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ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Programmabegroting 2020 incl. Meerjarenbegroting 2021-2023

Algemeen
Geachte raadsleden, college en inwoners van Venray,
Dank aan het college en de ambtenaren voor het tijdig aanbieden van de Programmabegroting 2020
incl. Meerjarenbegroting 2021-2023. Steeds weer een stevige klus temeer omdat de mei- en
september circulaires van het rijk telkens ook hun invloed hebben op de financiële huishouding van
onze gemeente.
Wij stellen vast dat de beleidsdoelstellingen die in de Voorjaarsnota zijn gesteld terug te vinden zijn in
deze begroting. Er zijn dus keuzes gemaakt en dat hoort ook zo. Bovendien is er ook geluisterd naar
signalen die bij de behandeling van de Voorjaarsnota zijn afgegeven, door oppositie en coalitie.
Zo heeft de zoektocht naar onderuitputting €1 miljoen opgeleverd. Geld dat we goed kunnen gebruiken om beleidsvoornemens waar te maken en constructieve bijdragen van de oppositie te honoreren.
Zoals we al eerder hebben gezegd, zullen we in deze raadsperiode serieuze, haalbare voorstellen
steunen. Wars zijn we wel voor voorstellen, moties en amendementen “voor de bühne”. De kiezer
verwacht van VENRAY Lokaal geen politiek die doorspekt is met emoties en populisme. Wij houden
dan ook altijd onze oren en ogen open voor wat er speelt in ons mooie Venray. Daarop funderen wij
onze plek in de gemeenteraad en het college. Ook in het begrotingsjaar 2020 is het onze plicht om
politiek scherp aan de wind te blijven varen, gelet op ons programma. Daarbij beseffen wij wel dat,
ook in Venray, politiek gepolderd moet worden.

Aanbiedingsbrief
Het coalitieprogramma kent de welluidende titel "Een gezonde toekomst voor Venray". Met nog 2,5
jaar te gaan richting de gemeenteraadsverkiezingen vindt VENRAY Lokaal het logisch dat de
bedoelingen van deze titel tegen het politieke licht wordt gehouden. Wij constateren dat er langzaam
stapjes vooruit worden gezet. Het tempo mag wat ons betreft echter wel een paar tandjes omhoog.
Zeker nu de commissie Remkes voor de regering een eerste advies heeft uitgebracht, ten aanzien van
de stikstofproblematiek, wordt het duidelijk dat we in Venray ook stevig aan de bak moeten. Afgezien
van de maatregelen waar het kabinet mee zal komen moeten wij in Venray niet schromen zelf ook
maatregelen te nemen passend in de titel van het coalitieprogramma. Wij verwachten dat de
gemeenteraad er ook zo over denkt en ons zal steunen in beleidsstappen die in deze gezet moeten
worden. Inmiddels moet duidelijk zijn dat inkrimping van het aantal dieren in onze gemeente geen
taboe meer kan en mag zijn. In voorkomende gevallen ontkomen we er niet aan om hierop te gaan
sturen.
Jammer is dat in de toelichtende teksten in deze begroting verwezen wordt naar plannen die eind dit
jaar nog in de gemeenteraad behandeld worden en dus valt er nu nog weinig van te vinden.
Nu de rondweg Wanssum voltooid wordt en de uitbreiding van de haven in Wanssum in volle gang is
vinden wij het een goede zaak wanneer er regelmatig verkeerstellingen richting de A73 worden
gehouden. Het vrachtverkeer op deze weg neemt meer en meer toe en dit betekent dan weer dat
toekomstige infrastructurele werkzaamheden aan de Wanssumseweg niet kunnen uitblijven.
Dus op tijd ontwikkelingen voorzien!
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Programma 1 Leven
1.2 Deelprogramma Voorzieningen

ONDERWIJSHUISVESTING
Nog steeds is niet duidelijk waar en hoe de huisvesting van het bijzonder basisonderwijs zal/moet
landen. Desondanks vragen wij het college bij de behandeling van deze begroting toch alvast een tip
van de sluier op te lichten. Tenslotte wordt dat ook gedaan voor het basisonderwijs in Merselo. En dit
terwijl het speciaal onderwijs al zo lang wacht op goede verantwoorde huisvesting.
Van de portefeuillehouder onderwijs, nota bene van D66, de partij die zichzelf ooit heeft uitgeroepen
als de onderwijspartij, verwachten wij zeer wel dat hij de leerlingen van dit speciale onderwijs eindelijk een goed bericht kan geven. We moeten dit nu wel opnieuw ter sprake brengen omdat onze
vragen hierover gesteld bij de Voorjaarsnota om locaties in beeld te brengen en daarbij het St.
Annaterrein niet te vergeten, niet zijn beantwoord.

