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COALITIE
VERSUS

OPPOSITIE
Dé lokale politieke partij van Venray

WC-POT GESPOT?
Is jou weleens een toilet geweigerd terwijl je hoge nood
had? Om toegankelijk en gastvrij te kunnen zijn is er een
openbaar toilet nodig! VENRAY Lokaal bracht een motie in,
die unaniem door de raad gesteund werd. Het college gaat
op ons verzoek onderzoek doen naar de mogelijkheden en
kosten voor de realisatie (en onderhoud) van een rolstoeltoegankelijke openbare toiletvoorziening in het kernwinkelgebied van Venray.

Toen we nog, als PP2 en inVENtief, in de oppositie zaten
hebben we steeds geprobeerd kritisch te zijn. Maar wel
zodanig dat goede plannen vanuit de coalitie en/of het
college ook door ons werden ondersteund. Aldus een
positief kritische houding.
Onze rol is nu anders. Mee besturen betekent verantwoordelijkheid nemen en soms compromissen sluiten. Dat is al
gebeurd bij het opstellen van het coalitieakkoord. Alle partijen, dus ook het CDA en D66, hebben moeten inleveren, ook
bij belangrijke dossiers. Denk aan de intensieve veehouderij,
de huisvesting van arbeidsmigranten, de mogelijke verhuizing
van de bibliotheek.
Het is nu minder eenvoudig, maar daar was VENRAY Lokaal
zich vooraf van bewust. Het is onze vaste overtuiging dat je
binnen de coalitie meer kunt bereiken voor de inwoners, dan
in de oppositie. Met vooral nogmaals dank aan de mensen die
in maart 2018 op ons hebben gestemd en onze deelname aan
de coalitie mogelijk hebben gemaakt.
Het is ook onze ervaring tot nu toe, in ruim een half jaar na
de verkiezingen. Ook al kan je niet altijd onze grote achterban volledig tevreden stellen, met kleine stapjes kom je vaak
ook bij het gestelde doel. Niet in de laatste plaats te danken
aan onze wethouder Carla Brugman, die in het college haar
woordje meespreekt.
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LET OP: DATA ONDER VOORBEHOUD

WIST JE DAT?
•

inmiddels cameratoezicht is bij de afvalcontainers bij de Plus, Aldi Veltum en Jumbo Brukske
….en deze camera’s zullen rouleren op zeven plekken in
de gemeente

•

VENRAY Lokaal wekelijks een rubriek vult in de
gratis huis-aan-huis krant Hallo
….en dat de Hallo-krant ook gratis online te bekijken is
via: kempen-media.nl

•

we met het huidige afvalbeleid de landelijke doelstelling van 2020 (<100 kg restafval per persoon,
per jaar) niet gaan halen
…en dat herziening van dit beleid in 2019 plaatsvindt

COLLEGEPROGRAMMA
VENRAY Lokaal heeft met het CDA en D66 na de verkiezingen een coalitieakkoord op hoofdlijnen gesloten. De
verfijning van dit akkoord vindt daarna zijn weerslag in het, door het college geschreven, collegeprogramma. Hierin staan de
voornemens en afspraken over het beleid dat het college wil voeren in de nieuwe raadsperiode. De coalitiepartners ondersteunen dit
programma ook. Het is niet zo dat het akkoord en het programma in beton zijn gegoten en de oppositie 4 jaar buitenspel staat.
Nee, er is voldoende ruimte voor zinvolle, politieke oppositionele aanvullingen. De coalitie zal daar zeker ruimte voor geven in
7698 C inwoners.
PANTONE186 C
het belangPANTONE
van onze
Bekijk het collegeprogramma hier: www.venraylokaal.nl/fractie/collegeprogramma

16 t/m 82 jaar
gemiddelde 56 jaar

59%
41%
64
leden

5 raadsleden
22 commissieleden
1 wethouder

COMMISSIEVERDELING
			WONEN
			8
			LEVEN
			10
			WERKEN EN
			BESTUREN
			4

Carla Brugman			

Duurzaamheid, Openbare Ruimte
								en Mobiliteit

De raadsleden vertegenwoordigen VENRAY Lokaal in de gemeenteraad.
We vergaderen intern altijd met de commissieleden erbij.

Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen!

