gladgestreke
n wegen
en als er iets ve
randerd wordt
is het hele land
ertegen.
het is een hemelt
je op aarde
een paradijs acht
er de dijken
toch heeft men in
dit landje
bijna altijd wat
te zeiken.
René Oskam (reneo
skam.nl)

Het bestuur van
VENRAY Lokaal

Waar staan ze voor? Waarom zou ik
eigenlijk nog gaan stemmen? Lees
dit magazine, het beantwoordt al
deze vragen.
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Colofon
VENRAY Lokaal magazine – een speciale uitgave
voor de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018.
Deze krant heeft een totale oplage van 16.000
exemplaren, bezorgd bij elk huishouden in de gemeente Venray. wil je ook de nieuwsbrief van VENRAY Lokaal ontvangen? meld je aan via de website
of via email. Contactgegevens vindt je verderop.
Copyright © VENRAY Lokaal. Alle rechten voorbehouden.
De informatie in deze krant is met grootst mogelijke
zorg samengesteld. De uitgever aanvaardt echter
geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen
voortvloeiend uit het gebruik van de in deze uitgave
aangeboden informatie.
Aan de aangeboden informatie kunnen evenmin
rechten worden ontleend.
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Speciale dank aan: Leden
van VENRAY Lokaal,
en alle burgers van de
gemeente Venray voor
hun input!
Deze krant werd mogelijk
gemaakt door een heel
enthousiast team en zelf
gegenereerde gelden.

Via allerlei wegen kun je VENRAY Lokaal
vinden en volgen. We gaan graag met je
in gesprek, via email, telefonisch, schriftelijk of onder het genot van een drankje.
E: info@venraylokaal.nl
T: secretariaat 0612329957
T: lijsttrekkersduo
Carla Brugman 0624900455
Tino Zandbergen 0654652244
Schriftelijk: secretariaat
Franciscanerpoort 30
5801 DH, Venray

Volg ons ook via de sociale media.

Hier vind je o.a. nieuwtjes, foto’s en filmpjes. Op de
website www.venraylokaal.nl kun je allerlei achtergrondinformatie vinden en o.a. aanmelden voor onze nieuwsbrief of als lid, want iedereen kan meedenken/meedoen.

www.facebook.com/venraylokaal
@venraylokaal
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Column
Als je zelf bijna 60 wordt,
je een “oude” moeder
had en zij ook weer een
“oude” moeder, dan kan
het zo zijn, dat je oma
zo’n 125 jaar geleden geboren is. Dat
is in mijn geval zo.

Het stemmetje
van mijn oma

O

ma van Maaren, genummerde lijsten, met al(men noemde leen maar mannen, die ik niet
oma niet bij de kende, omdat ik er net woonde.
voornaam) was Navraag hielp mij op weg en
strijdbaar.
uiteindelijk heb ik een keuze
Zij was politiek geïnteresseerd, gemaakt. En nooit heb ik ook
maar dat realiseerde ik mij pas maar één keer overgeslagen.
veel later.
Tegenwoordig hoor ik regelIk hoor haar nog met opge- matig “ach, ik ga niet stemmen
stoken vinger mij op het hart want ik heb er totaal geen verdrukken dat ik ALTIJD moest stand van”.
gaan stemmen. Want het stem- Nu koop je dagelijks brood,
recht is een groot goed, vertel- zonder precies te weten wat de
de zij. Zij was niet voor niets de inhoud is en toch maak je een
straat op gekeuze. Echt
IK HEB GEZIEN
gaan om te deverstand van
monstreren en DAT EEN PARTIJ NIET brood heeft
actie te voeren IN DE GEmEENTEtenslotte de
in Amsterdam
bakker.
voor het stem- RAAD BELANDDE
Of je hoort
OmDAT
DE
PARTIJ
recht voor de
“het maakt
vrouwen.
2 STEmmEN TEKORT niks uit of ik
Want het is pas KwAm.
ga stemmen,
zo’n 100 jaar
want ze doen
geleden dat men in Nederland toch wat ze willen”.
mag stemmen. Eerst mochten Dat lijkt misschien zo, maar
alleen de rijke mannen dat, het politici moeten ook keuzes mazogenaamde censusstemrecht, ken. Makkelijke en moeilijke
maar later mochten alle man- keuzes en daar mogen ze niet
nen en vervolgens ook de vrou- van weglopen.
wen kiezen.
Dus ga vooral kiezen. Realiseer
De eerste keer dat ik voor de je dat elke stem telt. Jouw stem
gemeenteraad mocht gaan doet er dus wel degelijk toe.
stemmen woonde ik in Me- En als je dan in het stemhokje
chelen in de gemeente Wittem. een bolletje rood kleurt zal
Ik hoorde het stemmetje van mijn oma in ieder geval trots
oma in mij. Ik MOEST gaan op je zijn!
stemmen. Ik had gelijk een dilemma. Het waren alleen maar Carla Brugman
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Hoelang ben je al politiek
actief? en waar?
Ik begon in 2001 als commissielid bij Welzijn in de gemeente Meerlo-Wanssum. Van
2002 tot 2006 was ik in de raad
van Meerlo-Wanssum actief,
met als portefeuilles volkshuisvesting, ruimtelijke ordening,
milieu e.d. Daarna was ik daar
vanaf 2009 wethouder met
eenzelfde portefeuille. Na de
herindeling ben ik vanaf 2010
tot nu raadslid en fractievoorzitter van PP2 in Venray.