Vraag: Wil het college de gestelde vragen nu wel met redenen omkleed beantwoorden?

1.4 Deelprogramma Kunst en Cultuur
BIBLIOTHEEK
In 2018 heeft de bibliotheek een verlies geleden van circa €100.000 ten opzichte van het jaarlijkse
subsidiebedrag. Het verlies is gedekt uit de reserves van de bibliotheek. Hoewel dit bedrag gemeld
was bij de transitie van de bibliotheek is het wat VENRAY Lokaal betreft oppassen. Wij willen niet
weer geconfronteerd worden met een “Kunstencentrum-scenario”. De gemeenteraad werd toen,
terecht, verweten "jullie stonden erbij en keken ernaar". De les daaruit getrokken is, dat gaande een
exploitatiejaar, bij grote organisaties die afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidies, financiële
monitoring noodzakelijk is. Het kan niet zo zijn dat reserveringen benut worden om achteraf exploitatietegenvallers te dekken.
MONUMENTEN
Het monumentenbeleid in Venray krijgt steeds meer structuur. De lopende inventarisatie van de
wederopbouwarchitectuur kan straks aanzetten opleveren voor het behoud van dit kenmerkende
onderdeel van de Venrayse architectuurgeschiedenis. De gemeente Venray bezit echter ook panden
met historische waarde die niet altijd beschermd zijn. Een daarvan is Hoenderstraat 31. Een woonhuis
in rijk decoreerde baksteenarchitectuur, getoogde ramen, glas in lood etc.

VRAAG: Zou de gemeente, als hoedster van de historische identiteit van Venray, Hoenderstraat 31
voor willen dragen als gemeentelijk monument?
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Programma 2 Wonen
2.2 Deelprogramma Woonomgeving
VISIE VLAKWATER
In het coalitieprogramma is de ontwikkeling van een Visie voor het Vlakwatergebied opgenomen. Een
stedelijk gebied dat we moeten koesteren voor een lange reeks van jaren. Het is een mooi maar
tevens kwetsbaar gebied dat we niet moeten verrommelen door allerlei bijkomstige bebouwing en
onnodige evenementen. Gesteld wordt dat bij de opstelling gesproken wordt met stakeholders, zonder
te weten wie dat nu zijn. Een belangrijke stakeholder, de wijkraad Veltum, is niet meer aanspreekbaar
omdat die juist door de aanpak van de Visie, de brui eraan heeft gegeven.
Het wordt tijd dat het college de gemeenteraad, eventueel via de raadscommissie op de hoogte
brengt van de stand van zaken. VENRAY Lokaal vraagt om dit dossier te bespreken via het Sprekersplein. Immers, het gebied Vlakwater gaat de gehele gemeente aan.

VRAAG: Hoe denkt het college hierover?

Het college gaat de nadruk wordt leggen op natuur en landschapsontwikkeling. Prima in kader van de
CO2 problematiek. Een plan hebben we echter nog niet gezien, maar plotsklaps wordt wel met name
Oostrumse Heide genoemd.

VRAAG: Kan het college de gemeenteraad meenemen in dit ineens genoemde voornemen? Wat is de
bedoeling en welke kosten zijn er, bij benadering, mee gemoeid?

AFVALBELEID
In 2017 heeft een evaluatie van het afvalbeleid plaatsgevonden. Uit deze evaluatie kwam voort dat
het doel voor milieu niet is gehaald. Toen werd gesteld dat de uitwerking van een nieuw afvalbeleid
vanaf begin 2019 zou plaatsvinden. Op 7 december 2018 is de denkrichting voor een nieuw afvalbeleid opgehaald bij de gemeenteraad. Daarna bleef het angstvallig stil. Op deze manier gaan we het
doel van 50 kilo restafval per inwoner in 2020 zeker niet halen.
In 2020 staat het uitvoeringsprogramma Kadernota Afvalbeleid op het programma. Wanneer in 2020
wordt niet gezegd. Wat VENRAY Lokaal betreft moet dat in het eerste kwartaal. Bij de evaluatie dient
dan ook betrokken te worden een proef met bladkorven voor delen van wijken en dorpen die daarom
vragen. Wij willen allemaal meer vergroenen ook door middel van bomen. Als bewoners de moeite
nemen om het bladafval te verzamelen en daarmee de straat schoonhouden moet dat gestimuleerd
worden. Door de evaluatie in het eerste kwartaal te doen is het plaatsen van de bladkorven in de
herfst van 2020 desgevraagd een optie.

