Venlo,
een bruisende
gemeente
Doe mee.
Verkiezingsprogramma VVD Venlo 2022 - 2026

#mijnVVDVenlo

Voorwoord
Venlo vooruit!
Nu de inwoners van Venlo langzaam aan de ijzeren houtgreep van COVID-19 ontkomen, is het tijd
voor een nieuwe koers. De inwoners van Venlo moeten meeprofiteren van de
investeringsmogelijkheden na jaren forse bezuinigingen. De samenleving verdient nu het zoet te
smaken na jaren het zuur.
De maatschappelijke samenhang is door de bezuinigingen onder druk komen te staan en vaak zelfs
bezweken. De talloze vrijwilligers die dagelijks een positieve bijdrage leveren aan de Venlose
samenleving zijn of dreigen af te haken door de geringe steun van de gemeente. Dit gaan we als VVD
Venlo repareren. Lokale cultuur heeft niet de aandacht gekregen die het nodig heeft, lokale cultuur
moeten we stimuleren, koesteren en borgen.
Als 100.000+ gemeente heeft Venlo in de basis veel te bieden. Bezoekers of (dag)toeristen kunnen
hier hun hart ophalen. Echter verwelkomt de gemeente Venlo haar inwoners en gasten als een slecht
gastheer. Verloedering van toegangswegen met een slechte verkeersdoorstroming naar diverse
centra en haar parkeergelegenheden. De VVD Venlo wil onderzoeken of we de onderlinge kernen en
stadsdelen beter kunnen verbinden via goede en veilige fietsverbindingen, met als klapstuk wellicht
een nieuwe fiets-wandelbrug vanuit het Kazernekwartier Blerick naar het Stadscentrum. Een betere
verbinding tussen de stadsdelen en kernen binnen de gemeente versterkt de onderlinge band én is
de oplossing voor huidige onveilige situaties op de bestaande fiets- en wandelroutes.
De hele gemeente moet een frisse en schone uitstraling krijgen. Beter onderhouden openbare ruimte
en de zorg voor een veilig en comfortabel verblijf voor (kwetsbare) bewoners en gasten in centra,
wijken en ons buitengebied.
Door falend woonbeleid wordt het jonge inwoners onmogelijk gemaakt om zich als starters op de
woningmarkt te begeven. Te weinig daadkracht en visie beletten het bouwen van woningen in
algemene zin. Daarnaast is ondanks aangepaste regelgeving, nog steeds sprake van een groei van
illegale en/of ongewenste bewoning van panden in veel stadsdelen.
De VVD Venlo wil van Venlo weer een stad maken waar iedere inwoner en ondernemer trots op is.
Venlo zijn we namelijk samen; jong of oud, leden van een vereniging, de buurten, de
hulpbehoevende, de ondernemers, de studenten en scholieren of de alleenstaande en bewoners met
een beperking. Allemaal moeten ze kunnen rekenen op een proactieve gemeente. Vanzelfsprekend
heeft iedereen daarin zijn of haar eigen verantwoordelijkheid en inbreng. Achteroverleunen en
afwachten is niet de oplossing voor de specifieke problemen. Samen zijn wij Venlo, waarin de VVD
Venlo inwoners met initiatief, ambitie, ondernemerschap en wilskracht actief zullen ondersteunen.
Dit verkiezingsprogramma is voor de VVD Venlo het routeboek voor de periode 2022-2026. We
willen richting geven aan een fijne, verantwoorde, stabiele en duurzame toekomst. De focus ligt op
de mensen, verenigingen en bedrijven die een bijdrage leveren aan de saamhorigheid binnen onze
hele gemeente Venlo.
Veel leesplezier
Leon Bastiaans
Lijsttrekker
#mijnVVDVenlo
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Onze speerpunten
1. Meer veiligheid in de wijken en het verkeer
Wij staan voor de veiligheid van alle inwoners.
-

-

Criminaliteit aanpakken en werk maken van een sluitende ondermijningsaanpak.
Meldingen of signalen van onveiligheid moeten snel en simpel gedeeld kunnen worden met Politie en
gemeente. Met uitbreiding van het aantal boa’s en interventieteams pakken we de problemen meteen
op en pakken illegale kamerbewoning keihard aan.
Veilig verkeersgedrag is niet meer vanzelfsprekend. Verkeershufters gaan we sneller en vaker
aanpakken. Buiten de belangrijke verkeersaders van de stad is de auto, in samenspraak met de
bewoners, te gast.

