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“VAN HET BESTUUR”
Terugkijkend op de verkiezingen, en ook de tijd daaraan
voorafgaand bij de fusiebesprekingen tussen inVENtief en
PP2, voelen wij voldoening en een zekere trots hoe dit proces
verlopen is.

Ontvang 4 maal per jaar onze nieuwsbrief. Schrijf je in
door een mail te sturen naar: nieuwsbrief@venraylokaal.nl.
www.venraylokaal.nl • info@venraylokaal.nl
facebook/twitter: @venraylokaal

KRITISCH BLIJVEN

VENRAY Lokaal heeft zijn verantwoordelijkheden genomen
door als tweede partij na de gemeenteraadsverkiezingen met
het CDA en D66 de coalitie te vormen. Met Carla Brugman
hebben we een sterke wethouder met een portefeuille die
volledig recht doet aan het verkiezingsprogramma. Kunnen we
nu vier jaar lang als partij en raadsfractie achter over leunen?
Zeker niet, en dat gaan we ook niet doen. Als raadsfractie
met behulp van de steunfractie gaan wij het college kritisch
volgen. Dat hebben we altijd gedaan en daar verandert niets
aan. Niet voor niets hebben wij ook als speerpunt: “de inwoner
centraal”. Luisteren naar de samenleving, horen wat er speelt,
zien wat er gebeurt. Met die signalen en uiteraard onze eigen
waarnemingen zullen we het college scherp houden op het
coalitie- en collegeprogramma waar wij zeer nadrukkelijk de
eigen stempel van VENRAY Lokaal op hebben gedrukt. Onze
steunfractie, inmiddels circa 20 enthousiaste mensen, zal dit
ook positief kritisch doen in de gemeentelijke raadscommissies
en werkgroepen. Willen we onze kiezers blijven aanspreken
dan zullen wij ons moeten blijven inspannen voor de Venrayse
dorpen en wijken. Wij willen dat met uw hulp. Aarzel niet om te
mailen of ons aan te spreken bijvoorbeeld wanneer wij jaarlijks
een paar keer in het centrum staan. VENRAY Lokaal is er voor
jong en oud.
Tino Zandbergen, fractieleider.

ACTIVITEITEN
•

•
•
•
•
•
•
•

18-06 VENRAY Lokaal aanwezig op de weekmarkt
(11.00-16.00u)
19-06 raadsvoorbereiding
28-06 raadsvergadering
03-07 raadsvergadering voorjaarsnota
20-08 commissievoorbereiding
28/29/30-08 commissievergaderingen (Wonen/
Werken & Besturen/Leven)
05-09 raadsvoorbereiding
11-09 fractieoverleg

LET OP: DATA ONDER VOORBEHOUD

We kunnen constateren, dat de fusie zijn vruchten heeft
afgeworpen en er een sterk team is ontstaan. Vooral de weken
en maanden voorafgaand aan de verkiezingen is door heel veel
leden keihard gewerkt om de Venrayse mensen duidelijk te
maken waar VENRAY Lokaal zijn prioriteiten wilde leggen.
Het schrijven van het verkiezingsprogramma, het (soms in bittere
koude) in het centrum de mensen te woord staan en informeren
over onze speerpunten verliep in goede harmonie.
En gelukkig wist de kiezer dit te waarderen. We werden met vijf
(op enkele stemmen na zes!) zetels de tweede partij van Venray.
Zo konden we in de coalitieonderhandelingen als serieuze,
stabiele partij aan de besprekingen deelnemen. Dankzij ons
trio onderhandelaars – Carla Brugman, Tino Zandbergen en
Toon Kerkhoff – met achter hen nog een flink aantal mensen
die munitie voor de onderhandelingen aandroegen, is een zeer
acceptabel akkoord bereikt, dat op maandag 14 mei ’s avonds
om 22.15 uur door de onderhandelaars van de drie partijen
CDA, VENRAY Lokaal en D66 werd geaccordeerd.
Op woensdag 16 mei kon ook onze ledenvergadering volmondig ja
zeggen tegen dit akkoord, waarin veel van ons eigen programma
en onze speerpunten voor de leden herkenbaar terugkwam.
Ook werd in deze ledenvergadering unaniem ingestemd met
de voordracht van Carla Brugman als (kandidaat)wethouder,
Tino Zandbergen als fractievoorzitter en Toon Kerkhoff als
plaatsvervangend fractievoorzitter.
Wij als bestuur zijn trots op al onze mensen die dit presteerden!
Wij zijn ervan overtuigd de komende jaren een goede
betrouwbare coalitiepartner te zullen zijn, die veel van wat wij
als partij namens onze achterban als speerpunt bij de kiezer
neerlegden, zullen gaan waarmaken.
Wij danken de kiezers voor het vertrouwen!