VRAAG: Kunnen we het nieuwe afvalbeleid verwachten in het eerste kwartaal van 2020?
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2.3 Deelprogramma Veiligheid en handhaving
HANDHAVING
Het budget voor handhaving is nu structureel verhoogd. De capaciteit is noodzakelijkerwijs verhoogd.
Helaas zijn deze besluiten nodig o.a. door de intolerantie in de samenleving. Van iedereen wordt
verwacht zich aan wet- en regelgeving te houden maar als dat niet gebeurt rest niets anders dan
handhaven.
INTERVENTIETEAM
Bij de Voorjaarsnota hebben wij een motie ingediend voor het instellen van een Venray’s Interventie
Team (VIT), soortgelijk aan dat van een aantal gemeenten in Oost-Brabant. De motie heeft de steun
van de gemeenteraad gekregen. De burgemeester heeft in de commissievergadering van 28 augustus
jl. medegedeeld dat men al in een vergevorderd stadium is hiermee, wat ons verheugd. In de
begroting 2020 kunnen we daarvan zowel in tekstuele als in financiële zin echter niets terugvinden.
VENRAY Lokaal wil wel garen op de klos bij dit dossier.

VRAAG: Is voor het VIT (Venray’s Interventie Team) budget gereserveerd? Of is de verwachting dat
het budgetneutraal gerealiseerd kan worden?

DRUGSAFVAL
Het dumpen van drugsafval is inmiddels ook in onze gemeente aan de orde. Wij betreuren dit ten
zeerste, net als de burgemeester. Bij de Voorjaarsnota is een motie van VENRAY Lokaal unaniem
aangenomen. Een motie dat opriep een beroep te doen op de provincie Limburg en het rijk om te
komen tot een 100% compensatieregeling/fonds. Ook werd gevraagd deze motie ter kennisgeving te
brengen aan alle Limburgse gemeenten en om steun te vragen.

VRAAG: Wat is de stand van zaken rondom uitvoering van deze motie?