COALITIEAKKOORD VERSUS ONZE SPEERPUNTEN

RICHARD DE LA ROY

THEO FRANCKEN

Ik ben een geboren en getogen Venraynaar, getrouwd, 3 zoons
en woon al bijna 30 jaar in Veltum. Als Eco-Makelaar ben ik dagelijks bezig met verduurzaming van de bouwwereld door te innoveren met hernieuwbare grondstoffen. Ik heb vele jaren ervaring
als raadslid en ben sinds 1993 actief in de Venrayse politiek.
Naast raadslid heb ik er veel taken bij gedaan, zoals commissiewerk, auditcommissie, rekenkamercommissie en werkgroep
Maatschappelijke dialoog Veehouderij. Mijn speerpunten zijn
o.a. duurzaamheid, circulaire economie en meer aandacht voor
MKB-ondernemers. De overheid stelt prioriteiten t.a.v. duurzaamheid vast, maar in de praktijk worden doelen niet behaald. De
doelstelling voor duurzaam inkoopbeleid of duurzaam bouwen zit
bv. op maximaal 10% i.p.v. 100%. Reden genoeg om mij daarvoor
sterk te maken.

Ik ben geboren en getogen in Wanssum en al 20 jaar actief raadslid. Binnen VENRAY Lokaal ben ik woordvoerder voor de dossiers
die in de Commissie Leven behandeld worden. Hiervoor ben ik
dus ook het eerste aanspreekpunt binnen de partij. Sociaal en
betrouwbaar zijn twee belangrijke woorden die VENRAY Lokaal
typeren en waarom het goed voelt om bij de partij te zitten.
De komende jaren wil ik me vooral inzetten voor de woningbouw
en leefbaarheid in de dorpen. Waarbij ik, zoals ik altijd gedaan
heb, opkom voor de zwakkeren in onze samenleving.

TINO ZANDBERGEN

Op mijn zestiende levensjaar ben ik wegens gezinshereniging uit
Turkije naar Venray verhuisd. Ik ben getrouwd en gezegend met
vijf kinderen. Ik ben al jaren actief in de gemeenteraad in Venray.
VENRAY Lokaal is mijn partij, omdat de partij oog heeft voor de
inclusieve samenleving. De politiek wordt door de enthousiaste
partijleden mede vanuit en voor de inwoners benaderd. Door
mijn Turkse achtergrond wil ik bruggen slaan tussen de verschillende culturen die in Venray samenleven. Ik maak mij vooral druk
over de vervuiling in het straatbeeld en het buitengebied. Dat
kan en moet stoppen. Iedereen in Venray moet zijn eigen rommel
netjes opruimen. Een goed afvalbeleid moeten we in deze coalitieperiode waar kunnen maken.

54 jaar - Veltum
Commissiehoofd Werken en Besturen

73 jaar - Veltum
Fractieleider

Als fractievoorzitter van VENRAY Lokaal ben ik de nestor in de
gemeenteraad. De lokale politiek draag ik een warm hart toe. Het
staat dichtbij de mensen, kleine en grote problemen zijn direct
herkenbaar. Vrij direct kan daardoor aan politieke oplossingen
voor de inwoners gewerkt worden. Daarvoor ben ik enthousiast
voor deze partij actief. Luisteren naar de samenleving deze proberen te helpen, daar sta ik voor. Jongeren en vrouwen actief proberen te krijgen voor het politieke handwerk is ook een uitdaging
waar ik mij graag voor inzet. In de tijd die ik over heb adviseer ik
scholen en andere gemeenten op het terrein van huisvestingsprocessen.

64 jaar - Wanssum
Commissiehoofd Leven

AHMET KOCYIGIT

55 jaar - Veltum
Commissie Werken en Besturen

TOON KERKHOF
67 jaar - merselo
Commissiehoofd Wonen

Ik ben 35 jaar geleden in Venray komen wonen. Momenteel woon
ik in Merselo. Afgelopen drie jaar heb ik, nadat ik gestopt ben
met werken, mij actiever in kunnen zetten voor de lokale politiek.
Mijn politieke interesse komt voort uit de grote vraagstukken wereldwijd: armoede en grote verschillen tussen arm en rijk, vrede
en veiligheid, milieu. Vraagstukken die ook op elkaar van invloed
zijn. Bij de partij probeer ik op kleinere schaal een steentje bij te
dragen. Duurzaamheid is natuurlijk een veelgehoorde term. Ik
span me in voor een duurzame samenleving op alle terreinen: de
natuur, de mens en de economie.

