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Voorwoord - door Harold Stevens, lijsttrekker

De basis van VENRAY Lokaal

1   Wonen

2   Onderwijs

3   Gezondheid, zorg en welzijn

4   Werken en ondernemen

5   Duurzaamheid en milieu

6   Recreatie, sport en cultuur

7   Openbare orde en veiligheid

8   Gemeentelijke organisatie en financiën 

Nawoord - door Tino Zandbergen, fractieleider 2018-2022

Algemene informatie

Geen tijd om ons hele programma te lezen? 
Bekijk dan onze programmavideo of de belangrijkste speerpunten op www.venraylokaal.nl.

 



Ons Venray met haar fantastische
levendige dorpen en wijken. We
beschermen wat we met elkaar
hebben opgebouwd en maken

plannen om Venray nóg mooier,
gezonder, duurzamer, groener,

veiliger, gelijkwaardiger en
gezelliger te maken.

Trots 
Met trots mag VENRAY Lokaal terugblikken op een succesvolle bestuursperiode. Ga er maar aan staan:
twee verschillende partijen, met een diversiteit aan mensen met verschillende gedachten en ideeën,
samensmeden tot één. En dan óók maar meteen toetreden tot de coalitie. Dát vergt de nodige
verbindingskwaliteiten, veerkracht en doorzettingsvermogen. Kortom, een knap staaltje democratie dat
respect verdient.

Vernieuwing en verjonging 
Onder leiding van onze politieke veteranen is het VENRAY Lokaal gelukt zich in de afgelopen 4 jaar stevig
op de kaart te zetten, toe te werken naar een eigen identiteit als fundament voor de partij en samen
successen te boeken. Tegelijkertijd zagen diezelfde veteranen in dat het tijd werd voor vernieuwing en
verjonging. Voor ‘fris’ bloed en tijd voor overdracht van kennis en ervaring. In de afgelopen periode is
dat proces in gang gezet, zijn hiervoor mensen binnen de partij warm gemaakt en trekken we nog
steeds nieuwe mensen aan.

Samenleving 
Met zijn diversiteit aan mensen beschouw ik VENRAY Lokaal als de Venrayse samenleving in het klein. 
Als wij binnen VENRAY Lokaal in staat zijn om steeds respectvol met elkaar om te gaan, er voor elkaar te

door Harold Stevens, lijsttrekker

zijn, naar elkaar te luisteren en elkaar de ruimte te geven, dan nemen wij onze
verantwoordelijkheid als bestuurders serieus en geven wij daarmee het juiste
voorbeeld. Pas dán kunnen én mogen wij ditzelfde ook van onze medeburgers
verwachten. Deze waarden vormen het fundament, de voedingsbodem van
een gezonde samenleving. Hierop kan met ons programma verder gebouwd
worden, zo ontstaat ruimte voor creativiteit en komen nieuwe ideeën tot bloei.
Het zijn precies deze waarden waar ik als lijsttrekker binnen onze partij en
samen mét onze partijleden, maar zeker ook in de raad, voor sta.
 
Enthousiasme
Met veel passie en enthousiasme is er in de afgelopen periode samengewerkt
aan de totstandkoming van het voorliggende programma. VENRAY Lokaal
hoopt je hiermee te kunnen enthousiasmeren voor onze partij. Wij wensen je
veel wijsheid toe in het maken van jouw keuze, en wij hopen uiteraard op jouw
stem. Samen zijn wij dan op weg naar een succesvolle verkiezing in 2022, met
een sprankelend perspectief. Eensgezind gaan wij ervoor! 
Ga jij met ons mee? 
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We maken Venray mooier en veiliger voor inwoners
In Venray moet je vooral fijn en veilig kunnen leven. Ook zou er voldoende passende betaalbare
woonruimte voor jong en oud moeten zijn. Daarnaast is vergroening in wijken en dorpen van belang. Dat
betekent dat wij goed wonen prioriteit geven boven de ‘verdozing’. De bouw voor industrie draagt bij aan
landschapsvervuiling en het verdwijnen van natuur. Er moet kritischer gekeken worden naar wat dit voor
Venray oplevert tegenover wat we hiervoor moeten inleveren. Werkgelegenheid en de lokale economie
vinden wij erg belangrijk, maar dit mag niet ten koste gaan van leefbaarheid. Daarnaast is veiligheid een
basisbehoefte en blijft handhaving van groot belang. 

De gemeente Venray moet nog aantrekkelijker worden voor jong en oud 
Er moet aandacht en ruimte zijn voor cultuur en evenementen om jongeren in Venray te behouden. Dit om
voor alle leeftijden de leefbaarheid te verhogen en aantrekkelijk te zijn en te blijven voor toeristen om de
lokale economie te bevorderen. De gemeente moet zorgen voor een goed sociaal vangnet voor mensen die
dit nodig hebben. Daarnaast moeten alle aspecten van gezondheid worden gestimuleerd.

Iedereen kan in Venray zijn wie die wil zijn 
Waar je ook vandaan komt of hoe je je identificeert: iedereen moet ook overal aan mee kunnen doen. Dat
betekent dat wij gaan voor een volledig inclusief Venray met een plan waar concreet in staat hoe de
gemeente ervoor zorgt dat iedereen er ook bij hoort en gelijk is. Dit is onafhankelijk van onder andere
inkomen, geloof, gender, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, ras en herkomst. Ondanks
verschillen gaan wij altijd met respect met elkaar om. 

Duurzaamheid is de standaard en doen we samen 
Er moeten grote stappen gemaakt worden voor een duurzamere wereld. De situatie is urgent en er is
voldoende noodzaak er samen alles aan te doen om grotere klimaatproblemen te voorkomen. Duurzame
initiatieven, de heroriëntatie van veehouderij en landbouw en minder stenen en meer groen zijn hiervoor
een vereiste. Hierbij is een zorgvuldige dialoog met betrokkenen en omgeving van groot belang. 

Politiek moet betrouwbaar, dichtbij en transparant zijn 
In de gemeentepolitiek zijn wij volksvertegenwoordigers, maar bovendien vooral ook mensen. Wij zijn
allemaal inwoners van Venray. En daarnaast zijn wij als lokale partij gefocust op de lokale politiek zonder
afhankelijkheid van een landelijke afdeling. Betrouwbaarheid en transparantie zijn belangrijke waarden
waar wij voor instaan. Wij willen onze actieve bijdrage leveren aan de samenleving, gaan altijd in gesprek,
communiceren in begrijpelijke taal en dat doen wij samen met inwoners en iedereen die zich inzet voor
Venray.

Er zijn landelijke partijen die je waarschijnlijk al kent, maar ons
ken je misschien nog minder goed. Maak je niet druk, we nemen
je mee langs de vijf belangrijkste pijlers van VENRAY Lokaal:
onze basis. Met deze basis proberen we de politiek dichter bij de
inwoners te brengen. Wij zijn net als jij, inwoner van Venray.
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Een betaalbare woning bemachtigen in Venray is momenteel, net als in de rest van Nederland, moeilijk. Vooral
ook als dit spoed heeft. Dit vraagt een aanpassing van onze huidige ‘woonvisie’. Er moet meer aandacht zijn
voor goede plannen om in de vraag naar woningen te voorzien.
Eén van de oplossingen is (meer) industrialisatie, dus snel en veel woningen in één keer bouwen. Zorg voor co-
creatie met gemeente, aannemers, ontwerpers, ontwikkelaars, toeleveranciers en kennisinstellingen zodat er
oplossingen ontwikkeld worden voor een structurele versnelling en opschaling van goedkopere industriële
woningbouw. En dit zo duurzaam en circulair mogelijk. Zo is er dan minder (stikstof)uitstoot, minder arbeid no-
dig en de kwaliteit is hoger. Ook zouden we de wijken en dorpen meer kunnen vergroenen wat bijdraagt aan
een beter klimaat. Het zuivert de lucht, verkoelt, vermindert geluidsoverlast en zorgt voor een algeheel betere
gezondheid. 

Jong en oud
Jongvolwassenen willen eerder zelfstandig en minder vaak samenwonen. We kunnen betaalbare woon-
ruimte creëren door kleine(re) appartementen speciaal voor deze groep te reserveren.  Ouderen worden
gemotiveerd om langer thuis te blijven wonen en waar zij kunnen zelf hulp en zorg te organiseren.
Woningaanpassingen kunnen senioren hierbij helpen. Als het niet anders kan, verhuizen zij vaak het
liefst in de eigen buurt. Hiervoor dient ondersteuning beschikbaar te zijn. 
VENRAY Lokaal bepleit een woonvisie inclusief een Programma Senioren- en jongerenhuisvesting dat
aansluit bij het concept ‘leeftijdsvriendelijke stad’.