2.4 Deelprogramma Natuur, landschap en plattelandsontwikkeling
VISIE VEEHOUDERIJ
Niet alles kan, zegt de commissie Remkes in haar advies over de stikstofproblematiek. Dit geldt zeker
in Venray, een van de meest veedichte gemeenten in Nederland. 42% draagt de landbouw gemiddeld
bij aan stikstofneerslag en afzetting in Nederland. Maar ligt in Venray zeker hoger gezien de veedichtheid alhier. Dat betekent dat ook de schade aan de natuur en de leefomgeving hier veel groter is dan
elders. En zal dus veel meer inspanning vergen om die schade te herstellen, ook financieel. De
urgentie in Venray is dus zeer groot. Logischerwijs vraagt dit om een snelle en gerichte aanpak van
het stikstof en ammoniakprobleem. Wat kan Venray doen? In ieder geval snel aansluiten bij de te
verwachten maatregelen van het rijk en provincie. Ook de al bestaande stoppersregeling biedt nu al
eerste mogelijkheden. Maar Venray zal ook zelf stappen moeten ondernemen door zo snel mogelijk
met concrete voorstellen aan te haken bij de adviezen van de commissie Remkes.
Als extreem veedichte gemeente heeft Venray een stapje voor op de rest van Nederland en kan zij
voorrang vragen bij rijks- en provinciale projecten voor gerichte veesanering. Daardoor zullen de
dieraantallen in deze gemeente gaan dalen. Als dit proces goed op gang komt hebben sterke
innovatieve bedrijven de kans om door te groeien door de ruimte die dan ontstaat. Daarbij hoeft geen
grens te zijn aan het aantal dieren per bedrijf zolang de uitstoot maar in balans is met de gevraagde
bescherming van natuurgebieden en het leefmilieu. Een actieve houding van het college is echter wel
vereist wil Venray vooraan zitten in Nederland bij de sanering van de veehouderij. Terugvallen op de
visie veehouderij kan dus niet meer, deze zal moeten worden herzien aan de hand van de uitkomsten
van de commissie Remkes.
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Programma 3 Werken
3.2 Deelprogramma Economische ontwikkeling
WERKEN
In het kader van de energiestrategie en het klimaatbeleid zet Venray vooral in op zonnepanelen en
enkele windmolens. Op andere terreinen is echter ook veel winst te behalen. Een daarvan is de
opbouw van de economische bedrijvigheid in Venray die vooral gekenmerkt wordt door de logistiek.
Deze bedrijfstak kan niet zonder enorme hoeveelheden vrachtwagens die dagelijks af en aanrijden.
Overbelaste wegen en een hoge CO2 belasting zijn het gevolg. Het zou daarom van voortschrijdend
inzicht getuigen als Venray inzet op andere economische activiteiten die minder milieuproblemen met
zich mee brengen. Het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Loobeek/de Spurkt zou in dat licht geen
logistiek meer moeten bevatten. Nieuwe logistiek zou alleen nog bij spoorverbindingen en de haven
moeten worden ondergebracht.
VERSTERKING VENRAYSE ECONOMIE
De ontwikkelingen in de wereld gaan steeds sneller, ondernemers en werknemers dienen hierop in te
spelen. Anders valt men buiten de boot, mist men kansen. Ondernemers dienen een steun in de rug
te krijgen bij innovaties, door het aanbod van scholing en opleidingen te vergroten en stimulering van
de arbeidsmarkt. Dit geldt voor alle Venrayse ondernemers, ook die van het centrum. VENRAY Lokaal
ziet positieve ontwikkelingen rondom de Brightlands Campus in Venlo en willen ook dat ontwikkelingen daarvan in Venray terecht zullen komen. De gemeente Venray moet zeker de kansen benutten bij
het binnenhalen van subsidies voor eigen projecten en waar mogelijk ook voor Venrayse ondernemers
in samenwerking met de Regio Venlo.
WATERTAPPUNTEN
VENRAY Lokaal heeft eerder al de watertappunten op de raadsagenda gezet en gezien de ontwikkelingen rondom de realisatie van het watertappunt aan de Westsingel, bij het treinstation én plaatsing
op de kermis van Venray zijn wij van mening dat in heel Venray watertappunten geplaatst zouden
moeten worden. Vanwege de fiets- en wandelroutes en ook ter verbetering van het toerisme zijn
watertappunten een welkome aanvulling. Ook bij zomerse evenementen, met vaak hoge temperaturen, is drinkwater belangrijk voor de bezoekers. Het verlaagt het gevaar op uitdroging en uitputting.

We dienen hiervoor een motie in.
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3.3 Deelprogramma Centrumontwikkeling en De Brier
BEDRIJVENTERREIN DE BRIER
Bedrijventerrein De Brier verloedert helaas steeds meer. Vooral het gebied langs de Zuidsingel is
inmiddels een stedenbouwkundige schande. Gesteld wordt dat De Brier ondersteuning moet krijgen
maar daar blijft het dan bij. Het citeren uit een rapport van 2015 is het ontbreken van een visie.
Temeer omdat van de in het rapport aangesneden punten van verruiming voor horeca en
maatschappelijke functies niets is terecht gekomen. Niemand gelooft toch dat het promoten van de
huidige Brier de deur open zet voor acquisitie? Een daadwerkelijke stap zou te maken zijn geweest
door de Aldi er te laten landen. Het zou voor een vliegwielfunctie hebben gezorgd maar die kans is
voorbij gegaan.
Wij vragen ons dan ook werkelijk af of het college nog wel de regie heeft over de aanpak van de
upgrading van het gebied. Welke adviseurs er werkelijk bij betrokken zijn en door wie die worden
betaald. We kunnen niet anders concluderen dat De Brier geen kans heeft gekregen om tot bloei te
komen, afgezien van de Woonmax. Op zich logisch omdat de toenmalige eigenaar ING-/Real Estate
en ontwikkelaar 3W-vastgoed hiervoor alle ruimte hebben gekregen. Maar daar is het dan ook bij
gebleven, te meer omdat op andere locaties ondertussen PDV-vestigingen ook zijn toegestaan.

VRAAG: Wil het college aangeven hoe de regie gevoerd wordt over de aanpak van de upgrading van
het gebied en op korte termijn met een duidelijke rapportage komen m.b.t. de aanpak?