COALITIEAKKOORD VERSUS ONZE SPEERPUNTEN
Bij de onderhandelingen over het coalitieakkoord
hebben alle partijen (CDA, D66 en VENRAY Lokaal
geprobeerd zo veel mogelijk van het eigen programma
op te nemen. Wij zijn er goed in geslaagd een groot
aantal van onze speerpunten terug te laten keren.
Om te beginnen met duurzaamheid. Dit wordt hét thema voor
de komende jaren en is daarmee ook het centrale thema
geworden van het coalitieakkoord.
Dat de inwoner centraal staat, is eigenlijk een open deur,
maar wordt toch nadrukkelijk genoemd. We maken het beleid
namelijk samen met de inwoners.
Ook de gezonde woon- en leefomgeving komt op diverse
plekken in het akkoord terug.
Handhaven en regels naleven is prominent genoemd in het
akkoord, ook in relatie tot veiligheid.
Over de intensieve veehouderij is een groot aantal afspraken
gemaakt, in relatie tot de visie veehouderij, zoals ook
praktische zaken als een “netwerk van meetpunten voor
luchtkwaliteit”.
Een beter fietsnetwerk: “Om het gebruik van de fiets te
stimuleren realiseren wij de ‘Derde Ring Venray’, en “Wij zitten
in op het mogelijk maken van meer elektrische oplaadpunten
voor auto en fiets”.

Over het subsidiebeleid is opgenomen dat het “doeltreffend
is (gekoppeld aan heldere gemeentelijke doelstellingen),
doelmatig en te allen tijde rechtmatig”.
Ook de volgende passages uit het coalitieakkoord sluiten
exact aan bij ons gedachtengoed.
“Wij koesteren de mantelzorger en willen het mantelzorgcompliment in praktische en financiële zin opwaarderen”.
“De loketfunctie en de daarbij behorende backoffice beter
bereikbaar maken”.
“Wij willen bezwaren laagdrempelig onafhankelijk afwikkelen
en gaan de haalbaarheid van een ombudsfunctie in regionaal
verband onderzoeken”.
“…te zorgen voor voldoende sociale woningbouw, met
nadrukkelijk ook aandacht voor sociale woningbouw in de
dorpen”.
“Wij onderzoeken de mogelijkheid voor de introductie van
groenkorven”.
Met deze punten en de andere afspraken in het
coalitieakkoord is er volgens ons een goede basis voor de
komende vier jaren en ook de periode daarna. Niet alleen
voor de coalitiepartijen, want we denken dat ook de oppositie
voldoende aanknopingspunten zal terugvinden.
Toon Kerkhoff, Raadslid VENRAY Lokaal.

WETHOUDER
Carla Brugman

De vanzelfsprekendheid dat ik wethouder zou worden
was al vroeg merkbaar in mijn mailbox. Mensen die
al een afspraak wilden maken, mensen die omdat
ze om een of andere reden op je hebben gestemd
verhaal komen halen, mensen die je in de supermarkt
aanspreken, wanneer de groenkorven worden
geplaatst. En ga zo maar door.
Mijn leven verandert voorgoed.
En het schept verplichtingen en verwachtingen. En je wilt
natuurlijk niemand teleurstellen.
Het coalitieakkoord biedt ruimte voor al onze beloften. Maar
is ruimte genoeg? Wij doen ons best om een en ander in het
collegeprogramma vertaald te zien.
Ons democratische systeem betekent dat je niet alles binnen
kunt halen en compromissen moet sluiten., Men vertaalt dat
als: “Ze doen toch wat ze zelf willen”. “Waarom zou je nog
stemmen?”
Ik schrijf jullie dit als wethouder van o.a. de openbare ruime,
handhaving, infrastructuur en communicatie.
Ik heb mij voorgenomen met de betreffende ambtenaren naar
buiten te gaan,. Kijken waar het knelt bij de fietspaden, kijken
waar Boa’s tegenaan lopen en kijken wat communicatie met

Venray doet of niet doet. Ervaren is belangrijker dan stapels
A4-tjes lezen.
De portefeuille is mij op het lijf geschreven. Ik heb er enorm
veel zin in. Maar ik kan niet overal zijn. Voed mij met jullie
opmerkingen. VENRAY Lokaal en de inwoners van Venray
zijn mijn ogen, mijn oren, mijn voelsprieten.
Dienstbaar aan de gemeente. Dienstbaar aan de raad.
Dienstbaar aan VENRAY Lokaal, maar vooral dienstbaar
aan de inwoner van Venray. Want daar is het allemaal om
begonnen.