Woonurgenten
Voor mensen die snel een tijdelijke woning nodig hebben is het in Venray moeilijk en duur om onderdak
te vinden. Bijvoorbeeld mensen die wachten op een (volgende) woning, in scheiding liggen of te maken
hebben met huiselijk geweld. Hiervoor is een goede inrichting van de huurwoningmarkt nodig, waarbij
woonurgenten snel geholpen kunnen worden. 

Arbeidsmigranten en statushouders
Europa is een open markt, niet alleen voor goederen en diensten, maar ook voor mensen.
Buitenlandse werknemers melden zich als er in onze gemeente kansen voordoen. Hun inkomen, maar 

Wij gaan voor goed en betaalbaar
wonen voor jong en oud! 

ook de huisvesting, dienen aan de geldende normen te voldoen.
Zo wordt ook de oneigenlijke concurrentie tussen buitenlandse
en lokale werkzoekenden vermeden. We moeten zorgen voor
een reëel huisvestingsbeleid (SNF-norm en SKW-certificaat) voor
arbeidsmigranten. Handhaving is hierbij nodig.
Bij statushouders is een veilige plek om te wonen de start voor
het weer opbouwen van hun leven. Deze doelgroepen moeten
verantwoord worden opgevangen via een totale aanpak en
snelle inburgering in onze samenleving. Zij hoeven niet alleen
geholpen te worden, ze brengen ook waardevolle ervaringen,
ideeën en kennis in.

4



Betaalbaar wonen voor jong en oud, stimuleren sociale huurwoningen en nieuwe woonvormen.

Meer vergroening in centrum, wijken en dorpen. 

Culturele initiatieven en bewonerscollectieven, zoals woonhofjes, aanmoedigen. 

Kleinschalige moderne zorgcentra in dorpen en wijken. 

Een fijne woonomgeving is belangrijker dan bouw van industrie.

Opschaling van goedkopere industriële woningbouw.

Alternatieve woonvormen
We willen dat de gemeente onderzoekt of alternatieve woonvormen oplossingen bieden voor ons woon-
probleem. Woonhofjes zijn hier een mooi voorbeeld van. Deze woonvorm creëert, door alle leeftijds-
groepen heen, een sterk sociaal-maatschappelijke cohesie. Dit zorgt voor verbondenheid en helpt een-
zaamheid tegen te gaan. Hofjes zijn een aansprekend symbool van de participatiemaatschappij. Voor de
jongere, 'home is waar de laptop is'-generatie, en voor ouderen, die met minder spullen toe kunnen.
Leeftijds- en cultuurcollectieven willen om verschillende redenen ook graag bij elkaar in de buurt (ver)-
blijven. 
VENRAY Lokaal wil inwoners motiveren, stimuleren en faciliteren bij op maat gesneden burgerinitiatie-
ven. Ook zien wij graag meer mogelijkheden voor generatiewoningen waardoor mantelzorgbehoeven-
de ouders bij hun kinderen kunnen intrekken met behoud van privacy.

Wonen met zorg 
Als dit nodig is, moet het ook mogelijk zijn. Geen wachtlijsten, langer in het ziekenhuis liggen of gesleep
naar plaatsen op grote afstand van familie, vrienden, (geestelijk) verzorger of huisarts. 
VENRAY Lokaal wil kleinschalige moderne zorghuizen met een prettig leefklimaat en een maximale be-
trokkenheid voor bewoners. Geplaatst midden in onze dorpen en wijken. Plekken waar wijkbewoners
gebruik kunnen maken van faciliteiten en voorzieningen en vrijwilligers een bijdrage kunnen leveren. 
Beschermd (begeleid) wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk)
niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of hulpverlener.
Helaas zijn er wachtlijsten voor deze vaak tijdelijke maar urgente opvang. VENRAY Lokaal streeft er naar
om afgestemde woon- en verblijfsruimte altijd beschikbaar te hebben, en zo dicht mogelijk bij huis.

Buurthuizen
Zij lijken een steeds commerciëlere functie te krijgen. Gemeenschapshuizen en wijkcentra dienen hun
oorspronkelijke bestaansrecht niet te vergeten. Laten we ervoor waken dat de huiskamer-functie blijft.
VENRAY Lokaal wil dat initiatieven voor en door burgers geen hinder ondervinden door nieuwe bedrijfs-
voeringsmodellen.

Bereikbaarheid
Het openbaar vervoer dient voor iedereen beter toegankelijk te worden. Dus niet alleen voor ouderen en
mensen met een beperking, maar juist ook voor jongeren die op minder veilige momenten ook thuis
moeten komen. Er is (in de avond en in het weekend) slecht aan vervoer te komen. Deze dienstverlening
dient verbeterd te worden. 
VENRAY Lokaal wil aandacht voor de Noord-Zuid en Oost-West verbindingen. Onder meer de openbaar
vervoersverbinding richting Eindhoven is erg slecht. Dit terwijl daar wel veel, MBO, HBO- en WO-studie
kansen liggen. 
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De werkende Venraynaar van de toekomst zit op dit moment nog op de peuterspeelzaal, de kinderopvang of in
het basis- of voorgezet onderwijs. Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor de toekomst van deze kinderen.
We moeten hoog inzetten op gebied van kwaliteit, samenwerking en vernieuwing. VENRAY Lokaal wil dat
ouders meer betrokken zijn in de uitvoering van het onderwijs en daarmee het belang van opvoeding in
combinatie met scholing benadrukken. We willen graag passend onderwijs bieden. Er is steeds meer vraag
naar andere onderwijsconcepten dan die we al kennen. Wij willen dat onderwijs ervoor zorgt dat kinderen
elkaar ontmoeten, hun zelfkennis groeit en dit aansluit bij hun eigen krachten, passies en mogelijkheden. Bij
onderwijs vanuit gelijkwaardigheid is het ook nodig te kijken naar het effect van het gedrag van het kind op
zijn of haar omgeving. Je zoekt naar de reden en komt vervolgens met oplossingen waar het kind en de
omgeving blij van worden. Dus niet alleen onderwijzen vanuit het hoofd, maar ook vanuit het hart. Een blij kind
zal makkelijker leren. 

Passend onderwijs
VENRAY Lokaal vindt dat leerlingen met een (meervoudige) beperking, die geen regulier onderwijs
kunnen volgen, kosteloos passend onderwijs moeten kunnen volgen of naar een dagbesteding kunnen
gaan. Ook meer- en hoogbegaafde leerlingen verdienen geschikt onderwijs. Wij vinden dat deze leer-
lingen stof aangeboden moeten krijgen die toegesneden is op verdere ontwikkeling, verder dan de regu-
liere lesstof. Ook ontwikkelen deze kinderen zich op sociaal en/of emotioneel gebied soms moeilijker.
Met passend onderwijs houden wij ze op onze scholen in Venray. 
Dus niet alleen praten over een “talentencampus”, maar hier ook naar handelen. 

Samenwerking in ontwikkeling en onderwijs
Het op tijd opmerken van een onderwijsachterstand bij kinderen is zeer belangrijk. Niet alleen voor hun
kennisontwikkeling, maar ook voor hun sociale- en emotionele ontwikkeling. We zouden voorschoolse
partners (consultatiebureau, peuterspeelzaal en kinderopvang) meer aan moeten laten sluiten bij het
onderwijs en tijdig inzetten op voor- en vroegschoolse educatie.
Bij brede scholen en/of integrale kindcentra is het doel door middel van samenwerking van organisaties
ontwikkelingskansen van kinderen te vergroten. Hierdoor zijn de lijntjes tussen de diverse instellingen
korter en zal de zorg voor kinderen verbeteren. Zo kunnen zij hun talenten ontdekken en ontwikkelen.
We moeten investeren in deze samenwerking.

 
Amira Luydens

Kinderen zijn de toekomst! 
Hier zijn wij allemaal verantwoordelijk voor.
Goed onderwijs geeft iedereen instrumenten

om de wereld in te gaan.

Taal
Nederlands taalonderwijs verdient extra aandacht. De organi-
satie van dit taalonderwijs is door de overheid losgelaten en
overgelaten aan de gemeenten, hierdoor is de hoeveelheid en
de kwaliteit van dit onderwijs verminderd. Het aanbieden van
Nederlandse taalcursussen aan mensen die Nederlands niet als
eerste taal spreken blijft zeer belangrijk. Het helpt op de ar-
beidsmarkt en in het onderwijs.

6



VENRAY Lokaal vindt dat de gemeente Venray hier de verantwoordelijkheid in moet nemen.
Laaggeletterdheid komt nog steeds voor, ook al wordt er regelmatig aandacht aan besteed.
Met een enthousiaste, positieve en waarderende houding van de gemeente kunnen we deze doelgroep
motiveren zich te ontwikkelen. VENRAY Lokaal ziet graag scholing op maat (Taalhuis) in samenwerking
met werkgevers en onderwijsinstellingen. 