DE OUDE MELKFABRIEK
Niet ver van het bedrijventerrein De Brier ligt de Oude Melkfabriek. Het gebouw was al niet om aan te
gluren maar sinds de brand is het helemaal in een betreurenswaardige toestand geraakt. En dat voor
de entree van het dorp Leunen en Venray-Zuid. Het is maar van welke kant je komt. Ja, ook VENRAY
Lokaal weet dat het gebouw geen eigendom van de gemeente is. Het moet toch mogelijk zijn om met
de eigenaar, die zoveel belangen in Venray heeft, afspraken te maken om het desnoods af te breken
als er geen bestemming voor gevonden kan worden.

VRAAG: Pakt het college deze handschoen op en is men van plan in overleg te treden met eigenaar en
dorpsraad Leunen voor een definitieve fraaie oplossing?

ALDI
Uit contacten met de Aldi is VENRAY Lokaal duidelijk geworden dat de landing van deze supermarkt in
Venray op slot zit. De Aldi wil heel graag, maar sinds het “nee” van de gemeenteraad op de locatie Dr.
Poelsschool heeft het college een pas op de plaats gemaakt. Dit kan zo niet langer. De Aldi heeft een
tijdelijke vestiging aan Den Herk (Servaasterrein) tot 1-1-2020 en een vaste locatie in Veltum. Als de
vestiging aan Den Herk echt gesloten moet worden verplaatst de consument zich naar Veltum. Een
locatie die nu al verkeerstechnisch aan de krappe kant is. De gevolgen, o.a. voor overlast in de buurt
en de consumenten, laten zich raden.
Omdat het bestemmingsplan De Brier geen supermarkt toelaat en voor een wijziging van het
bestemmingsplan geen raadsmeerderheid te krijgen is, kan ook die locatie gestreept worden. VENRAY
Lokaal gaat nu vol inzetten op de locatie Toverbal. De locatie die al eerder in beeld is geweest. Uit de
gesprekken met Aldi is gebleken dat ze daar liever vandaag dan morgen aan de slag willen gaan door
het zelf te ontwikkelen. Bovendien hebben ze een financieel plaatje neergelegd dat enkel voordeel
oplevert voor de gemeente. Berekeningen die overigens ook al in een eerder stadium vertrouwelijk
het college zijn aangereikt. Als gemeenteraad moeten we niet langer aarzelen. De locatie Toverbal
bestemmen en de tijdelijke locatie aan Den Herk open houden totdat de nieuwbouw is gerealiseerd.

We dienen hiervoor een motie in.

3.4 Deelprogramma Mobiliteit en Infrastructuur
ELECTRISCHE OPLAADPUNTEN
VENRAY Lokaal vindt het gereed zijn van de uitbreiding van elektrische oplaadpunten voor auto en
fiets in 2025 erg laat. Wij verwachten dat er in deze raadsperiode nog serieuze stappen worden gezet.

VRAAG: Waarom pas in 2025? Dit najaar zou meer immers duidelijkheid worden gegeven over het
vervolg.
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Programma 4 Besturen
4.1 Deelprogramma Bestuur
OMGEVINGSWET
In deze wet staat de initiatiefnemer wel erg centraal. Wat eerst controle was, wordt in de nieuwe
regelgeving vertrouwen. Maar hebben de inwoners wel de nodige ruimte als het om initiatieven gaat
waar ze niets mee hebben. Welke mogelijkheden hebben ze dan nog? De omgevingsdialoog kan niet
alles oplossen. VENRAY Lokaal zal als lokale, burgergerichte partij daarom de vinger aan de pols
houden. Want ondernemers met hun adviseurs zijn een sterke partij tegenover de inwoner die het
allemaal overkomt.

4.2 Deelprogramma Duurzaamheid
CIRCULAIRE ECONOMIE
VENRAY Lokaal vraagt aandacht voor circulaire economie en de toepassing van het gedachtengoed
binnen de organisatie en de Venrayse gemeenschap. Uit de begroting kunnen wij opmaken dat er
stappen gerealiseerd gaan worden. Acceptatie van het onderwerp binnen de organisatie zal een
belangrijk aspect zijn om doelen te kunnen gaan realiseren, ook in de communicatie naar buiten toe.
Nieuwe verdienmodellen en besparingen zijn mogelijk, goed voor ondernemersklimaat en werkgelegenheid.