Wat doe je in het dagelijks
leven?
Naast mijn raadswerk ben ik
ook fractievoorzitter in de
Provinciale Staten. Daar ben
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ik ook commissievoorzitter.
Dat neemt zoveel tijd in beslag
dat ik er geen baan naast heb.
Ik heb privé pianoles gegeven,
maar door het politieke werk,
ben ik daarmee gestopt.

Wat is de negatieve kant
van het politieke werk en
hoe ga je daarmee om?
Ik ben bijna elke avond wel
op pad, en dan kan het nog
weleens laat worden. Dan rijd
ik bv. midden in de nacht naar
huis, op een doordeweekse
dinsdag, en zie dat de meeste
mensen heerlijk op een oor
liggen. Dan vraag je je wel
eens af of iedereen zich zo
druk maakt als jij dat
doet. Dat hoeft
ook niet hoor!
Daar ben ik
tenslotte voor
gekozen.

Hoeveel tijd
neemt het in
beslag en wat
vind je directe omgeving
daarvan?
Voor de gemeente
Venray komt het
neer op zo’n 20
uur in de week,
soms meer, soms
minder. Je leest stukken, mailt, telefoneert, gaat
op werkbezoek, infoavonden,
bijeenkomsten, raadswerkgroepen en natuurlijk de
fractie- commissie- en
raadsvergaderingen en
het presidium. Als ik
het zo opnoem denk ik
dat ik vaak de 20 uur
overschrijd. Ach…het
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vragen aan

betekent dat je keuzes moet
maken. Bij een club gaan die
’s avonds activiteiten heeft is
voor mij nagenoeg niet mogelijk. Ik probeer de weekenden
zoveel mogelijk “politiek-vrij”
te houden.

er soms zaken op het bordje
van gemeenten terecht komen,
zonder daar geld bij te voegen,
die veel te groot en zwaar zijn
om voor een gemeente zelfstandig op te pakken.

mag ik vragen wat het
je financieel
oplevert?
Ja zeker! De
raadsvergoeding is voor een
gemeente van
40.000-60.000
inwoners vastgesteld op €1250
(bruto). Daar houd
ik ongeveer de
helft aan over na
belastingaftrek. Dan
draag ik maandelijks nog een
bedrag af aan de partij om de
verkiezingscampagne te kunnen betalen.

zou jij een geschikte wethouder zijn?
Ik ben 3 jaar wethouder geweest. Inmiddels heb ik veel
meer ervaring opgedaan en
zou ik zaken nu anders aanpakken en aanvliegen. Ik denk
dus wel dat ik ervoor geschikt
ben. Of ik die zou gaan invullen hangt helemaal af van de
portefeuille.

Wat vind je van de landelijke
politiek?
Interessant om te volgen. Maar
eigenlijk zie ik niet zo veel
verschil met de lokale politiek.
Het is alleen op een ander niveau en dus ook andere onderwerpen. Wel neem ik het de
landelijke politiek kwalijk dat

Carla Brugman

Vind je het
moeilijk een nieuwe partij te
starten en je oude te ontbinden?
Natuurlijk is het spijtig om afscheid van je vertrouwde club
te nemen. Maar tegelijkertijd
zie je nieuwe mogelijkheden
met een nieuwe partij. Door
de krachten te bundelen merk
je dat het energie geeft. Ik zie
meer plussen dan minnen.

Hoeveel zetels haalt Venray
Lokaal?
In 2014 behaalde PP2 3 zetels.
inVENtief bezet 2 stoelen
op dit moment. Als we deze
kunnen behouden, halen we 5
zetels. Ik zet in op 7 zetels. Aan
enthousiasme ontbreekt het bij
ons zeker niet!

als je één dag ‘de baas van
Venray’ zou zijn, wat pak je
die zelfde dag nog aan?
Ik zou groen- en bladkorven
terug invoeren.

het lijsttrekkersduo
Hoelang ben je al politiek
actief? en waar?
Sinds de oprichting van
inVENtief, dat was in 2005,
tot nu, ben ik actief bij deze
lokale partij. Ontstaan uit
enkele kritische burgers die
zich wilde inzetten om Venray
een nog ﬁjnere gemeente te
maken. Eerst als raadslid en
daarna nam ik het stokje van
wijlen Gerard Thijssen over
als fractieleider. Sinds 2014
bezet inVENtief 2 zetels in de
gemeenteraad van Venray.