Verbeterde aanpak voortijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding
Iedere jongere die zonder diploma een school (voortijdig) verlaat, is er één te veel. We kunnen meer in-
vesteren in het opmerken van deze jongeren en investeren in de begeleiding hiervan. We moeten
scholen aanmoedigen om samen te werken met organisaties die hier specifiek mee bezig zijn. 
De groep jongeren in de leeftijdsgroep 16-23 jaar die niet werkt, geen opleiding of stage volgt neemt in
de gemeente Venray gestaag af (nu 4,6%). 
VENRAY Lokaal ziet een sterke rol voor de gemeente door te investeren in een goede registratie van- en
toezicht op uitvallers en extra inzetten op begeleiding op hun weg naar werk, cursus, of opleiding.

Muziek en sport in onderwijs
Muzikaal onderwijs bevordert zowel de fysieke als mentale ontwikkeling van kinderen en het is daarom
heel belangrijk dat hier in de gemeente Venray voldoende mogelijkheden voor zijn  Dit draagt in sterke
mate bij aan maatschappelijke – en persoonlijke ontwikkeling van het kind. 
VENRAY Lokaal wil daarom de samenwerking met het cultuurveld in Venray versterken. Ook stellen we
voor ons aan te sluiten bij DOOR!, een provinciale campagne die muziekonderwijs in beweging zet. 
Daarnaast zijn we van mening dat naast muziek ook sport in het onderwijs past en dan niet alleen de
reguliere ‘gymles’. Meer variatie is welkom zoals schoolzwemmen, dans of yoga.

Passend onderwijs dat aansluit bij ieders krachten, passies en mogelijkheden.

Versterking van samenwerking tussen instanties.

Extra ondersteuning bij achterstanden.

Scholing op maat bij laaggeletterdheid.

Verbeterde aanpak voortijdig schoolverlaters en jongeren zonder werk of opleiding.

Meer muziek en beweging in het onderwijs. 
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Wij staan voor het aandachtig en liefdevol verzorgen van mensen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen.
Wij willen hun veiligheid kunnen garanderen en daarmee verdient de zorg een meer preventieve aanpak.
Voorkomen is beter dan ‘genezen‘. Met een gezondere leefstijl bereik je veel positieve effecten en hoeft men
dikwijls minder medicatie te gebruiken. VENRAY Lokaal wil in samenwerking met leefstijlartsen en coaches
onderzoeken hoe we in Venray gezond kunnen leven. En vergeet daarbij de mentale gezondheid niet! Wij
vinden dat de aandacht niet alleen moet liggen op de ziekte, maar ook op de mens zelf en haar mentale
behoeftes. De gemeente draagt zorg voor het terugdringen van het risico op lijden aan depressie, eenzaamheid
en alcoholmisbruik. We moeten mensen ondersteunen met behoud van controle over hun eigen leven, ondanks
de lichamelijke- en geestelijke uitdagingen. VENRAY Lokaal bepleit het inrichten en aanmoedigen van actieve
integrale teams in de wijken en dorpen.

Samenwerking en maatwerk
Kwetsbare jongeren die hulp vragen, moeten door middel van maatwerk begeleid worden. We zijn
tenslotte allemaal verschillend en dus ook onze behoeften. De professionele begeleiding moet in ge-
sprek blijven om er zo achter te komen waar behoefte aan is. VENRAY Lokaal ziet twee voorwaarden voor
succes: de jongeren die zelf om hulp vragen én de professionals daaromheen die hun daden laten aan-
sluiten bij hun behoeften. 
Samenwerking met (jeugd)hulp krijgt steeds meer aandacht. Hoe eerder problemen opgemerkt worden,
hoe dichterbij de hulp aangeboden kan worden. In dit geval is de hulp minder ingrijpend, waardoor deze
doeltreffender kan zijn dan een verwijzing naar zwaardere vormen van zorg. De samenwerking in het
opmerken van problemen bij kinderen gebeurt bijvoorbeeld tussen integrale kindcentra, het onderwijs
en de zorg. VENRAY Lokaal wil dat er nagedacht wordt over samenwerkingsvormen zoals onderwijs en
zorg. Het bevordert vroegtijdige signalering.

Geestelijke gezondheidszorg
Psychiatrie en Venray zijn van oudsher onlosmakelijk. De weg daar naartoe is in Venray nog steeds een-
voudig te vinden. Hier krijgt de cliënt zo goed als mogelijk zelf de touwtjes in handen. Deze innovatieve
zorg door effectieve samenwerking en ‘anders dan andere’ behandelvormen maakt deze toegankelijk en
onderscheidend. VENRAY Lokaal vindt dat de gemeente zich maximaal moet blijven inzetten met de
organisaties om de beste vorm van wonen te kunnen (blijven) aanbieden. 
Ook streven wij naar een veilige plek voor mensen die tijd voor zichzelf nodig hebben om hun balans te
hervinden. Deze mensen staan aan het begin van de psychosociale gezondheidszorg. Bij dakloosheid,
trauma en psychische kwetsbaarheden kan een herstelhuis een bron van kracht en steun zijn om een
moeilijke periode in het leven door te komen. VENRAY Lokaal vindt dat deze organisaties, vanuit de
preventieve insteek, meer aandacht moeten krijgen binnen de traditionele gezondheidszorg. 

Zorg voor ouderen en kwetsbaren
Deze zorg wordt onbetaalbaar, onbereikbaar en afnemend in kwaliteit. Nieuwe technologieën zouden de
ouderenzorg enorm vooruit kunnen helpen. Wij vinden dat dit echter nooit ten koste mag gaan van per-
soonlijke zorg. 
VENRAY Lokaal staat voor een soepele overgang naar technologische vernieuwingen, zodat ouderen
langer zelfstandig en comfortabel kunnen blijven wonen, thuis of in verpleeghuizen.
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Ook kwetsbare mensen kunnen door ziekte, groeiende psychische problemen of wegvallende mantel-
zorg extra kwetsbaar worden. Vooral in de huidige tijd. 
VENRAY Lokaal wil inzetten op het vroeg opmerken van problemen. De gemeente moet dorps-, wijk- en
buurtteams ondersteunen in het goed en regelmatig de vinger aan de pols houden bij kwetsbare men-
sen. 

Vervangende zorg
Mantelzorgers wringen zich in allerlei bochten en raken daardoor vaak overbelast. Ook zij moeten op
adem kunnen komen. VENRAY Lokaal wil ervoor waken, dat zij, vaak noodgedwongen, zorg op zich ne-
men waar zij niet voor bevoegd zijn. Gemeentelijke ondersteuning voor betaalbare voorzieningen zoals
dagopvang en zorgboerderijen, is een vereiste. 

Zorglocaties
Het is in Venray niet eenvoudig uitgebreide zorg, ondersteuning of een passende woonplek te vinden.
Bovendien krijgt men met enorme wachtlijsten te maken. Steeds vaker worden mensen die door ziekte
of ouderdom niet meer zelfstandig kunnen wonen ver weg van hun vertrouwde omgeving geplaatst.
VENRAY Lokaal vindt dit onwenselijk en wil dat er krachtig ingegrepen wordt door ervoor te zorgen dat
er voor iedereen voldoende bedden zijn. Wij pleiten voor het opbouwen van een netwerk van voldoende
zorglocaties en -punten in de eigen omgeving. 
Ook buurthulp willen we in een modern jasje steken door het oprichten van zorgpunten. 

Wijk- en dorpsondersteuner
In de hulpverlening bestaan veel verschillende specialismen. Vooral mensen met meerdere problemen,
krijgen met (te)veel hulpverleners te maken. De communicatie tussen deze hulpverleners is vaak beperkt
en ingewikkeld, waardoor er veel informatie verloren gaat. VENRAY Lokaal pleit voor de inzet van een
(betaalde/professionele) wijk- en dorpsondersteuner om inwoners met hun hulpverleningsvraag te
helpen. Vragen over welzijn, zorg, wonen, opvoeden, opgroeien en diensten. De ondersteuner maakt
contact met vrijwilligers en is aangesloten bij het wijkteam (wijkverpleegkundige, huisarts, onderwijs,
maatschappelijk werk) en schakelt deze in waar nodig. VENRAY Lokaal wil ook de wijkverpleegkundige
onder de aandacht brengen en zorgaanbieders bewegen hen meer in te zetten. Het gemis van een ver-
trouwensband met een hulpverlener is groot, wanneer er niet genoeg wijkverpleegkundigen zijn.