2. Meer ruimte voor ondernemende en betrokken inwoners
Wij staan voor actieve inwoners die iets van hun leven willen maken.
-

-

Een bloeiende lokale economie waarbij ondernemers niet van het kastje naar de muur worden
gestuurd. Vergunnings- en aanvraagtrajecten verkorten we voor woningbouwers, ondernemers en
verenigingen door het sneller behandelen van én het intensiever betrekken van de directe omgeving.
We streven naar zo min mogelijk vergunningen en vervangen deze door algemene regels.
We stimuleren een divers aanbod van bedrijvigheid op bedrijventerreinen én in de winkel- en
koopcentra. Door samenwerking kunnen zij zich versterken.
Het verenigingsleven staat bol van betrokken en actieve inwoners. We ondersteunen verenigingen die
diepgeworteld in onze lokale samenleving zitten en een belangrijke bijdrage leveren aan de lokale
gemeenschap.

3. Woningbouw voor nu en in de toekomst
Wij staan voor een boeiend en betaalbare woningmarkt.
-

Door de bouw van creatieve woonconcepten zoals tiny houses, eenpersoonswoningen en
aanleunwoningen te stimuleren.
Het verhogen van de plancapaciteit en het beschikbaar stellen van meer bouwlocaties, waarbij we ook
kleinschalige lokale initiatieven de ruimte geven.
Ieder dorp krijgt een eigen woonagenda, zodat we een passend woningaanbod voor de langere
termijn creëren én daarmee gerichter bouwen voor de eigen inwoners.

4. Een slagvaardige gemeente die werkt met de inwoners, voor de inwoners
Wij staan voor een gemeente die zorgvuldig omgaat met haar eigen belastinggeld. Dat betekent dat wat je
doet, je ook goed moet doen. Uitvoerings- en burgergericht.

-

Loslaten in vertrouwen én ondersteunen waar het gevraagd wordt. Gemeenschappen laten we zelf
eigenaar zijn van sociale projecten rondom leefbaarheid.
Een transparante gemeente die laat zien wat ze doen en inwoners mee laat kijken én doen met
datgene wat de gemeente in hun leefomgeving uitvoert.

5. Liefdevolle zorg en ondersteuning
Wij staan voor doelmatige en passende zorg én ondersteuning voor inwoners.

-

Ontregel de zorg in Venlo: minder papierwerk en minder regels.
Ontzorg én faciliteer de vrijwilliger en de mantelzorgers.
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1 Een stad met dorpen waar het fijn leven is
Venlo is een langgerekte gemeente met veelheid aan mogelijkheden om fijn te leven. Onze
honderdduizend inwoners wonen van Belfeld in het zuiden, tot Arcen in het noorden en van Blerick,
Hout-Blerick en de Boekend in het westen tot Venlo in het oosten. We kennen een sterk stedelijk
centrum, waar je binnen enkele minuten in een historische binnenstad staat. Hoe verder je van het
stadscentrum af gaat, hoe ruimtelijker en groener de omgeving wordt.
Van de drukte in de stad, tot de rust in onze dorpen. Er is voor elk wat wils.
We willen de kracht van Venlo behouden door keuzes te maken die bijdragen aan een fijne
leefomgeving. We brengen meer groen in de gebouwde omgeving, zorgen voor schone wijken en we
werken aan een toekomstbestendig niveau van voorzieningen. Waarbij we niet elke vierkante meter
volbouwen, maar ook ruimte blijven bieden aan natuur en bos. We willen een gemeente zonder
achterblijvers. Dat betekent dat we stadsdelen én dorpen de aandacht gaan geven die ze verdienen.
Het voorzieningenpeil moet op een goed niveau blijven. Dat vraagt gerichte acties op de plekken
waar ze het hardst nodig zijn.
Maar dat vraagt ook om 10 à 20 jaar vooruit te kijken. Dat vraagt een actieve houding van de
gemeente om te blijven investeren in gebiedsontwikkeling. We hebben een aantal kansrijke locaties
die onze gemeente kunnen verreiken met ieder hun eigen karakter. Zo heeft het Kazerneterrein de
potentie om de Blerickse historie te verbinden met stedelijke voorzieningen om de hoek. We zien het
Océ de Weerd-terrein als dé locatie om waterrecreatie, wonen en toerisme samen te brengen in een
nieuw te ontwikkelen wijk aan de Maas.