Wat doe je in het dagelijks
leven?
Ondanks mijn pensionering
heb ik nog een eigen adviesbureau dat zich bezighoudt
met procesmanagement bij
scholenbouw en sportaccomodaties. Ik kom bij verschillende gemeenten en dat geeft
daardoor ook een bredere kijk
op de Venrayse politiek.

Wat is de negatieve kant
van het politieke werk en
hoe ga je daarmee om?
Ik word regelmatig aangesproken op het functioneren van
onze gemeente. Mensen zijn
dan soms boos en begrijpen
gemaakte besluiten niet. Door
ze dan rustig uit te leggen hoe
het werkt en waar je voor staat
komt er gelukkig meestal wel
begrip. Maar als onze mening
niet strookt met die van de
coalitie, zetten we deze mening
wel scherp weg.

Hoeveel tijd neemt het in
beslag en wat vind je directe omgeving daarvan?
Tja…het politiek handwerk
kost erg veel tijd als je het
naar eer en geweten wilt
doen, vooral als je dichtbij de
inwoners wilt staan. Het blijft
dus niet alleen bij de gemeen-

teraadsvergaderingen. Ik heb
het nog nooit exact bijgehouden maar mijn dagen zijn goed
gevuld. Ik verveel me niet,
ik heb ook nog wel tijd voor
hobby’s. Zo reis ik regelmatig,
tussen vergaderingen door.
Je kunt me ook wandelend
tegenkomen of op mijn raceﬁets, alleen of met familie of
vrienden. Even “mijn hoofd
leegmaken”…

mag ik vragen wat het je
financieel oplevert?
Poeh, dat hou ik allemaal niet
zo bij eigenlijk. Maar laat ik
er ca. €625 per maand aan
overhouden, nadat de belasting langs is geweest. Daarvan
sta ik, als raadslid, elke maand
nog een deel af aan de partij,
om de campagnekas te spekken.

zou jij een geschikte wethouder zijn?
Ik heb geen enkele ambitie om
wethouder te worden. Laat mij
maar het politieke handwerk
op de achtergrond doen. Er is
meer dan voldoende kwaliteit
bij bv. de dames of de jeugd
om Venray goed te besturen.

Wat vind je van de landelijke
politiek?
Zij besturen het land en dat
moet ook zo blijven. Helaas is
het politieke landschap in Den
Haag te veel versnipperd. Het
vermindert ook de slagkracht.
Maar dat is lokaal niet anders
eigenlijk, dat was ook een van
de redenen om tot een fusie te
komen. Gelukkig hebben wij,
als lokalen, geen last van de
landelijke stromingen met hun
kopstukken, winsten of verliezen. In Venray, daar gebeurt het!

Vind je het moeilijk een nieuwe
partij te starten
en je oude te
ontbinden?
Als je vaak op
dezelfde golﬂengte
zit moet je het
praktisch bekijken. Waarom in
elkaars vaarwater
zitten en niet samenwerken? Het
maakt ons sterker.
Loslaten is niet moeilijk hoor,
alle inVENtievelingen waren
dezelfde mening toegedaan.

Hoeveel zetels haalt
Venray Lokaal?
inVENtief had bijna 3
zetels behaald, PP2
heeft er eigenlijk een verloren
door de komst
van D66. Nu
werken we er
hard aan 7
zetels te gaan
behalen. Wellicht nog een
restzetel erbij.
8 dus!

als je één
dag ‘de baas
van Venray’ zou
zijn, wat pak je die
zelfde dag nog aan?
Ik zou de gemeenteraad
dichter bij de inwoners
willen brengen.

Tino Zandbergen
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made In VenraY
Op basis daarvan zijn woningbouwplannen gemaakt
met zelfs de gedachte om het hele sportpark de Wieën te
verplaatsen. Maar de vaart van de maakindustrie ging
eruit en de eens zo grote werkgever Xerox onderging
een forse afbouw van werknemers. Hiervoor is
de logistiek als grote werkgever teruggekomen.

immense distributiehallen vormen het
decor van onze industrieterreinen.

In de jaren ‘60-’70 kwam de maakindustrie in
Venray vol op gang met als iconen Rank Xerox
en Inalfa. Venray groeide zowel in inwoneraantal als toeleveringsbedrijven. De verwachting
was dat Venray zonder meer zou doorgroeien
naar circa 60.000 inwoners.