Wet maatschappelijke ondersteuning
De uitvoering van taken in het sociaal domein wordt steeds duurder en bevat meer dan de helft van de
begroting van de gemeente Venray. De Wmo slokt hier een groot deel van op. Niet alleen de gemeente,
maar ook de zorgaanbieder bepaalt hoeveel uren hulp iemand nodig heeft. De zorgaanbieder krijgt
daarvoor een vast bedrag. Zij hebben dus een groot belang bij het bepalen van de hoeveelheid hulp.
VENRAY Lokaal wil transparantie vanuit zowel de politiek als vanuit de zorgaanbieder. Open financiën,
strengere, onaangekondigde en onafhankelijke controles zijn hiervoor middelen. 
 Heb je hulp in de huishouding nodig via de Wmo dan wordt beroep gedaan op de zelfredzaamheid, ook
op financieel vlak. Door misvattingen en oneigenlijk gebruik van deze regeling ontstaan er lange wacht-
lijsten en kosten. VENRAY Lokaal vindt dat degene die het nodig hebben snelle en goede ondersteuning
moeten krijgen. De gemeente dient goed op te letten waar zorg ingekocht wordt en hoeveel dit kost. Zo
kan door middel van maatwerk de juiste zorgaanbieder aan de juiste cliënt worden gekoppeld. Ook wil
VENRAY Lokaal de keuzevrijheid van de cliënt in stand houden.
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Eenzaamheid
Armoede en vergrijzing zijn de belangrijkste oorzaken van eenzaamheid. Met het ouder worden vallen
steeds meer mensen die vertrouwd zijn weg. Eenzaamheid is niet goed voor de mentale gezondheid en
daarom wil VENRAY Lokaal extra inzet van middelen voor de aanpak hiervan. Zoals het actieprogramma
“Voor Mekaar”. 

Zorginformatie
De toegang tot de zorg en tot zorginformatie kan eenvoudiger. Wij vinden dat er meer duidelijkheid
moet zijn van aanmelding tot het einde van de zorg, via een helder en eenvoudig stappenplan. Dit plan
bevat onder meer antwoorden op de vragen: wie, wat, waar, wanneer en hoe? VENRAY Lokaal ziet een
verbeterpunt in het vroeg informeren van mensen die zorg nodig hebben. 

Snelle hulp
Bij niet-beoogde of onverwachte gebeurtenissen moet er goed en vooral snel opgetreden worden. De
kwaliteit van eerste hulp en het gebruik van een AED (een apparaat dat het hartritme kan herstellen) is
van levensbelang. VENRAY Lokaal wil meer aandacht voor eerste hulp en reanimatiecursussen op onder-
wijs-, sport-, en werklocaties. 
Ook maken wij ons, na sluiting van de huisartsenpost in Venray, zorgen over de toegankelijkheid van
eerstelijns zorg (zorg waar je zonder verwijzing naartoe kunt gaan). VENRAY Lokaal wil dat de gemeente
een meldpunt inricht om zo de bereikbaarheid en bereisbaarheid in de gaten te houden.

Jeugdhulp
Het vroegtijdig opmerken van problemen bij jeugd is heel belangrijk. Jeugdhulp zit financieel en
daarmee voor haar uitvoering in de problemen. We komen veel geld te kort en daarmee lijken de pro-
blemen blijvend te zijn. VENRAY Lokaal wil dat de gemeente zorgt voor een systeem waarbij geen hulp
wordt geweigerd omdat er niet genoeg geld is. Ook wil VENRAY Lokaal bij jeugdhulp meer aandacht voor
preventie. 

Gezonde kinderen
Het aantal kinderen met overgewicht neemt elk jaar toe. Als tussendoortje op school zouden alle basis-
schoolkinderen groente of fruit aangeboden moeten krijgen. VENRAY Lokaal wil dat er maatregelen
genomen worden, zoals het ontmoedigen van de verkoop van ongezonde snacks en energy drinks op 

scholen én pleit voor extra beweging. Het zou goed zijn als
Venrayse scholen de titel “Gezonde School” of “Gruiten-school”
zouden dragen. Ook financiële gezondheid is belangrijk.
Kinderen die al jong leren omgaan met geld, hebben daar als vol-
wassene veel profijt van. Het verhoogt de financiële redzaamheid
nu, en ook in de toekomst en voorkomt later wellicht financiële
problemen. VENRAY Lokaal streeft naar een programma waarin
kinderen vaardigheden leren in de omgang met zakgeld, sparen,
pinnen, (online) aankopen, baantjes en administratie.

Iedereen heeft maar één gezondheid en daarom moet
de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk zijn.10



Schulddienstverlening
Economische stabiliteit in het gezin is een belangrijk te bereiken doel. Haalbare oplossingen gericht op
de lange termijn zijn hierbij belangrijk. Bij hulp bij schulden zou er sprake moeten zijn van een totaal-
aanpak. Een aanpak met meer grip op het huidige beschermings- en schuldenbeleid. 
VENRAY Lokaal pleit voor een routekaart waarmee problemen sneller in beeld komen. Hiervoor is een
samenwerking tussen gemeente, nutsbedrijven, verhuurders, telefoonaanbieders, kredietverstrekkers
en zorgaanbieders noodzakelijk. Het opkopen van schulden behoort tot de mogelijkheden. 

Rookvrije generatie
In Nederland sterven meer mensen aan de gevolgen van roken, dan aan drank, drugs, misdaad en ver-
keer bij elkaar. Ook de maatschappelijke kosten van roken zijn enorm. De gemeente is in een uitsteken-
de positie om bij te dragen aan een rookvrije generatie en dus gemeente, doordat zij in veel openbare-
en publieke ruimten de baas is. Ook hier vinden we preventie heel belangrijk. VENRAY Lokaal streeft naar
een rookvrije generatie en wil hier meest effectieve programma’s voor inzetten.

Schone lucht
In de afgelopen jaren is de intensieve veehouderij verder uitgebreid. Veel mensen maken zich zorgen
over de stank en de verslechterde luchtkwaliteit. VENRAY Lokaal vindt de gezondheid van haar inwoners
van enorm belang. Graag zien wij een “Luchtmeetnet”, wat te allen tijde de kwaliteit van de buitenlucht in
de gaten houdt. Op basis van resultaten kan actie ondernomen worden. 

Cliëntondersteuning en klachtafhandeling
Bij het in kaart brengen van zorgbehoeften kan een cliëntondersteuner van toegevoegde waarde zijn.
Gebleken is dat deze in Venray niet altijd onafhankelijk van de gemeente en/of zorgaanbieders werken.
VENRAY Lokaal wil gegarandeerde, onafhankelijke en integrale cliëntondersteuners voor het gehele so-
ciale domein. 
Sommigen lopen vast in procedures en regels met betrekking tot werk, inkomen, zorg en jeugd. In dat
geval dient de gemeente ervoor te zorgen dat er een goede klachtenprocedure is. We zien hier een rol
weggelegd voor een onafhankelijke en laagdrempelige ombudsfunctie. 

Dierenleed
Wanneer we spreken over welzijn, hebben we het vaak over het welzijn van mensen. Dieren worden vaak
vergeten. Er zijn nog steeds veel dieren die onder slechte omstandigheden leven. 
VENRAY Lokaal wil dat er strenger toezicht op dierenwelzijn komt en dat de handhaving bij slecht dieren-
welzijn sterker wordt.

Actieve inzet op een gezonde leefstijl en prioriteit voor preventie.

Een netwerk van voldoende zorglocaties in wijken en dorpen.

Verbeterde aanpak eenzaamheid.

Verbetering van schulddienstverlening, ook gericht op preventie.

Onafhankelijke cliëntondersteuners voor het gehele sociale domein.

Meer inzet op innovaties en automatisering.
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Ondanks het aantrekken van de economie is nog steeds ongeveer 4% van de beroepsbevolking in Venray werk-
loos. VENRAY Lokaal wil meer initiatieven om inwoners naar werk te begeleiden of school-werktrajecten aan te
bieden. Wie kán werken moet alle mogelijkheden benutten. Lukt het niet, dan is er een financieel vangnet. Van
deze mensen verwachten wij wel een maatschappelijke bijdrage als tegenprestatie. 
Het huidige bijstandsbeleid helpt mensen niet aan werk, maar zorgt juist voor minder motivatie en vooroorde-
len. Wij gaan voor een moderne inclusieve arbeidsmarkt waarbij iedereen passend werk kan doen en vrouwen
én mannen de zorg voor kinderen en familie kunnen combineren met een carrière. Laten we werkeloze jonger-
en, migranten en statushouders begeleiden naar passend werk. Ook mogen we onze ogen niet sluiten voor
discriminatie op de arbeidsmarkt, in welke vorm dan ook.