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Veel mensen willen in de gemeente Venlo blijven wonen. Of het nu gaat om ouderen die kleiner
willen gaan wonen, of jongeren die op zoek zijn naar hun eerste woning. De woningmarkt zit op slot
en de gemeente moet in actie komen. De afgelopen vier jaar hebben er te weinig bouwkranen in de
gemeente gestaan, in de dorpen komen te weinig woningen vrij en het aanbod in de stad is te
eenzijdig.
Venlo ligt als gemeente ver achter op het gebied van creatieve en snelle woonconcepten. Het is tijd
om daar een inhaalslag in te maken. Door meer in te zetten op nieuwe vormen van wonen kunnen
we sneller en beter tegemoetkomen aan het grote woningtekort. We willen een interessante
woningmarkt waarbij we innovatieve woonconcepten zoals tiny houses, eenpersoonswoningen en
aanleunwoningen omarmen. Ook wil de VVD Venlo levensloopbestendige en kleinschalige
bouwprojecten van particulieren stimuleren.
Door het verhogen van de plancapaciteit gaan we meer ruimte bieden aan woningbouwinitiatieven.
De vele plannen die nu al op de plank liggen bij woningcorporaties en projectontwikkelaars kunnen
worden gerealiseerd, in plaats van geremd zoals nu het geval is, door de drempel om plannen in te
dienen te verlagen en de plancapaciteit dus te verhogen. Wel laten we woningcorporaties alleen
bouwen conform de woningwet. Oftewel, binnen de mogelijkheden die gemeente daarvoor heeft,
sturen we op realisatie van de sociale woningen door woningcorporaties en de vrije sector laten we
in handen van de markt en particulieren. De eentonige uitstraling, maar ook de eentonige bouw,
waardoor er veel dezelfde huishoudens in een wijk zitten, komt de leefbaarheid niet ten goede. Een
goede mix van inwoners in wijken, maakt de wijk levendiger en daarmee leefbaarder. Hiervoor moet
de bouw van veel corporatiecomplexen veranderen om wijken aantrekkelijker te maken. Waar het
mogelijk is, bieden we woningcorporaties de ruimte om hun woningvoorraad te verkopen. We
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hanteren een eerlijk toewijzingsbeleid voor sociale huurwoning, waarbij we statushouders geen
voorrang meer geven.
We willen een actieve houding van de gemeente bij bouwprojecten. Op dit moment wijken
projectontwikkelaars meer en meer uit naar andere gemeenten vanwege trage besluitvorming in
Venlo. De gemeente moet daadkrachtig aan de slag om voldoende bouw te stimuleren. Door het
aanstellen van een gemeentelijke omgevingsregisseur die dwars door ambtelijke muren heen gaat
en voorkomt dat bouwprojecten vastlopen. Bureaucratische procedures gaan we verkorten en
vergunningsaanvragen gaan we sneller behandelen. Dat vraagt ook een meer beperkte rol voor de
welstandscommissie én een meedenkende rol voor de ambtelijke organisatie, vooral op het gebied
van vergunningen en bestemmingsplannen.
Voor de lange termijn is het noodzakelijk om meer bouwlocaties beschikbaar te stellen, zodat Venlo
een beter doorstroming krijgt. We beginnen bij locaties of bedrijventerreinen die al jaren braak
liggen. Daarbij willen we ruimte bieden aan zelfbouw en hechten we waarde aan gemixte bouw.
We gaan de leefbaarheid in wijken en dorpen verbeteren door een opkoopbescherming en
woonplicht. Daarmee verbieden we het voor grote beleggers om woningen aan te kopen in bepaalde
wijken voor verhuur, maar behouden die mogelijkheid wel voor de kleine particuliere belegger. Dat
biedt starters en doorstromers meer ruimte op de woningmarkt.
Wonen in de dorpen krijgt extra aandacht de komende vier jaar. We zien dat juist in dorpen de
leefbaarheid onder druk komt te staan door vergrijzing, krimpende dorpskernen en een krappe
woningmarkt. Daarom gaan we gaan samen met de alle dorpen een woonagenda opmaken waar de
gemeente zich aan gaat committeren. Zo komen we tegemoet aan de sterke vraag naar woningen
voor de bestaande inwoners in de dorpen en bieden we ook de jongere generatie de mogelijkheid
om in onze dorpen te blijven wonen.