Hallen waarin veel buitenlandse arbeidskrachten
via uitzendbureaus hun bescheiden loon verdienen.
Sterk van de bloeiende maakindustrie is de diversiteit
aan lager, midden en hoger geschoolde werknemers. De
eenzijdigheid die door de logistiek ontstaan is, maakt
ook dat het winkelbestand in Venray meer of minder is
verschraald. Onze wethouder economische zaken mag
dan wel weer jubelend een lintje doorknippen bij weer een
grote hal, maar VENRAY Lokaal wil ook graag jubelen bij
het weer verschijnen van maakindustrie. Wat ons betreft
moet in de nieuwe raadsperiode op de werving daarvan
een tandje bijgezet worden. De wethouder die de portefeuille economie krijgt moet aan de bak om Venray weer
echt in de volle breedte van onze samenleving te laten
bloeien.

Goed en betaalbaar wonen
Op dit moment is er in
de gemeente Venray
geen goede balans in
de vraag en aanbod
voor sociale, betaalbare huurwoningen. De
wachttijd is nu veel te
lang.
We schieten ook te kort als gemeente bij de huisvesting voor
jongeren, senioren, woonurgenten, aandacht-jongeren,
daklozen, statushouders,
arbeidsmigranten, maatschappelijke opvang, dementerenden en wonen met zorg.
Veel mensen zijn op zoek naar
een geschikte woning, maar
de planvoorraad voor
te bouwen woningen
6 is te groot. Een plan-

voorraad betekent niet dat
er genoeg woningen zijn, ze
bestaan slechts op papier. Dit
houdt mooie plannen, zoals de
woonhofjes, tegen. Gemaakte
papieren plannen moeten tegen het licht gehouden worden
en desnoods geschrapt worden
om andere ontwikkelingen
wel te kunnen laten doorgaan.

Bekend voorbeeld zijn dus de
woonhofjes die her en der in
het land ontstaan. In Venray
kennen we het burgerinitiatief om op het terrein van de
voormalige basisschool De
Kemp aan de Kruitweg een
woonhof te realiseren. Dat
heeft geleid tot enkele door
ons ingediende moties in de

Raad, nadat het College van
Venray zich nogal terughoudend opstelde.
Een jaar geleden hebben we
een bezoek gebracht aan een
reeds bestaand project in
Kloosterburen. Dit project
biedt veel meer dan alleen de
woonsituatie, maar juist het
volledige pakket van wonen,
zorg en actief zijn in en voor
de samenleving.
Daarmee is de verbinding
gelegd met de zorg voor de
mensen die niet meer volledig
zelfstandig kunnen wonen,
maar eveneens voor jongeren.
Kleinschalige projecten in
dorpen en wijken, bij voorkeur
op initiatief van de bewoners
zelf, kunnen de oplossing zijn.
De gemeente is aan zet deze
woonvormen te stimuleren en
te faciliteren.

mantelzorgers
leveren driekwart
van alle zorg thuis
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Bij een inclusieve samenleving zijn verschillen tussen mensen geen belemmering voor
hun deelname aan die samenleving, maar
hebben een meerwaarde.
Op 11 januari 2018 zetten de wethouders van 9 gemeenten in Nederland hun handtekening onder het
Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het
werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen
organisaties.
In mei 2017 ondertekende de gemeente Venray met
een aantal andere gemeenten in Noord-Limburg en
maatschappelijke organisaties het diversiteitspact
van het COC Limburg.
DIVERSITEIT IS Samen staan zij voor een
diverse en inclusieve saNIET ALLEEN EEN menleving.
PRACHTIG IDEAAL, VENRAY Lokaal was hiermAAR OOK
bij ook aanwezig. In het
pact staat precies verBROODNODIG IN
woord zoals wij ‘inclusief’
EEN VITALE
zien. Omdat waar menSAmENLEVING.
sen met verschillende
identiteiten, man, vrouw,
zwart, wit, gelovig, niet gelovig, hetero, homo of gehandicapt, samen werken en samen leven, zij meer
succes hebben en plezier beleven aan waar ze mee
bezig zijn. Of dat nu binnen een bedrijf, organisatie,
vereniging, de buurt of bij vrienden is.
In het programma van VENRAY Lokaal vind je deze
diversiteit en inclusie terug in diverse punten. Zoals
bij onderwijs waar aangegeven is dat het voor statushouders en arbeidsmigranten belangrijk is om zo
spoedig mogelijk onderwijs in te zetten. maar er is ook
aandacht voor ‘bijzondere’ kinderen die passend onderwijs nodig hebben. met betrekking tot werk vinden
we dat de gemeente de discriminatie moet bestrijden
die jongeren met een niet-westerse achtergrond ervaren. Nieuwe inwoners moeten niet alleen geholpen
worden, maar zij brengen ook waardevolle ervaringen,
ideeën en kennis in.