Kleine en middelgrote ondernemingen
Van alle Nederlandse bedrijven valt 99% in deze categorie. Zij zijn de drijvende kracht achter onze econo-
mie en bepalen het leefklimaat in winkel- en uitgaansgebied. Zij durven risico's te nemen en creëren
banen. Zij leveren een wezenlijke bijdrage aan de leefbaarheid van kleine(re) kernen. De gemeente mag
hen niet hinderen door onduidelijke of overbodige regels en eisen te stellen, maar juist te helpen. We
hebben een gezamenlijk doel: het scheppen en onderhouden van een kansrijk ondernemersklimaat. Zo
voorkomen we oneerlijke concurrentie en motiveren we jonge vernieuwende en startende lokale onder-
nemers.

Bedrijventerreinen
Venray moet niet ten koste van alles willen uitbreiden, maar ervoor kiezen om bestaande bedrijventerrei-
nen nieuw leven in te blazen. Tot dan zijn wij terughoudend met de ontwikkeling van nieuwe bedrijven-
terreinen. Daarnaast dient er duidelijk beleid te worden ontwikkeld bij verandering van bestemming van
agrarische ruimten. Natuur opofferen voor economisch belang is geen acceptabel uitgangspunt meer. 

Vernieuwende ontwikkelingen
Het blijft een uitdaging kennisindustrie met vernieuwende ideeën en processen in Venray te krijgen en te
houden. We moeten aandacht trekken van deze bedrijven en organisaties. Onze gemeente mag, net als
haar ondernemers, (verantwoorde) risico’s nemen. Kenmerk van een vernieuwde ontwikkeling is, dat
deze vaak (nog) niet past binnen wet- en regelgeving. 

Goed lokaal ondernemerschap moet worden
omarmd en ondersteund en waar mogelijk
gestuurd en sterk gestimuleerd.

VENRAY Lokaal wil bij goede vernieuwende ideeën ondersteu-
nen en niet wachten op passende wet- en regelgeving omdat
deze het initiatief kunnen doen stoppen. Vanwege de bevol-
kingsgroei en de opkomende markten zijn in de toekomst duur-
zame voedselontwikkelingen gewenst én nodig. Eiwitten van
bijvoorbeeld insecten, kweekvlees, algen, gras en koolzaad zijn,
als deze duurzaam en milieuvriendelijk gemaakt zijn, nieuwe
voedselbronnen. VENRAY Lokaal wil ondernemers die investeren
in deze innovatieve ontwikkeling actief ondersteunen. 
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Maakindustrie
Dit is een bedrijfstak waarop extra ingezet dient te worden voor de toekomst van Venray. Van glazen
daken voor auto’s tot zonnepanelen. Het levert veel banen en geld op voor de regio. Bovendien kunnen
hier veel diverse soorten werknemers terecht. We concentreren ons in de regio te veel op de logistieke
sector, wat bovendien weinig toegevoegde waarde heeft voor de lokale werkgelegenheid. 
VENRAY Lokaal wil meer kwalitatieve maakindustrie in Venray.

Werkgelegenheid
We zullen kwalitatieve werkgelegenheid gaan stimuleren. Dus niet alleen behouden, maar ook uitbou-
wen. Venray heeft een rijke geschiedenis op het gebied van zorg. Daar liggen met de wetswijzigingen
(Wmo, Participatiewet en Jeugdzorg) veel kansen. 
VENRAY Lokaal wil gemeente en zorgorganisaties beter laten samenwerken. De kwaliteit van de geeste-
lijke gezondheidszorg in Venray staat onder druk door de vele vacatures. De vooruitzichten zijn somber. 
VENRAY Lokaal wil dan ook extra aandacht voor initiatieven zoals leren én werken.
Daarnaast is het promoten van toerisme en recreatie een kans die we niet mogen laten liggen. 

Het centrum van Venray
Venray Centrum moet blijven bloeien! VENRAY Lokaal ondersteunt de kijk van de gemeente hierop; een
compact, compleet en comfortabel centrum. Leegstand van de winkels doet daar geen goed aan. Juist
daarom is kwaliteit belangrijk, waarbij lokale winkels het gezicht van Venray bepalen. 
VENRAY Lokaal wil het belangrijkste doel uit de ”Centrumvisie, samen keuzes maken” behalen door te
zorgen dat er beter samengewerkt wordt. Aantrekkelijkheid van ons centrum wordt overigens niet alleen
bepaald door winkels, restaurants of kroegen, maar ook door haar cultureel historische schoonheid. 

Meer initiatieven voor begeleiding naar school- en werktrajecten. 

Bedrijventerreinen gaan niet ten koste van de leefbaarheid. 

Stimuleren van kwalitatieve werkgelegenheid.

Actief ondersteunen bij innovatieve, duurzame voedselontwikkelingen.

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

Een compact, compleet en comfortabel centrum.
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Duurzaamheid is het uithoudingsvermogen van systemen en processen die vier met elkaar verbonden gebie-
den omvat: ecologie, economie, politiek en cultuur. We gebruiken deze term te pas en te onpas. VENRAY Lokaal
ziet duurzaam als: ‘geproduceerd of verkregen op een manier die het milieu en de natuur zo min mogelijk
belast’. Evenwicht is hier hét sleutelwoord. Wij willen daarom samen met de inwoners gaan voor een schoon
milieu, biodiversiteit in de natuur, een gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschap-
pelijk vertrouwen. Gezondheid is een groot goed en is sterk bepalend of iemand “mee kan doen”. 
Daar we als lokale samenleving invloed uitoefenen op natuur en milieu bepalen we daarmee ook een deel van
onze gezondheidsrisico’s. We maken ons zorgen over onze woon-, werk- en leefomgeving. Met de meest recente
pandemie ervaringen weten we wat de gevolgen van een onverschillige houding ten opzichte van natuur en
milieu kunnen zijn voor onze gezondheid. 

Bewustwording en voorbeeldrol
Het is zinvol om kinderen al vroeg bewust te maken van gezondheid en milieu. Je auto delen met
anderen, vaker met de fiets, samen een moestuintje onderhouden. We zien een perfecte combinatie met
school en willen meer aandacht voor bewustwording bij jong en oud.
We kopen of ruilen steeds vaker gebruikte spullen. Hergebruik is een cruciaal onderdeel van duurzaam-
heid. Vanuit het ‘cradle to cradle principe’ is elk materiaal volledig herbruikbaar zonder dat het zijn waar-
de verliest. VENRAY Lokaal vindt dat de gemeente hierbij een voorbeeldrol kan hebben. Lantaarnpalen,
zitbanken en prullenbakken lenen zich prima voor hergebruikt materiaal. Ook het bouwen met tijdelijke
wanden, die als een blokkendoos ergens anders weer snel opgebouwd kunnen worden draagt bij aan
onze circulaire economie. Op het gebied van energiebesparing en alternatieve energiebronnen, zoals
waterstofgas, heeft de gemeente ook een voorbeeldfunctie. VENRAY Lokaal streeft naar extra inzet aan
de voorkant zoals energiebesparende maatregelen en gelijktijdig het bevorderen van inwonersinitia-
tieven op het gebied van alternatieve energiebronnen.

Groen Venray
We moeten ons aanpassen aan de klimaatverandering. Met het verbeteren van de waterbeheersing,
minder verstening en diversiteit in het planten van nieuw groen is de gemeente goed bezig. 
VENRAY Lokaal wil meer gebieden aanwijzen tot (agrarische) natuurgebieden. We moeten de “weidse
landschappen” openhouden en deze gebieden samenvoegen in toeristische fiets- en wandelroutes met 

Een duurzame leefomgeving is voor
iedereen van belang! Doe jij ook mee?

recreatieruimte. We zouden graag zien dat de gemeente bedrij-
ven, scholen en haar inwoners een boom aanbiedt om in eigen
tuin te planten. 

Dierveiligheid
Over de kwaliteit van het houden en verplaatsen van dieren als
ook behandeling in slachterijen bestaan geen structurele rappor-
ten. Ook de brandveiligheidsinspectie laat te wensen over.
VENRAY Lokaal is voorstander van regelmatige onaangekondig-
de, volledige controles waarbij het dierenwelzijn centraal staat. 
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Nieuwe ontwikkelingen
Agrarische bedrijven, inclusief opslag, transport, handel, verkoop en ondersteunende bedrijven vormen
een belangrijke economische pijler van Venray. Het belang hiervan mag echter niet overschat worden. Zij
is ook medebepalend voor het aanzien van ons buitengebied. VENRAY Lokaal is blij met en stimuleert
nieuwe ontwikkelingen op het gebied van duurzame landbouw. De gemeente moet de afweging blijven
maken of de druk door de industrie niet te groot wordt op onze leefomgeving.
Kwaliteit en vernieuwing moeten boven kwantiteit gaan. Logistieke dozen hebben dus geen vrij spel
meer. Het traditionele boerenbedrijf bestaat bijna niet meer omdat het een industrie is geworden. 
We willen groeiers en stoppers met elkaar in verbinding brengen en deze stimuleren zich te ontwikkelen
tot een biologisch dynamische industrie. 