1.2 Waar we de wijk groen en leefbaar houden
Mensen voelen zich beter in een mooie, schone en groene omgeving. Daar gaan we als gemeente in
investeren.
Groen en schoon
We gaan wijken schoner houden door snel te handelen bij vernieling en verloedering.
Rondslingerend afval, hondenpoep, zwerfvuil, vervuiling rondom afvalcontainers, graffiti en andere
overlast worden aangepakt en vernielingen snel hersteld. Het is een kleine groep mensen die de
openbare ruimte vervuilt. Bij meerdere overtredingen wil de VVD Venlo de boetes verhogen en waar
mogelijk verhalen we de kosten op de veroorzaker. We maken capaciteit voor extra Boa’s vrij om
goed onderzoek te doen en hangen extra camera’s op bij hotspots.
Een groene omgeving vraagt om effectief regulier onderhoud. Daarbij geven we de ruimte aan
buurten en straten om zelf invulling te geven aan het groenbeheer. Waar dit uitblijft, zal de
gemeente haar rol moeten blijven pakken. Wanneer in buurten en straten onderhoud stelselmatig
uitblijft, moeten burgers dit kunnen melden bij de gemeente. Onkruid, dichtgegroeide afvoerputten
en –goten veroorzaken bij hevige regenval wateroverlast. Dat verdient extra aandacht en gaan we
extra gelden voor vrijmaken. De gemeente stimuleert de vergroening van tuinen en de openbare
ruimte. En dus zet de VVD Venlo in op het planten van bomen en opslag van overtollig regenwater,
bijvoorbeeld in wadi’s en half verharding. Zo vermindert de overlast van zware regenval en dragen zo
ook bij aan het bestrijden van verdroging van onze bodem.
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Een schone wijk betekent ook dat we pand- en groenverloedering aanpakken. Straten in de
verschillende stadsdelen veranderen in ongure plekken. Voor de tien meest verloederde straten van
Venlo zetten we één aanpak op, waarbij we samen met bewoners en vastgoedeigenaren, de
leefbaarheid gaan verbeteren.
Vitale (winkel)kernen
We blijven investeren in de winkelkernen van Blerick en Tegelen. De gemeente zorgt dat de
openbare ruimte er aantrekkelijk uit ziet, stimuleert samenwerking tussen ondernemers en omarmt
ontwikkelingen die bijdragen aan een vitaal winkelgebied. De afgelopen jaren is er met gemeentelijk
en provinciaal geld veel bereikt. Nu is het tijd om de plannen uit te werken in concrete en zichtbare
acties. Net als in de binnenstad van Venlo, gaan we intensief aan de slag met vastgoedeigenaren om
panden in goede (en soms historische) staat te herstellen en geschikt te maken voor wonen boven
winkels. De aanjagende rol die citymanagers daarbij hebben, moeten we blijven faciliteren. De VVD
Venlo wil dat VenloPartners breder ingezet dient te worden ter ondersteuning voor alle winkelcentra
in onze gemeente.
Leegstand in de winkelkernen is een doorn in het oog van vele inwoners. We verkiezen een compact
en vol centrumgebied in onze stad en dorpen boven een verspreid en kleinschalig aanbod van
winkels buiten de winkelkernen. Leegstaande panden moeten daarbij sneller een nieuwe functie
krijgen.
Venlo trekt vele soorten dagjesmensen en inwoners uit de regio aan. Om ook in de toekomst
aantrekkelijk te blijven, moet het centrum er schoon, verzorgd en gastvrij bijliggen. Daarbij hoort dat
we permanente overlastplekken in en rondom de binnenstad gaan aanpakken, ook als dat betekent
dat we een nieuwe lijn moeten gaan hanteren rondom drugstoerisme. Overlastgevers zorgen voor
ongewenste situaties die niet bijdragen aan een gastvrij, schoon en verzorgd centrum.
Gastvrij betekent ook dat er genoeg te beleven moet zijn. We willen de verblijfsduur in onze
gemeente verlengen door beleving in de openbare ruimte te stimuleren. We willen de binnenstad
aantrekkelijker maken, zowel in overdag als in de avond. Zo willen we de markante gebouwen of
plekken in de binnenstad ‘verlichten’.
Naast deze stedelijke kern hebben we vitale dorpen waarbij de lokale gemeenschap zelf goed weet
wat nodig is. Waar het kan, bieden we die ruimte door zelfsturing te faciliteren. Waar nodig, pakt de
gemeente wel haar verantwoordelijkheid. Behoud van belangrijke voorzieningen voor ’t Ven, Belfeld,
Lomm, Arcen, Velden, Hout-Blerick, Boekend en Steyl houdt de leefbaarheid in stand. De afgelopen
jaren is er veel aandacht gegaan naar de stedelijke centra van Tegelen en Blerick. Nu zijn ook de
dorpen aan de beurt. We willen een dorpenmanager aanstellen die de ontwikkelingen in de
verschillende dorpscentra aanjaagt en versterkt.