Ongeveer 75% van de
zorg die thuis wordt
geboden komt voor
rekening van mantelzorgers. Zonder hen
functioneert het zorgsysteem in ons land
niet.

m

et de invoering van de Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning
(WMO) zijn veel taken bij
de gemeenten terecht gekomen. Zo ook de zorg voor
ouderen. Met de toename van
levensverwachting zal de zorg
toenemen. Ouderen willen het
liefst zo lang mogelijk thuis
wonen, maar ze zullen ook wel
moeten. Door de vergrijzing
lopen de kosten enorm op.
Dit beleid is niet nieuw. De
instroom van ouderen naar
instellingen is sinds de jaren
tachtig sterk dalende. Het
wordt steeds meer beperkt tot
ouderen met ernstige gezondheidsproblemen.
Dit alles vraagt ﬂinke ﬁnanciele en maatschappelijke zorginspanningen. Inspanningen
door zorginstellingen en ook
familie en buren e.d.
In 2007 kreeg de mantelzorger
via de SVB als jaarlijkse waardering nog €250. Een bescheiden waardering voor onnoemelijk veel vrijwillig werk dat
allerminst vrijblijvend is.
Venray krijgt van de
overheid een budget
voor mantelzorgondersteuning en
waardering.

In 2017 was dit €286.009.
De Venrayse coalitie (CDA,
Samenwerking Venray, D66)
heeft de waardering vanaf
2016 verlaagd tot een beschamende €65.

de mantelzorgondersteuning is een boterham, de
waardering zou een taartje
moeten zijn, nu slechts een
biscuitje.
VENRAY Lokaal blijft zich
hard maken voor een verhoging, en dan bij voorkeur in
ﬁnanciële vorm, waarbij het
vrij besteedbaar is. Uit een
recente enquête blijkt dat 83%
heeft gekozen voor een geldbedrag i.p.v. bv. een horeca- of
cultuurbon.
Regelmatig hoor je dat men
nu verdwaalt bij zorgvragen.
Waarom heeft Venray geen
permanent zorgloket in het
gemeentehuis? Een contactpunt waar men met zorgvragen een luisterend oor vindt
en goed geholpen wordt met
effectieve doorverwijzingen.
Inleven en betrokkenheid
is wel het minste dat je mag
verwachten van de mensen die
aan de “zorgknoppen” draaien.
In het verlengde hiervan zou
één wethouder nadrukkelijk
de portefeuille ouderenzorg
moeten gaan beheren.
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Check of VENRAY Lokaal bij jou past!
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 Vroeg
schoolse 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.
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WOnen
Een huis moet voelen
als een thuis!
 woonhofjes stimuleren en
prioriteren.
 Venray inrichten als ‘Leef
tijdsvriendelijke 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
ookPANTONE186
inrichten
PANTONE 7698 C
C
voor woonurgenten.

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 land
bouw.
 Scheppen van een baan voor
iedere inwoner die dat wil en
kan.

OPenBare Orde
en VeiLiGHeid
Veiligheid is een
werkwoord: we
moeten er allemaal
aan werken!
 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.

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.
 Blad- of groenkorven op
specifieke locaties.
 Voorlichting juiste voeding in
relatie met gezondheid.

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 wandel
paden aan en ontsluit deze.
 maak en houd 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.

WeLziJn

zOrG

Welzijn krijg je niet
op recept!

Zullen we de zorg weer
aankleden!

 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.
 Het voetgangersgebied hand
haven en openbare voorzieningen verbeteren.

 Installeer een
‘Zorg-wethouder’.
 Zorg voor voldoende crisis
opvang in de directe
omgeving.
 Geen of kortere wachtlijsten
bij verpleeghuizen.
 Beter ondersteunen en waar
deren 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.
 Zet in op meer ICTinnovaties 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.