Intensieve veehouderij
Ook in de provinciale en landelijke politiek is men ervan doordrongen dat de grenzen van de intensieve
veehouderij inmiddels zijn overschreden. De stelling dat deze industrie niet kan en mag worden
ingeperkt is losgelaten. VENRAY Lokaal streeft al langer naar een grondgebonden bedrijfsvoering in de
veehouderij. Dit vraagt erg veel van alle betrokken partijen en daarom is het aan ons, als gemeente,
daarin faciliterend het voortouw te nemen. 
Boeren zijn, net zozeer als de dieren, deels slachtoffer geworden van een dolgedraaid en onhoudbaar
systeem. De dikwijls negatieve publiciteit voelt voor hen niet alleen onrechtvaardig aan, maar is dat soms
ook. 
VENRAY Lokaal wil met aandacht voor alle partijen en samen met de boeren, een structurele verbetering
door het ontwikkelen van een visie waarbij mogelijke veranderingen/overgangen actief gesteund zullen
worden. 

Metingen en handhaving
Technische middelen kunnen de uitstoot van fijnstof en stank hooguit verminderen. Er wordt te weinig
onaangekondigd gemeten en hierdoor zijn de resultaten vaak onbetrouwbaar. VENRAY Lokaal vindt dat,
in samenwerking met inwoners, metingen uitgebreid moeten worden om betrouwbare informatie te
verkrijgen. Naast stank en gezondheidseffecten voor onze inwoners heeft de neerslag van stikstof een
vernietigend milieueffect. Handhaving is een grote uitdaging omdat de regels steeds veranderen.
Daarnaast is het haast onmogelijk om met de huidige middelen en handhavingscapaciteit de noodzake-
lijke controles uit te voeren. VENRAY Lokaal staat voor een structurele aanpak, in dialoog met omliggen-
de gemeenten. Initiatieven als ‘Boeren en Buren’ geven een verbeterd inzicht in kwaliteit van onze lucht.
De kwaliteit, methodiek en frequentie van bodemwateronderzoek staan echter nog ter discussie. 
VENRAY Lokaal gaat voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek met gedegen controle en handhaving op
vergunningen. 

Meer aandacht voor bewustwording van duurzaamheid en ons milieu.

Gemeente vervult een voorbeeldrol door middel van duurzame keuzes.

Draagvlak creëren voor een verantwoorde energietransitie.

Agrarische sector stimuleren zich te ontwikkelen tot een biologisch-dynamische industrie.

Door metingen onze leefomgeving monitoren en verbeterende acties op uitzetten.

Beter handhaven van de gestelde milieuregelgeving en dierenwelzijn.
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Alle vormen van vrijetijdsbesteding dienen voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar te zijn, ook voor hen die
minder te besteden of een beperking hebben. Er moeten voldoende goed toegankelijke en duurzame parken,
veilige en inclusieve speelplekken, een prikkelarme kermis en voldoende sportmogelijkheden zijn zoals bewe-
gingstoestellen in openbare ruimten. De sportschool van de toekomst is buiten. Recreatieondernemers gaan we
de ruimte geven in te spelen op nieuwe trends en gastbeleving. Regelgeving in de gemeente dient hier rekening
mee te houden, en een bestemmingsplan mag dit niet in de weg staan. VENRAY Lokaal wil een onderzoek naar
ontwikkelingen in de vraag naar recreatie in de groene buitenruimte.
Sporten in clubverband is nog steeds niet voor iedereen bereikbaar. Daarnaast sluiten sportclubs vaak al vroeg
voor de vakantieperiode. VENRAY Lokaal wil het onderwijs met ‘De scholen zijn weer begonnen’, laten aftrappen
met een lokale sportweek. Jaarlijks willen wij nieuwe speerpunten formuleren, met oog voor inclusiviteit. 
Harmoniseer het evenementenbeleid door een goede balans te creëren tussen sociaalmaatschappelijke func-
ties, economische belangen, gezondheidsaspecten en promotie van onze gemeente.

Toerisme
Noord-Limburg is een aantrekkelijke regio en Venray kan daar een grotere rol in spelen. Het gaat niet
alleen om mensen die voor hun plezier reizen, maar ook om mensen die reizen voor hun gezondheid,
sport, studie, zakelijk of familiebezoek. De economische en sociale kracht van recreatie en toerisme is
uniek. Ook de leefbaarheid van het buitengebied zal door toerisme en recreatie worden verbeterd.
VENRAY Lokaal wil maximale ondersteuning voor de sector en snel een stimuleringsagenda ontwikkelen. 

Culturele activiteiten
Er mag wat VENRAY Lokaal betreft geen verschil in subsidieverstrekking zijn tussen harmonie, fanfare,
brassbandactiviteiten en andere kunstvormen. Kunst en cultuur zijn essentieel voor onze samenleving.
VENRAY Lokaal ziet de gemeente als aanjager bij private ondernemingen door subsidie en ruimte be-
schikbaar te stellen. De gemeente moet zich vooral richten op de échte behoeften van jongeren, zoals
festivals gericht op diversiteit, evenementen gericht op ontmoeting, theater met voorstellingen uit ande-
re landen, culturele wereldmuziek, beeldende kunst en gewoon de ruimte om jezelf te zijn zoals in het
stadspark. We maken ons er te gemakkelijk vanaf door veel geld te verstrekken aan jongerencentra.

Recreatie en economie
Recreatie en toerisme zorgen voor waardevolle banen voor alle bevolkingsgroepen en verbeteren de
leefbaarheid en voorzieningen. Tevens versterkt dit de samenhang door ontmoetingsplekken die mede

Naar de bossen, schouwburg, speeltuin, Raceway of
zwembad, het kan hier allemaal. En dat moet zo blijven.

hierdoor ontstaan. VENRAY Lokaal wil de economische betekenis
van de recreatieve sector in andere sectoren gebruiken. 

Sportakkoord
Iedereen moet plezier in sport kunnen hebben, nu en in de toe-
komst. Ongehinderd, in een veilige en gezonde omgeving.
VENRAY Lokaal wil met alle sportaanbieders het sportakkoord
nieuw leven inblazen, met meer aandacht voor de invulling en de
uitvoering ervan. Leefstijl benoemen blijkt iets anders te zijn dan
het daadwerkelijk uitvoeren.
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Maak vrijetijdsbesteding toegankelijk voor alle

inwoners. 

Een stimuleringsagenda voor de recreatieve sector.

Het sportakkoord nieuw leven inblazen.

Een bruisend buitengebied met goede afstemming

van vraag en aanbod.

Veilige fiets- en wandelpaden.

Kunst, cultuur en architectuur meer betekenis geven

met aandacht voor behoeftes van jeugd.

Monumenten en cultuur
Monumenten hebben een beeldvormend karakter en culturele, architectonische en bouwhistorische
waarde. Zij verdienen een professionelere aanpak. Er zijn al veel gebouwen met een cultuurhistorische
achtergrond afgebroken. VENRAY Lokaal is van mening dat wij erbij gebaat zijn dat deze gebouwen be-
houden blijven en streeft naar verruiming van de subsidie instandhouding.
VENRAY Lokaal wil een cultuuragenda die aangeeft hoe kunst, cultuur en erfgoed kunnen bijdragen aan
een sterke sociaal-economische identiteit van Venray. Hierbij inzetten op historie en erfgoed als inspira-
tiebron, decor en vernieuwing van het cultuuraanbod door meer verbindingen te maken. Karakteristiek
erfgoed verdient een duidelijke visie waarin meer ruimte is voor ondernemers en instellingen. 

Een bruisend buitengebied
In navolging van een bruisend centrum is voor het buitengebied van belang om ruimte aan nieuwe
ondernemers, initiatieven, samenwerkingsverbanden en maatwerk bij bestemmingsplannen te bieden.
Er is vraag naar overnachtingsmogelijkheden van tent tot 5 sterren met slecht- en goed weer recreatie
en camperplaatsen op toeristische routes. Wij willen dat, gebruikmakend van de reeds bestaande routes,
een gemeentelijk wandel- en fietsnetwerk ontwikkeld wordt. Denk ook aan struin- en themapaden.
Neem daarin de behoeften van mountainbikers, ruiters en off-road (motor)rijders mee, en laten we
daarbij oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen, evenals goed vindbare parkeermogelijkheden
niet vergeten.