1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat
Venlo is een knooppunt waar weg-, spoor- en waterverbindingen samen komen. Daar moeten we
maximaal gebruik van maken.
Files en verkeersopstoppingen zorgen voor ergernissen van bewoners en bezoekers. We gaan
inzetten op moderne verkeerscirculatiesystemen, waardoor we kunnen anticiperen op drukte op
onze hoofdwegen. De belangrijkste toegangswegen tussen onze binnenstad en de dorpen krijgen
daarbij extra aandacht. Die horen er goed onderhouden en netjes bij te liggen. Om de winkel- en
koopcentra goed bereikbaar te houden, zorgen we voor voldoende betaalbare parkeergelegenheid,
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ook op piekmomenten zoals de Duitse feestdagen. Om de parkeerdruk in en rondom de binnenstad
aan te pakken, is de VVD Venlo voorstander van een parkeergarage onder het Julianapark.
De overlast van de vele vrachtwagens gaan we tegen door het aanbieden van voldoende
parkeerplaatsen. Daarvoor staan we niet alleen aan de lat en zoeken we nadrukkelijk de
samenwerking op met onze (Duitse) buurgemeenten.
De VVD Venlo wil dat de gemeente als kartrekker werk maakt van nieuwe stevige infrastructuur, die
kan inspelen op de vraag naar mobiliteit. Denk daarbij aan laadinfrastructuur en waterstofpunten.
Wanneer de bereikbaarheid minder goed te garanderen is, communiceert de gemeente tijdig en
duidelijk naar inwoners over onderhoud aan wegen en wegafsluitingen. Daarbij geldt dat we
onderhoud zoveel mogelijk in één keer proberen te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder
wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’.
Waar bij de hoofdwegen de focus op een goede verkeersdoorstroming ligt, zullen we in de wijken
meer ruimte geven aan andere verkeersdeelnemers waarbij de auto ‘te gast in de wijken’ is. Of het
nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw vervoersmiddel is, we vinden het
belangrijk dat inwoners zich prettig en veilig door Venlo kunnen bewegen. Deze ontwikkelingen
vragen om fietspaden en wegen die worden ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en
doorstroming centraal staan. Bij ov-knooppunten plaatsen we voldoende stallingen (met
oplaadpalen). In de verschillende winkelcentra gaan we onderzoeken hoe we veilig en gastvrij
fietsenstallingen kunnen plaatsen.
Om de stad en de dorpen goed met elkaar te verbinden, zijn goede openbaar vervoer, fiets- en
wandelroutes nodig. We gaan langs de Maas de huidige fietspaden verbreden met voetpaden, zodat
beide gebruikers meer ruimte hebben.
Dankzij de goede bereikbaarheid ten opzichte van de autosnelwegen, zijn we interessant voor vele
bedrijven én bezoekers. We zijn blij dat de ontwikkelingen rondom het knooppunt Zaarderheiken op
de agenda staan in Den Haag en zullen aandacht blijven vragen voor de problematiek rondom onze
snelwegen, zoals de verbreding van de A67.
Onze gunstige ligging aan het spoor moeten we ook in de toekomst blijven benutten. We zijn
voorstander van een dubbelspoor tussen Nijmegen en Roermond: dit zal het treinverkeer tussen het
noorden en het zuiden veel aantrekkelijker maken voor werknemers, studenten en bezoekers uit de
regio. We blijven voorstander van een uitbreiding van het aantal treinstations in onze gemeente.
Zolang dit niet mogelijk is, moeten er snelle busverbindingen tussen het stadscentrum en de dorpen
zijn.
Daarnaast moet Venlo zich met het Rijk en de Brabantse steden inzetten voor een snelle en
frequente grensoverschrijdende intercityverbinding naar Düsseldorf naast de bestaande regionale
grensoverschrijdende verbinding. Dit geldt ook voor de directe intercityverbindingen met de
Randstad gedurende de late avonduren.
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1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen
Energietransitie
De VVD Venlo wil dat de energietransitie en verduurzaming betaalbaar blijft voor gezinnen en
ondernemers. De energietransitie is een opgave waar we als lokale gemeenschap lef moeten durven
tonen. Klimaat- en energiedoelen zoals die internationaal en nationaal zijn bepaald, gaan we op een
slimme en duurzame wijze in onze gemeente implementeren. We ondersteunen alle initiatieven die
streven naar een emissie loze (CO2) neutrale gemeente in 2050. Dankzij cradle to cradle hebben we
circulariteit de afgelopen jaren op de agenda gezet. We willen als VVD Venlo in de geest van het C2Cprincipe blijven handelen.
We willen dat de gemeente voldoende aandacht heeft voor het draagvlak onder de inwoners bij
deze ingrijpende energietransitie. We willen niet dat ons landschap verrommelt door bijvoorbeeld
zonneweides in de natuur. Dit gaan we bereiken door het opmaken van een gemeentelijke
energieladder. De energieladder moet borgen dat de gemeente een brede energiemix nastreeft,
waarin ruimte blijft voor kleine én grote initiatieven die tegemoetkomen aan de vraag en behoefte
naar duurzame energie. Daarnaast borgt de energieladder dat duurzame energieopwekking ook zo
goed mogelijk in het landschap ingepast wordt en zoveel mogelijk op plekken waar de ruimtelijke
impact beperkt is, zoals het benutten van zoveel mogelijk platte daken om zonnepanelen te plaatsen.