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.
 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.

krUis aan en kriJG
Je PersOOnLiJke
stemadVies
9

handhaven of
handhaven?
Moeten we een situatie “handhaven”? Dus
op deze manier in stand houden? Of moeten
we gaan “handhaven”, dus regels naleven
en sancties opleggen? Verwarring alom.
Het gebrek aan handhaving is een bron van irritatie bij
de inwoners van Venray. Op allerlei gebieden. Zeker als
hierdoor het leefklimaat in wijken en buurten verslechtert
en de openbare orde wordt aangetast. wat VENRAY
Lokaal betreft mag er in Venray wel extra op ingezet
worden.
Naleving van wet- en regelgeving is van groot belang om
regels effectief te laten zijn. Goede handhaving versterkt
het vertrouwen in naleving. In positieve zin is handhaving
gericht op het creëren en in stand houden van veiligheid,
leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede sociale verhoudingen. Handhaven is noodzawIE NIET kelijk, omdat chaos ontstaat wanneer iedereen zomaar zijn gang zou
HOREN wIL kunnen gaan. Houd jij je altijd aan
mOET mAAR de snelheid? Heb jij de gordel om
in de auto? Ruim jij de poep op van
VOELEN.
jouw huisdier? Parkeer jij je auto
weleens verkeerd? Fiets jij weleens door het centrum
van Venray waar dat niet mag? Gooi jij weleens vuil in
een container waar hij niet voor geschikt is? Of zelfs op
straat of in de natuur? Heb jij weleens stiekem een boom
geruimd die niet van jou was? Staat jouw schutting wel
op jouw grond? Iedereen doet weleens iets wat volgens
de regels niet mag, maar waarom leef jij de regels over
het algemeen wEL na? Vaak omdat je niet betrapt en
bekeurd wilt worden.
Burgers opvoeden en elkaar laten aanspreken klinkt
leuk, maar heeft dit ook resultaat of vindt de overtreding
dan niet elders plaats? Er zijn altijd hardleerse mensen
en vaak werkt dan alleen handhaving. Ook het
aankondigen van controles werkt natuurlijk niet.
Kortom maak geen regels als je niet regelmatig
controleert of ze nageleefd worden.
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VenraY:
WereLdLeIder In
VeedIChTheId
De lucht die we inademen, het water dat we
drinken. We gaan ervan
uit dat het daar wel
goed mee zit. Maar is
dat ook zo?

I

n Venray valt het met de
verkeersdruk en zware industrie wel mee, maar we
leven wel in een omgeving
met de hoogste veedichtheid ter wereld. Venray
huisvest circa 4 miljoen kippen
en meer dan 600.000 varkens.
En dan hebben we ook nog
runderen, schapen, geiten,
paarden, kalkoenen, eenden,
konijnen en andere dieren.
Dat zijn in Venray 30.700
dieren per km2 . Op sommige
plekken in Venray vormen de
reusachtige stallen fabrieksterreinen, waar je nauwelijks
meer ziet dat de boeren aan
het werk zijn. Op een zo eﬃciënt mogelijke manier worden de dieren klaargemaakt
voor ons dagelijks stukje vlees.
Dit brengt risico’s met zich
mee voor onze gezondheid en
ons milieu. Over
de werking
van

luchtwassers bestaan grote
twijfels, en waar de grote hoeveelheden spoorloos verdwenen mest zijn gebleven is een
raadsel. Dat is voor Venray
omgerekend jaarlijks circa 1
miljoen ton! Fijnstof, geur en
endotoxinen in de lucht alsmede nitraat en fosfaat in ons
grondwater zijn belangrijke
indicatoren om objectief vast
te stellen of er iets mis is.
Helaas wordt er meestal een
inschatting gemaakt op basis
van berekeningen, metingen
van lucht- en bodemkwaliteit
zijn er nauwelijks. Het is voor
ieders gezondheid van belang
dat we deze indicatoren beter
in de gaten gaan houden door
ze simpelweg te meten. Onder
het motto “Meten is weten”
wil VENRAY Lokaal meer
meetpunten realiseren om een
gezonde leefomgeving te kunnen garanderen, en eventuele
onnodige ongerustheid weg
te nemen. Er zou ook een plafond moeten komen voor het
aantal te houden dieren.
Het is onverantwoord om
weg te kijken van de invloed
die activiteiten binnen onze
gemeente hebben op onze
gezondheid en achteruitgang
van ons woon- en leefklimaat. VENRAY Lokaal ziet
het als een belangrijke taak
van de lokale overheid om
hierover eerlijk tegenover
haar burgers te zijn. Als er
gevaren zijn voor onze
gezondheid moeten
die zo snel mogelijk vastgesteld
worden, en
onschadelijk gemaakt worden.
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Ruim 3200 inwoners van Venray hebben ons
in 2014 het vertrouwen gegeven hun stem
te vertegenwoordigen in de gemeenteraad.
Hiervoor moeten we wel middenin de samenleving
staan. Vier jaar lang doen we hiervoor enorm ons
best. Elke melding bespreken we dan ook serieus in
ons fractieoverleg.

Vanzelfsprekend was het dan ook om samen met
de inwoners het verkiezingsprogramma te schrijven.