Bekendheid lokale attracties
Er moet meer bekendheid worden gegeven aan lokale evenementen, attracties, musea, schouwburg,
kunst, cultuur en winkels. Dit geldt ook voor uitgaansmogelijkheden en recreatieplekken in bossen en
aan het water. Neem dan meteen de in- en outdoor sportfaciliteiten (niet in clubverband) mee. 
Maak het toeristisch VVV-kantoor, professioneler, pro-actiever en stimuleer tot samenwerking. Laat hen
meer vanuit Venray denken, en leg sterke verbindingen met kunst en cultuur. 

Een aantrekkelijker Venray om (jonge) mensen
te behouden en aan te trekken. Evenementen,

sport en cultuur moeten daarom voldoende
ruimte en mogelijkheden krijgen.
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Veiligheid is een breed begrip. We dienen de fysieke en psychische veiligheid, milieuveiligheid, verkeersveilig-
heid, bedrijfsveiligheid en brandveiligheid te waarborgen. Maar ook heel belangrijk zijn de woonveiligheid,
gezinsveiligheid en de veiligheid van onze persoonsgegevens. We moeten op de hoogte zijn van de gevoels-
veiligheid van onze inwoners. De effecten van normvervaging op algemene veiligheid moeten we goed monito-
ren en daarbij een veilige leefomgeving bewaken en garanderen. 
Ondanks verschillen gaan wij altijd respectvol met elkaar om in ons volledig inclusief Venray. Iedereen moet los
van onder andere inkomen, geloof, gender, handicap, seksuele geaardheid, leeftijd, nationaliteit, ras en her-
komst mee kunnen doen en rekenen op gelijkwaardige behandeling. Klachten dienen serieus opgepakt te
worden en hierbij dient passende steun te worden verleend. VENRAY Lokaal werkt al aan een plan, inclusief
preventieve maatregelen, waarin concreet staat hoe we dit in de gemeente gaan bereiken.

Veilig wonen
De drempel om melding te doen of hulp te zoeken wanneer er achter de voordeur grote spanningen
ontstaan of geweld wordt gebruikt is te hoog. De weg naar een melding is door niet altijd goed
samenwerkende instanties met onoverzichtelijke processen niet altijd even eenvoudig. 
VENRAY Lokaal wil een gestructureerde voorlichting en informatievoorziening. De gemeente dient een
“spin in het web” te zijn en heeft een sturende rol bij de professionele organisaties. 
Zo ook willen we een concrete afhandeling van meldingen over woonoverlast en verloedering van de
omgeving. Daarvoor moet er een handhavingsprotocol worden ontwikkeld waarmee helder wordt wie
welke verantwoordelijkheid heeft. 

Verkeersveiligheid
Er is gestart met het repareren en/of vernieuwen van het wegennet in Venray, waarbij nadrukkelijk
wordt gekeken naar de niet vanzelfsprekende verkeersveiligheid. Fietsers én voetgangers dienen
maximaal te worden gestimuleerd en gefaciliteerd door rotondes, fiets- en wandelpaden aan te pakken.
VENRAY Lokaal wil naast snelheidsbeperkingen op wegen ook een snelheidsgrens van 30 km/uur binnen
de singels en een herinrichting van de infrastructuur voor vrachtvervoer. Binnen dit alles ook de vraag
naar veilige snelfietspaden meenemen.

Iedereen in Venray moet zich veilig
kunnen voelen, ook de gemeente is 
hier verantwoordelijk voor. 

Onveilige plekken
Intimiderende omstandigheden in openbare ruimten zoals
smalle, onoverzichtelijke paadjes of tunneltjes worden vanuit
het gevoel van onveiligheid vaak vermeden. VENRAY Lokaal wil
onderzoek naar oorzaak en gevolg van deze plekken. Er moet
gesproken worden met bewoners en op basis van de resultaten
actie ondernomen worden. Misschien wel een herinrichting van
de openbare ruimte. 
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Brandveiligheid
We zijn te langzaam met onderzoek naar brandveiligheid van flats. Ook berichten over branden in
illegale hennepplantages en de mogelijke gevolgen voor de omgeving hebben geen goed preventief
handelen opgeleverd. VENRAY Lokaal wil verbetering van de brandveiligheid door het verhogen van het
veiligheidsbewustzijn, een meer integrale benadering van de risico’s en een eenduidige verantwoorde-
lijkheid. 

Veiligheid persoonsgegevens
Er zal steeds meer persoonlijke informatie worden gedeeld. Onder meer door de nieuwe omgevingswet
en gemeenschappelijke regelingen tussen gemeenten en bedrijven. VENRAY Lokaal staat erop dat de
eigenaar eerst om toestemming gevraagd wordt. Er zal een garantie gegeven moeten worden op een
veilig gebruik van (digitale) gegevens. 

Handhaving
Waar we regels hanteren, moet er ook gehandhaafd worden. Maar de nog steeds aanwezige beperkte
personele en financiële capaciteit bij politie, BOA’s en toezichthouders dwingen tot prioritering. Voor
inwoners is het bijvoorbeeld heel frustrerend dat jaren na het fietsverbod in delen van het centrum er
maar weinig gehandhaafd wordt.
VENRAY Lokaal vindt dat er meer op preventie moeten worden ingezet of simpelweg regels moeten ver-
dwijnen. We zien hierbij een goed uitgezet samenhangend beleid en dus niet (meer) achteraf bestaande
overtredingen bestuurlijk legaliseren.

Iedereen moet mee kunnen doen en gelijkwaardig behandeld worden.

Verbetering van de brandveiligheid, voor mens en dier.

Onveilige omgevingen herinrichten. 

Goede borging van gegevensbescherming en privacy waarborging van persoonsgegevens.

Consequent ingrijpen bij overtredingen. 

Veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers met aanleg van snelfietspaden.
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Mensen voelen vaak een grote afstand tot de gemeente als instantie. De drempel om hier aan te kloppen wordt
als hoog ervaren. Men heeft het gevoel voor niets bij de gemeente aan te kloppen, omdat ze niet weten of ze
concreet geholpen worden of van het kastje naar de muur worden gestuurd. VENRAY Lokaal wil dat de
gemeente deze afstand verkleint door transparant te zijn, duidelijker te communiceren en betrouwbaar te
handelen.
Transparantie, integriteit en vertrouwen zijn sleutelbegrippen. Digitalisering en data gestuurd werken lijken de
maatstaf, laten we de mens centraal houden en niet de regels. 
De eerder genoemde afstand bestaat ook tussen inwoners en politiek. VENRAY Lokaal wil de politiek dichterbij
de inwoners brengen en hen informeren hoe bijvoorbeeld besluiten tot stand komen. Daarmee scheppen we
ook reëlere verwachtingen.

Samenwerking en communicatie
VENRAY Lokaal staat voor een daadkrachtig, actief en modern bestuur. We willen daarin de kennis,
deskundigheid en ervaringen van onze inwoners, ondernemers en instellingen optimaal gebruiken. We
moeten samen optrekken bij visie, beleid en uitvoeringen en gaan graag de uitdaging aan. De gemeente
dient ingericht te zijn op interactie met de samenleving zodat zij elkaar scherp houden en komen tot
vernieuwende en creatieve ideeën. 
Het zou mogelijk moeten zijn subsidies te verstrekken als instrument om inwoners te prikkelen om zelf
met initiatieven te komen. Dit verhoogt de participatiegraad en dorpen en wijken zullen er daardoor in
slagen elkaar te versterken. 
Wij willen dat de gemeente helder, tijdig en begrijpelijk communiceert. Daarbij moeten wij ons ook reali-
seren dat niet iedereen digitaal vaardig is. VENRAY Lokaal wil onderzoeken op welke wijze verbetering
kan worden bereikt met een toekomst- en ouderenbestendig informatiesysteem. 

De stem van jongeren
De jongeren moeten op alle niveaus in onze samenleving gestimuleerd en ondersteund worden. Wij
moeten ervoor zorgen dat zij hun kracht kennen, ontwikkelen en inzetten voor een betere toekomst voor
henzelf en anderen. VENRAY Lokaal wil de jongeren aanmoedigen te laten zien waartoe zij in staat zijn.
Daarvoor dient een duidelijk jeugdbeleid en jongerenparticipatie, te beginnen met het betrekken van
onderwijsinstellingen.