TE JONG VOOR POLITIEK?
Lisanne Wisgerhof, commissielid, 23 jaar
Ik ben afgelopen januari van Rotterdam naar Venray verhuisd.
Ik krijg dan ook nog vaak de vraag van mijn familie en vrienden
uit Rotterdam hoe het hier nu is en wat ik hier nu eigenlijk
allemaal doe. Geen gekke vraag natuurlijk, want ik heb huis
en haard achtergelaten en ben alleen hier naar toe gekomen.
Wat ik dan altijd met trots vertel is dat ik een hele leuke baan
heb, leuke nieuwe vrienden en me heb aangesloten bij een
politieke partij. Dit laatste punt zorgt nog vaak voor verwarde
gezichten en onbegrip. Vaak krijg ik dan ook de vraag of ik
mezelf niet te jong vind om politiek actief te zijn. Daar zou ik
dan heel gemakkelijk “nee” op kunnen zeggen, maar ik vroeg
mijzelf laatst af; zit er misschien geen kern van waarheid in?
Ik ben zeer visueel ingesteld, dus ik zocht op Google
afbeeldingen naar de term “politiek”. Daar zag ik voornamelijk
mannen van 40+ in een pak met grijze haren. Ik denk dat dit
dan ook een perfecte weergave is van het algemene beeld
over politiek en misschien stiekem ook representatief is voor
de politiek in Den Haag. Meteen wist ik het antwoord op de
vraag. Waarom? Ik voelde namelijk gelijk dat ik iets wilde
veranderen aan dit beeld. Naast dat ik het belangrijk vind dat
er meer vrouwen en jongeren de politiek in gaan, besefte ik
mij dat politiek bedrijven iets is wat vanuit gevoel ontstaat.
Voor mij is dat het gevoel om dingen te willen veranderen. Je
kunt wel klagen over dat dingen anders moeten, maar je kunt
ook doen. Een Rotterdamse uitspraak hiervoor is: “Niet lullen

WIST JE DAT?
•

VENRAY Lokaal een fusiepartij is geworden o.a. om
versnippering tegen te gaan, maar dat helaas niet
geholpen heeft nu er in Venray een nieuwe lokale
politieke partij is ontstaan, na afsplitsing van de SP.

•

na een aangenomen motie de Venrayse kermis
voornemens is op dinsdag van 13-15u haar attracties
“prikkelarm” te maken, zodat iedereen ervan kan
genieten?

•

het college bestaat uit 2 vrouwen (27 en 60 jaar) en 2
mannen (29 en 54 jaar)? een hele mooie mix!

•

inwoners een onderwerp op de raadsagenda kunnen
krijgen d.m.v. een burgerinitiatiefvoorstel, getekend door
minimaal 100 ondersteuners?

•

tot 1 september een mantelzorgcompliment aangevraagd
kan worden om de mantelzorger te complimenteren
(keuze uit €65 of diverse waardebonnen)?

•

je plastic afval moet aanbieden in een transparante
zak. Onder andere vuilniszakken worden bij scheiding
aangemerkt als restafval en zo verwerkt.

maar poetsen”. Voor mij was mijn eerste stap om aan de slag
te gaan dan ook: aansluiten bij een politieke partij.
Toen ik werd gevraagd om mij aan te sluiten bij VENRAY
Lokaal hoefde ik daar maar kort over na te denken. Ik wil
dingen veranderen en ik wil dat graag doen met mensen die
hetzelfde gevoel delen als ik zelf. Het mooie van onze partij
vind ik dan ook dat we met jonge en oude mensen werken aan
een beter en mooier Venray. De leeftijdsgroepen versterken
elkaar en dat zie je door een onwijs breed kennisaanbod
tijdens onze vergaderingen.
Ondanks dat ik pas 9 maanden werk in Venray en pas 5
maanden woon in Venray wil ik me toch inzetten om het
hier nog leuker en mooier te maken dan het al is. Ik heb het
voordeel dat ik nog vanuit de ogen van een buitenstaander
kan kijken, maar bovenal om een stem te laten horen van die
groep die dan toch onderbezet is in de politiek; de jongere
inwoner van Venray. Een groep die uiteindelijk de toekomst
van Venray in handen heeft. Een groep die behouden moet
worden en niet van Venray juist naar Rotterdam of een
andere randstad vertrekt. Een groep die ook echt wel een
duidelijke mening of bepaalde kennis in huis heeft om een
stem te kunnen laten horen. Bovenal dus een groep die niet
vergeten moet worden, niet onderschat moeten worden en
een waardige plaats moet hebben binnen de politiek. Ben ik
dus te jong voor de politiek? Ik dacht het niet!