Hiervoor proberen we vier jaar lang breed zichtbaar te zijn, onder andere in juni op de weekmarkt en op de koopzondag voor kerst in het
centrum van Venray. Daarnaast hebben er
twee “spiegel sessies” plaatsgevonden. waarin
een afspiegeling van de Venrayse samenleving
haar wensen en zorgen kenbaar maakte. Hieronder krijg je een indruk van deze interessante
en vooral ook gezellige gesprekken.
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Past het
onderwijs?
Het uitgangspunt van de wet passend onderwijs is dat alle kinderen op een school
moeten zitten die past bij hun kwaliteiten en
mogelijkheden. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

We hebben maar
één aarde
Duurzaamheid lijkt af
en toe een modewoord
te zijn geworden, maar
wat bedoelen we er nu
eigenlijk mee? En wat
willen we er mee bereiken?

V

olgens
VENRAY
Lokaal is
duurzaamheid
absoluut geen
leeg begrip of
alleen maar een modewoord.
Kern van duurzaamheid is
de wetenschap dat we maar
één planeet aarde hebben. We
willen op die prachtige blauwwitte bol comfortabel leven,
en daarbij er voor zorgen dat
toekomstige generaties dat ook
nog kunnen. Daarom moeten
we er met zorg mee omgaan,
door het gebruik van fossiele
brandstoffen te verminderen,
en zuinig met grondstoffen om
te springen. Te vaak voeren
economische aspecten de boventoon als het gaat om keuzes
maken die invloed hebben
op het voortbestaan van onze
planeet. Bij VENRAY Lokaal
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vinden we dat de impact op
onze planeet het zwaarst moet
wegen bij het nemen van
besluiten. Een gemeente moet
hierin het goede voorbeeld
geven!
Op dit moment is Venray
helaas nog niet het schoolvoorbeeld van duurzaamheid, en wij vinden dat daarin
verandering moet komen
door te zorgen dat die enorme
industriehallen nu eindelijk
eens vol gelegd worden met
zonnepanelen, en we op zoek
gaan naar andere vormen van
opwekking van duurzame
energie. Het wordt hoog tijd
dat we in Venray concrete
projecten gaan realiseren in
plaats van rapporten schrijven
en presentaties geven. Er zijn

Duurzaamheid moet de
nieuwe standaard worden
in Venray!
tal van gebieden waar we direct resultaat kunnen behalen,
bij particulieren, bedrijven en
overheid. We moeten gewoon
iets beter ons best doen.

Door onder anderen voorschoolse partners nog beter te
laten aansluiten aan het basisonderwijs kan men vroegtijdig achterstanden of afwijkingen signaleren.
Leerlingen met een (meervoudige) beperking die geen
regulier onderwijs kunnen volgen, dienen deze kosteloos te kunnen volgen of naar dagbesteding te kunnen
gaan. En voor het onderwijsdeel en de ondersteuning
zou geen eigen bijdrage uit het persoonsgebonden budget mogen worden gevraagd. Ook zou er in Venray extra
aandacht moeten zijn voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, momenteel laten we onze potentiële talenten aan
hun lot over.
Ook is al langer bekend dat muziek, maar ook culturele
activiteiten belangrijke bijdragen leveren aan de ontplooiing van de kinderen in het basisonderwijs. Stimulering hiervan mag wat ons betreft verantwoord subsidiegeld kosten.
Ook het bewegingsonderwijs op de basisscholen zou
extra aandacht moeten krijgen. Laten we beginnen bij
het organiseren hiervan dichtbij de scholen. Ze moeten
vaak al één les opofferen aan het transport van en naar
de gymzaal.

Op weg naar een talentencampus

In de afgelopen raadsperiode is er, naar de zin van VENRAY Lokaal, op het gebied van onderwijs te weinig gebeurd en zijn er verkeerde keuzes gemaakt. Dankzij onze
inspanningen is gelukkig voorkomen dat eerder gereserveerde gelden voor onderwijshuisvesting, voor een deel
weer terug zou vloeien naar de algemene middelen. Als
dat gebeurt, wordt het geld uitgegeven aan andere zaken en sluit het onderwijs weer achteraan. Helaas hebben we niet kunnen voorkomen dat de basisschool de
Toverbal door SPOV is gesloten en de Talentencampus
niet is geland op het St. Annaterrein. Nu wordt er verbouwd in de versteende omgeving in Veltum, met een
enorme parkeerdruk tot gevolg. De verbouwingskosten
van €1.7 miljoen zijn inmiddels al gestegen naar €5.7
miljoen. In principe is het nu al te klein, terwijl het niet
eens van de grond is. Blijft bovendien het idee van de
‘talentencampus’ überhaupt wel overeind?

Leeftijd is niet
belangrijk
Bij VENRAY Lokaal is de jongste 16 en de
oudste 77 jaar. Wat vinden de twee jongsten?