Wijk- en dorpsraden
Door het beter en meer betrekken van inwoners bij de politiek en hen aanmoedigen en stimuleren,
zullen de daaruit voortkomende burgerinitiatieven sneller een succes worden.
VENRAY Lokaal geeft de voorkeur aan het faciliteren van lokale initiatieven. Wij zien hierin de rol van wijk-
en dorpsraden als vertolkers van de stem van de inwoners. Zij hebben een adviesfunctie welke
onderdeel uitmaken van betreffende dossiers. We dienen hen tijdig mee te nemen in het proces omdat
dit het zo belangrijke draagvlak bevordert. 
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Nieuwe politiek
We zijn blij te merken dat inwoners steeds mondiger worden en meer directe invloed willen. Onze
gemeente is al geruime tijd bezig met een omslag. Zo zijn er gebiedsregisseurs ingezet die dicht bij de
dorps- en wijkraden staan en hen wegwijs maken binnen de gemeentelijke organisatie. 
VENRAY Lokaal wil dat politiek een partner van de inwoners gaat worden. En we willen ook dat er
onderzoek wordt gedaan of de huidige, traditionele raads- en commissiestructuur veranderd dient te
worden en de inwoners zo een stem te geven met echte invloed. Daarbij moeten we ook open staan voor
duidelijk andere bestuursvormen zoals een raadsakkoord. Dit biedt meer mogelijkheden voor zowel
coalitie en oppositie om onderwerpen te agenderen. Dit veroorzaakt meer dynamiek en wisselende
posities rondom vraagstukken.

Verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie
Onze politieke vertegenwoordigers en bestuurders staan aan het hoofd van de samenleving. Zij dragen
daarmee een behoorlijke verantwoordelijkheid. Hierbij hoort een voorbeeldfunctie die van groot belang
is bij het streven naar een vreedzame, gezonde, respectvolle, veilige en plezierige leefgemeenschap. 
Wij zullen dan ook altijd met respect met elkaar omgaan en naar onderlinge saamhorigheid streven. 

Sturing door data
Moderne technieken, dataverzameling en -analyse bieden mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in
de kenmerken van dorpen en wijken. Daardoor is meer maatwerk mogelijk. VENRAY Lokaal is voor het
verantwoord verzamelen en gebruik maken van data-analyse waarmee we beter weloverwogen keuzes
kunnen maken. Deze kunnen dan weer leiden tot een betere besluitvorming. 

Bezuinigen
Ook Venray moet bezuinigingen. Doordat er vanuit de landelijke politiek veel meer taken naar de ge-
meenten zijn gegaan zijn onder meer jeugdzorg, bijzondere ziektekosten en de sociale werkvoorziening
onder zware organisatorische en financiële druk komen te staan. VENRAY Lokaal heeft begrip voor de
noodzaak van bezuinigen, maar wel na goede overwegingen en stellen het belang van inwoners voorop.

Bij de gemeente moet niet alleen óver
de inwoners worden gesproken. 

Maar vooral ook mét hen.

Subsidies en verantwoording
Organisaties die subsidies ontvangen, moeten daar een tegen-
prestatie voor leveren en dus afspraken nakomen. Bij sommige
budgetten is niet precies vast te stellen waaraan die worden
besteed en een mogelijk effect is dan ook niet te meten. Er
wordt vaak gestuurd op het gebruik van middelen. Van transpa-
rantie lijkt geen sprake. VENRAY Lokaal wil dat er vooraf con-
crete doelen worden vastgelegd. Ook willen we dat actuele
informatie over alle subsidies inclusief hun verantwoording,
openbaar op de gemeentewebsite worden vermeld. De indirecte
vaste lasten moeten duidelijk zichtbaar zijn.
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Financiële risico’s
Er komen de nodige risico’s op ons af, waarbij steeds de neiging bestaat dit bij de inwoners te leggen.
Daarnaast kunnen we er niet omheen dat ambtenaren het steeds drukker krijgen, met steeds minder
mankracht, en dit niet altijd op de meest eenvoudige terreinen.  De organisatie is in een aantal situaties
niet meegegroeid en daarom niet meer goed voor haar taak ingericht. VENRAY Lokaal wil in principe
geen lastenverzwaring voor inwoners, maar voor een goede dienstverlening zal de rekening betaald
moeten worden. Lastenvermindering kunnen we ook bereiken door een lagere energierekening (door
subsidie op isolatie) en het hanteren van kostendekkende tarieven (bijvoorbeeld bij rioolonderhoud en
afvalverwerking). 
Projecten nemen soms jaren in beslag. Als ze vervolgens worden afgekeurd of herzien dan is dit regel-
matig op basis van beslissingen in de beginfase tot 6 maanden. 
VENRAY Lokaal wil, om haar controlerende taak correct uit te voeren, eerder en meer updates vanuit het
college en ambtenaren. Dit tussentijds overleg aan de voorkant voorkomt onnodige kosten en ergernis
aan de achterkant. 

Armoede
Venray doet zijn best in armoedebestrijding en -preventie, maar het is jammer dat we niet in staat zijn
om bijvoorbeeld de voedselbank overbodig te maken. 
VENRAY Lokaal is van mening dat de nadruk teveel ligt op de zelfredzaamheid. Wij willen dat er een
ambtenaar Armoedebeleid wordt aangesteld die direct gekoppeld is aan de wethouder. 

Onroerendezaakbelasting
Er zijn afspraken gemaakt over de maximale jaarlijkse stijging van de opbrengsten van de onroerende-
zaakbelasting van alle gemeenten samen. Zeven jaar geleden is bewezen dat deze afspraak geen effec-
tief instrument is. In 2020 is er een nieuwe norm gekomen waarbij naast deze belasting ook de riool- en
afvalstoffenheffing worden vergeleken met omliggende gemeenten. Zo moeten de onderlinge verschil-
len tussen gemeenten inzichtelijker worden. 
VENRAY Lokaal wil het lokale gesprek stimuleren over de keuzes van doelbelasting (belasting met een
specifiek doel) en heffingen die slechts de werkelijke kosten dekken. Áls de OZB verhoogd wordt, dan
met maximaal het inflatiepercentage (de algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten).

Transparantie, duidelijkheid en betrouwbaarheid, vanuit organisatie én politiek. 

Modern besturen met meer samenwerking.

Nieuwe politiek die dichter bij de inwoners staat.

Duidelijk jeugdbeleid en participatie.

Herinrichting van rol dorps- en wijkraden in relatie tot burgerinitiatieven. 

Ambtenaar Armoedebeleid, direct gekoppeld aan wethouder.
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VENRAY Lokaal: een fris,
enthousiast, sterk en inclusief

team. Ik ben blij dat ik met
deze vernieuwde energie en

enthousiasme de lijst kan en
mag aanduwen.

Terugblik
Met veel plezier en enthousiasme heb ik, als fractievoorzitter, de afgelopen raadsperiode VENRAY Lokaal
mogen aanvoeren. Geen eenvoudige klus, door de vele politieke uitdagingen, maar mede door ons
sterke ‘team VENRAY Lokaal’ wel een mooie opdracht. Wij proberen een afspiegeling van Venray te zijn
gevoed door jongere en oudere leden. Sommigen zijn helemaal niet bij te houden in hun enthousiaste,
prikkelende en vooral motiverende initiatieven. 

Lokale stempel
Een gemeente is in belangrijke mate verbonden met het provinciale en landelijke bestuur, maar er is
voldoende ruimte om ook lokaal een stempel te drukken. We hebben en laten nog steeds zien dat er alle
ruimte is om op te komen voor de lokale belangen. Dit geeft ons, in verbinding met de Venrayse inwo-
ners, energie om dat te doen wat juist is. We zetten ons in voor een inclusieve samenleving in Venray
met haar mooie dorpen en energieke wijken. Complimenten en waarderingen hebben ons nog meer
bewust gemaakt van de meerwaarde van het lokale pad wat we bewandelen. 

Vernieuwing
Met iedereen in Venray hebben wij het beste voor, maar ook voor ons als partij. Je kunt ons overal
tegenkomen, niet alleen in campagnetijd. We kunnen pas een échte lokale partij zijn als we door jullie
actief worden gevoed. 

door Tino Zandbergen, fractieleider 2018-2022

We gaan als partij mee met allerlei ontwikkelingen en hebben zelf ook ver-
nieuwing ingezet. Die kan zomaar leiden tot een halvering van de gemiddel-
de leeftijd van ons potentiële team raads- en commissieleden. Daarmee is
een nieuwe bestuurscultuur aan het ontstaan.

Goede basis
Onze Venrayse samenleving maakt voortdurend veranderingen door, en
daarmee verschuiven ook de politieke verhoudingen. Voor je ligt een kersvers
verkiezingsprogramma dat in samenwerking met onze inwoners is geschre-
ven en jou hopelijk zal aanspreken. 
Een uitstekende basis voor een niet tot in detail dichtgetimmerd akkoord,
maar wel voor afspraken op hoofdlijnen of als opmaat voor een raads-
akkoord, wie weet. Levendig met de gemeenteraad én de inwoners van
Venray aan het werk is voor ons dé nieuwe politiek. Een verkiezingspro-
gramma met een nieuwe bestuurscultuur is een logisch gevolg. 
Ik zal me met hart en ziel blijven inzetten voor Venray.

Jij hebt de sleutel in handen!
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