1.2 PARAGRAFEN
Paragraaf A. Lokale Heffingen
LOKALE LASTEN
De stijging van de lokale lasten moeten we zien te beperken. De energiekosten blijven maar stijgen,
zo ook de ziektekostenverzekeringen, terwijl er ook een dreiging hangt van kortingen op de pensioenen. Als gemeente moeten we steeds weer kritisch kijken naar de noodzaak tot stijging van de
lokale lasten.
VENRAY Lokaal is geschrokken van de voorgenomen stijging van de afvalstoffenheffing. Gesteld wordt
dat ook regiogemeenten kampen met deze kwestie. Juist daarom zou het een goede zaak zijn als de
wethouder afvalbeleid met die gemeenten optrekt teneinde de pijn van verhogingen te verlichten.
TOERISTENBELASTING
Bij de Voorjaarsnota is een motie van CDA en VENRAY Lokaal aangenomen, waarbij het college wordt
opgeroepen de registratie van arbeidsmigranten te verbeteren in relatie tot het innen van toeristenbelasting. Is er uitvoering gegeven aan de motie? In de begroting wordt een toename van deze
belasting beoogd, maar komt in 2023, dus over 4 jaar, niet hoger uit dan €495.000. Gelet op de
geschatte aantallen, en gevoegd bij de andere gewone overnachtingen (vooral recreatie en toerisme)
zou de ambitie veel hoger moeten liggen.

VRAAG: Wat is hiervoor de reden? Is het voorzichtig begroten, is het gebrek aan personeel, of
kloppen de prognoses niet?
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Paragraaf B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
WEERSTANDSVERMOGEN
Het weerstandsvermogen zakt in 2019 van 5.63 naar 4.41 in 2020, en naar 2.92 in 2021. Aan het
einde van de raadsperiode 2022 zelfs tot 2.72. Het vermogen mag dan wel uitkomen op 3 keer de
minimale grenswaarde maar dat neemt niet weg dat zorgvuldige monitoren van de ontwikkeling nodig
is. Tenslotte zijn er zowel Europees als mondiaal inmiddels zorgen ontstaan over de economische
ontwikkeling.
GLASWEB

Geschreven wordt dat Glasweb de meest risicovolle garantstelling is waarbij niet voldaan wordt aan
regels voor staatssteun en financieringsconstructies.

VRAAG: Kan het college opheldering en duidelijkheid geven, qua risico’s, bij dit dossier?

UITZENDING OMROEP VENRAY TV
Bij de Voorjaarsnota hebben wij het verzoek gedaan aan het college uit te zoeken wat de mogelijkheden en kosten zijn van uitzending van raadsvergaderingen op televisie, bijvoorbeeld via Omroep
Venray TV? Er werd ons beloofd dat er vóór de begrotingsbehandeling 2020 een notitie zou liggen
hierover.

VRAAG: Is er al contact geweest met bv. Omroep Venray TV en wanneer kunnen we de notitie
verwachten?
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Paragraaf C. Onderhoud kapitaalgoederen
BOMEN
VENRAY Lokaal heeft verduurzaming en vergroening van Venray als één van de speerpunten staan.
Het is mede daardoor prominent opgenomen in het coalitie- en collegeakkoord. De provincie Limburg
is voornemens in 2 jaar minimaal 1,2 miljoen bomen in de provincie te planten. Bomen dragen bij aan
de klimaatdoelstellingen van onze gemeente. En wat te denken van de CO 2 doelstelling? Venray heeft
een groot grondoppervlak. Er is dus ruimte om extra bomen te planten zowel in het buitengebied als
ook in de dorpen, wijken en het centrum. Gezien de plannen van de provincie moet Venray zich hard
maken voor een substantieel aantal bomen die de provincie van plan is te planten. Ook vragen wij het
college op korte termijn met een kaart te komen waar in onze gemeente extra bomen geplant kunnen
worden.

We dienen hiervoor een motie in.

EIKENPROCESSIERUPS
Dit jaar is er een enorme toename van overlast geweest van de processierups. Er was onvoldoende
capaciteit om dit euvel voldoende en tijdig te bestrijden. Delen van de openbare ruimte, waar onder
speelplekken, moesten zelfs worden afgesloten. Als we de berichten mogen geloven zal de overlast,
door de klimaatverandering niet afnemen. Structurele bestrijding wordt dan noodzakelijk. In de
begroting hebben wij geen kostenpost kunnen ontdekken voor de bestrijding.

VRAAG: Moeten er niet structureel (extra) financiële middelen gereserveerd worden hiervoor?
VRAAG: Wordt er al nagedacht over een plan om deze overlast beter te bestrijden, bijvoorbeeld door
“natuurlijke bestrijding”?

Venray 17 oktober 2019,

Fractie VENRAY Lokaal

Tino Zandbergen
Toon Kerkhoff
Theo Francken
Ahmet Kocyigit
Richard de la Roy
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