De VVD Venlo zet zich in voor snelle procedures voor voortvarende uitvoering van projecten, zoals
bijvoorbeeld voor de noodzakelijke verzwaring van elektriciteitsnetten. We blijven daarbij ook oog
houden voor energiebesparing. Als je het verbruik van energie omlaag kan, hoeft er ook niet
nagedacht te worden over de opwekking ervan.
Om Venlo in 2050 aardgasvrij te maken is het belangrijk om zoveel mogelijk huizen zo snel mogelijk
te isoleren op een manier die voor iedereen haalbaar is. Daarom wil de VVD Venlo meer budget om
isolatiemaatregelen richting energielabel B te stimuleren en toegankelijk te maken voor alle
inwoners. Deze maatregelen beginnen bij de laagste energie labels. Ook wil de VVD Venlo
onderzoeken hoe een isolatiefonds kan worden opgezet om de isolatiemaatregelen financierbaar te
maken. Uitgangspunt is dat middels een publiek-private samenwerking een fonds gestart wordt
waarmee isolerende maatregelen op wijkniveau voorgefinancierd worden. De besparingen op de
energierekening kunnen gebruikt worden om het fonds weer te vullen. Zo wordt verduurzaming voor
huiseigenaren én (sociale) huurders een meer realistischer stap
Door de Venlose energieladder zal de gemeente actief beleid gaan voeren om deze nieuwe sectoren
te steunen. We stimuleren daarbij milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale
opwekking van duurzame energie. We laten bij gunning van projecten duurzaamheid, (zoals
energiezuinig (ver)bouwen, klimaat adaptief, natuur inclusief en circulair bouwen) zwaar meewegen.
Bouw- en infrabedrijven krijgen graag de kans zich in aanbestedingen hierop echt te kunnen
onderscheiden. Daarbij hoort dat de gemeente zelf het goede voorbeeld neemt door het
verduurzamen van sportaccommodaties en gemeentelijk vastgoed. Voor inwoners gaan we het ook
gemakkelijker maken om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te
maken.
Venlo waterstad
Venlo heeft een bron van schoonheid en aantrekkingskracht die nog nauwelijks benut wordt: ons
water. Mooder Maas is datgene wat de verschillende stadsdelen van Venlo met elkaar verbindt. Of
het nu gaat om de Maasboulevard in Venlo, de industriehaven in Blerick en de unieke ligging van
Kloosterdorp Steyl en toeristische trekpleister Arcen. We willen deze plekken de komende jaren
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versterken door een uitbreiding van het aantal passantenhavens en het verbeteren van de kwaliteit
van de bestaande havens. Zo willen we de havens beter ontsluiten op toeristische fiets- en
wandelroutes. Recreatie aan de Maas willen we versterken, bijvoorbeeld door het onderzoeken of
een stadscamping langs de Maas mogelijk is en het aanleggen van ligweides langs de kades.
Evenementen op of rondom het water willen we stimuleren.
Inwoners, zelf aan zet
We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken zoals dorps- en wijkraden.
Wanneer deze initiatieven taken kunnen en willen overnemen van de gemeente, faciliteren we hen
daar in. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een revolving fund. Afbetalingen van
leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk
zijn. We juichen het toe als inwoners zelf het initiatief nemen om hun leefomgeving mooier, schoner
of beter te maken. We zorgen dat er voldoende budget is voor ieder stadsdeel om burgerinitiatieven
ruim baan te geven.
Grensoverschrijdend (samen)werken
De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt samen met collega’s in de
omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of
woningbouw. Daarbij zijn we ons bewust van de voortrekkersrol die Venlo heeft.
Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland levert een positieve bijdrage aan de
welvaartsgroei, het welzijnsniveau en de saamhorigheid van de mensen in grensregio Venlo. Zeer
succesvol zijn de bilaterale grens-info-punten (GIP) en de Servicepunten Grensoverschrijdende
Arbeidsbemiddeling (SGA). Ook op cultuur, sport, onderwijs, toerisme en evenementen kan de
samenwerking met de Duitsers gezocht worden. Op deze terreinen zal de gemeente nadrukkelijk de
samenwerking opzoeken met de Duitsers.
Smart City
Venlo moet een Smart City worden. Dat betekent een stad waar door middel van data en algoritme
slimmer beleid bedacht, uitgevoerd en geëvalueerd wordt. De systemen waar de gemeente gebruik
van maakt, moeten toekomstbestendig zijn. We gaan de gemeentelijke digitale systemen onder de
loep nemen en waar nodig vervangen, zodat medewerkers én inwoners van de gemeente Venlo
beter bediend kunnen worden. ‘Internet of Things’ vraagt ook een goede draadloze netwerktoegang
voor systemen. Waar het gaat om gemeentelijke systemen, gaan we daar extra op inzetten.
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2 Een ondernemend Venlo
Actieve en betrokken inwoners maken van Venlo een levendige gemeente. Of het nu gaat om het
draaiende houden van een lokale voetbalclub, het starten van een winkel in de binnenstad, het
organiseren van een buurtfeest of het wekelijkse vrijwilligerswerk in een seniorenflat. Al dit soort
activiteiten worden door ondernemende inwoners ontplooid. We willen de levendigheid van Venlo
versterken door meer in te zetten op ‘de ondernemende inwoner’.