“J

ullie hebben toch geen ervaring” horen we
regelmatig. Maar is ervaring alleen belangrijk? Juist met een andere blik naar zaken
kijken en een berg creativiteit en inleving
kunnen ogen openen. Het is zeker belangrijk dat jongeren meedenken en meedoen,
omdat de politiek ons allemaal aangaat. Maar waar
begin je dan eigenlijk?
Neem contact op met een politieke partij en geef
door waar jij mee zit of wat jij graag anders ziet
in Venray, of sluit je gewoon aan bij een partij.
Precies wat wij deden,
ER VERAN- wij kozen voor een
lokale partij, VENRAY
DERT NIKS ALS
Lokaal, daar voelden
JE mAAR LANGS
we ons gehoord. Het
DE ZIJLIJN
klinkt heel saai en
oninteressant, maar dat
BLIJFT
KIJKEN. is het echt niet!
Minder dan de helft van alle
Venrayse jongeren (van 18 jaar of
ouder) heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 gestemd.” Ik zie het nut er niet van
in”, of het “interesseert me niks”
horen we van leeftijdsgenoten.
Maar iedereen wil toch gehoord
worden?
Door jouw stem te laten horen
kan je de kloof tussen jou en
de politiek verkleinen. Met een
hoge opkomst van jongeren
kunnen politici uiteindelijk
niet meer om je heen. Jouw
stem kan dus invloed hebben
op jouw dagelijks leven van de
komende vier jaar. Verdiep je eens in
een partij, in een programma, kijk op
de site of op hun Facebookpagina, het
kost echt niet veel tijd. Natuurlijk heb
je het 21 maart erg druk met studeren,
gamen of naar je telefoon staren.
Maar GA STEMMEN!. Want jouw stem
telt echt!
Yvon Peters en Mees Hillenbrink
foto: weekblad HALLO Venray
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KIESLIJST

7

Carla Brugman-Rustenburg
(v), Blitterswijck

Yvon Peters
(v), Oirlo

1

7

Tino Zandbergen
(m), Venray

André van
Maarschalkerwaard
(m), Leunen

2

8

Toon Kerkhoff
(m), Merselo

Amina Sebbar-Swinkels
(v), Venray

3

9

Cees de Vocht
(m), Veulen

Mees Hillenbrink
(m), Heide

4

10

Theo Francken
(m), Wanssum

Ahmet Koçyigit
(m), Venray

5

11

Elly Sanders-Peeters
(v), Venray

Frans Flinsenberg
(m), Venray

6

14

12

Harrie Francken
(m), Venray

25

Sandra Manders
(v), Oostrum

29

Anne Heideman
(v), Veulen

26

Cor Vervoort
(m), Venray

30

Laura Puts-Koopman
(v), Venray

27

Werner Brauckmann
(m), Venray

31

Theo Olde Daalhuis
(m), Venray

28

Wim van Eijk
(m), Venray

32

GemeenteraadsVerkiezinGen 21 maart 2018

Richard de la Roij
(m), Venray

Jack Gardeniers
(m), Blitterswijck

13

19

Geert Craenmehr
(m) Ysselsteyn

Peter Custers
(m), Venray

20

14
Ahmed Ouaazzi
(m), Venray

Chantal Subnel-van de Vin
(v), Venray

21

15
Tolgahan Koçyigit
m), Venray

Leonie O’Garro-Hovens
(v), wanssum

16

22

michèlle Timmers
(v), Venray

Anita Kupers
(v), Venray

17

23

Tom van den Hoek
(m), Venray

Joanna Zygmunt
(v), Venray

18

24

Jan Zanders
(m), Venray

33

Johan Thomassen
(m), Venray

37

mieke Beerkens-Heldens
(v), Venray

34

Henk Valckx
(m), Venray

38

Netty de Römph
(v), Venray

35

Rien Gottenbos
(m), Smakt

36
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Kies jij voor Venray?
Kies VENRAY Lokaal!
De speerpunten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

De inwoner centraal
Gezonde woon- en leefomgeving
Goede, betaalbare huisvesting
Verantwoord beperken intensieve veehouderij
Blad/groenkorven terugbrengen
Beter fietsnetwerk
Verhoging mantelzorgwaardering
Permanent zorgloket in het gemeentehuis
Onafhankelijke gemeentelijke ombudsman
Enkel doelmatig subsidiëren
Handhaven en regels naleven
Duurzaamheid is de standaard

Illustratie: Bas van der Schot

PANTONE 7698 C

PANTONE186 C

Het uitgebreide verkiezingsprogramma: www.venraylokaal.nl
Een beknopte samenvatting: Zie pagina 8 en 9 van dit magazine