TEAMBUILDING

“Bijeendrijven, splitsen, hoeden en voeden”
Zaterdag 3 februari was het zo ver, een dagje teambuilding bij VENRAY Lokaal. Vele nieuwe gezichten, een
nieuwe partij, een nieuw partijprogramma, en de snel
naderende verkiezingen. Kortom een nieuwe uitdaging
die makkelijker is als alle neuzen dezelfde kant op
staan.
Een heerlijke kop koffie met vlaai bij ’t Trefpunt in het prachtige
Geijsteren als startpunt.
Na het welkomstwoord worden we meegenomen op een
informatieve reis door het politieke verleden en heden van
Nederland. Veel begrippen worden nog een keertje uitgelegd.
Best ingewikkeld die politiek, het echte jargon zullen we
gaandeweg wel beter gaan beheersen.
Er wordt gesproken over hoe we als VENRAY Lokaal ons
willen gaan profileren. De speerpunten van onze nieuwe
partij worden uitgelegd. Ook komt het campagnevoeren aan
bod, mooi om te zien hoe een groep van hele verschillende
mensen zich inzet voor het ultieme einddoel: in de coalitie
komen met een mooi aantal zetels.
Na de koffie wordt de groep in tweeën gedeeld en verdeeld
over twee activiteiten:
• Schapen drijven
• Driegangenmenu verzorgen voor de hele groep
We gingen op bezoek bij schaapsherder Mathijs Cuijpers.
Mathijs heeft ons verteld over zijn honden en zijn schapen en
deed dat met zoveel passie dat we zelf ook wel aan de slag
wilden. En ja hoor, ook wij mochten proberen om de schapen
een parcours te laten lopen. Niet met de honden van Mathijs,
maar zelf in twee kleine groepen moesten we proberen om
de schapen met een menselijke ketting onder controle te
houden. Kernbegrippen waren hier rust, vooruitdenken en
duidelijk communiceren. En net als in het echte leven ging dit

Bron: Suus van den Akker
niet perfect, ontsnapten er toch een paar van die schapen.
Niet huilen gewoon weer opnieuw proberen. En ja hoor,
ook wij kregen de schaapjes op het droge. Groep twee had
de schapen sneller binnen, maar ja die hadden ook mooi
kunnen afkijken. Mathijs gaf ons allemaal het erepodium,
dus iedereen helemaal blij terug naar het dorp.
We troffen de anderen weer bij “de Kei” alwaar de andere
groep uren in de keuken had gestaan en heerlijke gerechten
had gekookt voor de hele groep.
Nu alle VENRAY Lokaal-leden weer bij elkaar waren werden
de taken wederom verdeeld. Voor elkaar zorgen, dus
bardienst, serveren en afruimen. Zittend aan een lange grote
tafel met zijn allen, hebben we genoten van een heerlijke
maaltijd. Soep, aardappel gratin, rundvleesstoofpotje, salade
en als toetje bavarois. En wellicht vergeet ik nu nog wat…
Dank aan alle koks, het was zeker voor herhaling vatbaar!
was bereikt, we konden op een heel informele manier elkaar
leren kennen en dat heeft zich ook bewezen gedurende de
campagne. Er is als team gewerkt. Iets waar we trots op
mogen zijn!

COALITIEAKKOORD
17 mei jongsleden ondertekenden VENRAY Lokaal, CDA
en D66 het coalitieakkoord: ‘Een gezonde toekomst
voor Venray’. Duurzaam, inclusief en veilig zijn de
sleutelwoorden in het akkoord.

Duurzaamheid gaat verder dan energietransitie. Ook
financieel streven de drie partijen naar een langjarige

gezonde situatie waarbij de lasten voor de inwoners slechts
stijgen met de inflatiecorrectie. Inclusief wil zeggen dat
iedereen kan meedoen in Venray en niemand langs de kant
staat. Onder het kopje ‘veiligheid’ noemt het coalitieakkoord
ondermijning, de aanpak van verwarde personen, handhaving
bij de huisvesting van arbeidsmigranten en de beveiliging van
(privacy)gevoelige informatie.

Bekijk het coalitieakkoord op: www.venraylokaal.nl/fractie/coalitieakkoord/