2.1 Door in te zetten op een lokale economie met internationale allure
Kooplokaal is sinds de coronacrisis een bekend fenomeen geworden. Het is goed voor de lokale
economie dat het geld dat hier verdiend wordt, ook hier wordt uitgegeven. Retail, horeca en
winkelen zijn belangrijke economische factoren in de Venlose economie. We blijven inzetten op een
sterke en toekomstbestendige binnenstad. Dat begint bij de entrees van onze stad. Een gastvrije
binnenstad omarmt haar bezoekers door in te zetten op goede bereikbaarheid, een schone en mooie
openbare ruimte en diverse winkelvoorzieningen. We geven daarbij de prioriteit aan de
toegangspoorten van onze stad en de dorpen.
Promotie van de stad en onze dorpen is in het belang van alle inwoners. We zetten citymarketing
breder in, zodat alle stadsdelen kunnen profiteren.
We ondersteunen en stimuleren winkeliersverenigingen die zelf de handschoen oppakken om de
aantrekkelijkheid van een winkelgebied te vergroten door middel van citymanagement. Hoe meer
winkels zich aansluiten, hoe krachtiger de samenwerking. Voor de winkelgebieden in de gemeente
waar de samenwerking tussen winkeliers, ondernemers, inwoners en vastgoedondernemers stroef
loopt, helpen we om plooien glad te strijken. Initiatieven die zorgen voor betere samenwerking
tussen ondernemers in winkelgebieden of bedrijventerreinen, blijven we ondersteunen. De
gemeente kan daarbij een rol als netwerkregisseur oppakken, om de verschillende initiatieven bij
elkaar te brengen.
Naast onze winkelgebieden, kennen we een groot aantal bedrijven- en industrieterreinen die
bijdragen aan een brede mix van economische activiteiten in onze gemeente. Van jonge groeiende
bedrijven tot aan gerenommeerde multinationale ondernemingen in de maakindustrie, de agrofood,
duurzaamheid, transport, logistiek en glastuinbouw. Duizenden inwoners verdienen hun brood op
deze bedrijventerreinen. Het is van belang dat deze locaties vitaal en interessant blijven. Zo heeft de
Floriade een beweging op gang gebracht die een positieve bijdrage heeft geleverd aan de
campusontwikkeling op Greenport. We gaan de komende jaren extra aandacht geven aan het
verduurzamen, moderniseren en toekomstbestendig maken van onze bedrijventerreinen. We zijn
bereid te investeren in de bedrijventerreinen, op voorwaarde dat bedrijven ook bereid zijn te
investeren in de lokale gemeenschap. De Brightlands Campus Greenport is één van de mooie plekken
in onze gemeente waar innovatie plaatsvindt. De gemeente moet blijven waken voor een boeiend
vestigingsklimaat voor jonge startup ondernemingen, studenten en wetenschappers. We faciliteren
de campus en werken samen om een interessant vestigingsklimaat te behouden.
Ondernemers de ruimte geven om te ondernemen. Dat betekent dat we ze niet van het kastje naar
de muur moeten sturen. Zo verkorten we de vergunnings- en aanvraagtrajecten voor
woningbouwers, ondernemers en verenigingen. Ondernemers weten uiteindelijk het beste waar ze
hun onderneming willen starten. We gaan flexibeler om met locaties waar bedrijven zich vestigen.
Bedrijven en particulieren die vastlopen in hun traject, moeten zich kunnen melden bij een
gemeentelijke regisseur die doorzettingsmacht heeft. We streven naar zo min mogelijk
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vergunningen en vervangen deze door algemene regels. Daarbij faciliteren we waar het onze taak is,
maar durven ook los te laten als organisaties maatschappelijke zaken zelf op willen of kunnen
pakken.