SCHONE LUCHT
EN SCHOON WATER
In ons verkiezingsprogramma hebben we de nadruk gelegd op
schone lucht en schoon water in relatie tot de intensieve veehouderij. Dat is vertaald naar het coalitieprogramma dat door
VENRAY Lokaal is gesloten met het CDA en D66. Begin 2019
staat een heropening van de dialoog intensieve veehouderij op de
rol. De aftrap is gedaan op 4 december jl. tijdens een infoavond.
In de begroting is een aanzienlijk budget gereserveerd, maar wat
er gaat gebeuren staat nu nog open.
De volgende onderwerpen zijn van belang, zonder volledig te
willen zijn:

is. Het gevolg is illegaliteit en grootschalige fraude. Het Openbaar
Ministerie geeft aan dat de enige manier om dit nog op orde te
krijgen is over te gaan tot vermindering van het aantal dieren.

Geur
Geurbelasting, gelet op de recente problemen omtrent combiluchtwassers. Dit beperkt de ontwikkelingen voor ondernemers
in het buitengebied, maar heeft ook een negatieve invloed op de
bouw van woningen in dorpen en wijken. Wat zullen de gevolgen
zijn van de nieuwe geurverordening voor bedrijven en burgers?

Meetpunten
Het wordt tijd om snel werk te maken van het installeren van een
doeltreffend netwerk van meetpunten voor fijnstof, ammoniak en
geur.

Gezondheid
Hoe om te gaan met de uitkomsten van de onderzoeken naar de
effecten van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden.
Zo blijken bijvoorbeeld bij geitenhouderijen volgens recent onderzoek de effecten aanzienlijk te zijn.
Mest
Zoals afgelopen maand weer bleek in de pers is de verhouding
tussen het aantal dieren en de daaruit voortkomende mest in
Noord- en Midden-Limburg uit balans. Er wordt veel te veel mest
geproduceerd die noch hier noch in het buitenland te gebruiken

Betrekken van burgers
De burger loopt achteraan bij het vergunningenbeleid bij de intensieve veehouderij. De effecten van de verleende vergunningen zijn zeer ingrijpend voor zijn leefomgeving. Vaak zijn de inwoners onwetend, omdat ze pas in een zeer laat stadium bij het
proces betrokken worden.

Agrarische industriële ontwikkelingen
De intensieve veehouderij manifesteert zich in verschijningsvorm
en organisatie steeds meer als een industriële ontwikkeling met
een daarop aangepaste omgeving. Hoe willen we daar in de toekomst mee om gaan en op welke locaties? Biedt dit ook kansen?
Het is hoog tijd om actie te ondernemen! We kunnen dus
niet stilstaan bij het afvinken van de 11 punten uit de
Visie intensieve veehouderij, er dienen concrete stappen
te worden gezet. In het belang van alle betrokkenen (ondernemers en inwoners).

OP BEZOEK BIJ: DE AGRARISCHE SECTOR
VENRAY Lokaal heeft regelmatig kritiek op ontwikkelingen in het buitengebied. We willen ons ook goed laten informeren over de
achtergronden en het perspectief voor de toekomst. Regelmatig bezoeken we bedrijven, organisaties of instellingen.
Onlangs waren we aanwezig bij Vissers Aardbeiplanten, langs de Midden Peelweg. Dit was op initiatief van het CDA met het oog op
arbeidsmigrantenhuisvesting. We hebben een goed beeld gekregen van de situatie ter plekke, met ruimte voor huisvesting voor circa
300 medewerkers. Ook over de achtergronden om het op deze manier te regelen, namelijk in eigen beheer.
Ook waren we te gast bij Houbensteyn Group. We gingen “vaerkes kieke”, maar ook “ruke”, onder leiding van Martin Houben. Hij
vertelde heel open over zijn bedrijfsvoering, maar ook over veel aspecten van de varkenshouderij in het algemeen. Zoals je weet is
VENRAY Lokaal kritisch op de steeds alsmaar uitbreidende dierenbedrijven. Vooral als het gaat om de gezondheid van de inwoners
van Venray in deze. Het houdt velen bezig, bijvoorbeeld de mestfraude, de falende luchtwassers en het dierenwelzijn en natuurlijk
raak je daar niet over uitgepraat. Dit soort bezoeken zijn van belang voor een goede beeldvorming van het geheel.