2.2 Cultuur, historie, toerisme én recreatie
Een breed en gevarieerd cultuuraanbod voor alle leeftijden is van groot belang. Het draagt bij aan
een goed vestigingsklimaat, heeft economische meerwaarde en heeft de potentie om mensen buiten
de regio naar onze stad en dorpen te trekken.
De grote culturele instellingen in Venlo zijn de publiekstrekkers voor onze gemeente. Door
investeringen in het verleden liggen deze instellingen er goed bij. De Maaspoort en Grenswerk
vervullen een belangrijke rol als kloppend hart van de lokale cultuur. Maar ook buiten het
stadscentrum hebben we mooie locaties waar veel te beleven is. Toeristen en inwoners uit de regio
weten de culturele attracties in de dorpen zoals Steyl en Arcen steeds beter te vinden. Met het
openluchttheater in Tegelen hebben we een unieke locatie in huis om evenementen in de
buitenlucht te organiseren. We stimuleren culturele instellingen en attracties om te blijven
vernieuwen en onderling samen te werken. We verwachten van ondernemende instellingen dat ze
ook zelf op zoek gaan naar manieren om hun inkomsten binnen te halen. Instellingen die bijdragen
aan de identiteit van een dorp of stadsdeel verdienen daarbij extra aandacht.
Evenementen en festivals zijn niet alleen goed voor de uitstraling van Venlo, maar hebben ook
economische meerwaarde. Toerisme staat in dienst van de stad en haar inwoners, niet andersom.
Alleen dan draagt toerisme op een positieve manier bij aan werkgelegenheid en gezelligheid. De
verschillende toeristische trekpleisters moeten we goed op elkaar laten aansluiten. We bieden de
ruimte voor kleinschalige campings en leggen extra camperplekken aan in de verschillende
dorpskernen en in de buurt van het stadscentrum, met als voorkeurslocaties in de nabijheid van de
Maas.
Erfgoed en historie zijn belangrijke punten om te koesteren. De VVD Venlo wil inwoners én toeristen
beter informeren over de Venlose historie en haar erfgoed. Venlopartners en het VVV-kantoor
krijgen hiervoor extra middelen tot hun beschikking. Een andere belangrijke plek waar historie,
cultuur en educatie samenkomen, is de bibliotheek. In afstemming met de bibliotheek willen we
onderzoeken of we de functie van ‘de huiskamer van Venlo’ kunnen versterken door het
stadsarchief bij de bibliotheek te betrekken.

2.3 Door in te zetten op het lokale verenigingsleven voor alle leeftijdsgroepen
Afgelopen 4 jaar heeft de gemeente het niet voor elkaar gekregen om nieuw beleid te vormen voor
ons verenigingsleven. De VVD kiest voor een andere aanpak. We kennen in Venlo immers een divers
verenigingsleven. Vele inwoners zetten zich onbezoldigd in voor hun lokale harmonie, sportclub of
carnavalsvereniging. Deze organisaties spelen een positieve rol in het welzijn van de lokale
gemeenschap. Dankzij deze organisaties voelt men zich meer betrokken bij hun directe
leefomgeving. Dat geldt voor nieuwkomers, als ook voor de locals. Dat vraagt een andere houding
van de gemeente. Een vereniging of club is geen commerciële organisatie, maar dient een lokaal
publiek doel. Daarom willen we een gemeentelijk verenigingsbeleid dat simpel, eerlijk en
toegankelijk is. Of het nu gaat om accommodatie-, subsidie- of vrijwilligersbeleid. We belonen
verenigingen die iets extra’s bijdragen voor de lokale gemeenschap. Daar bieden we extra gelden
voor aan. Denk bijvoorbeeld vuilprikacties, het beschikbaar stellen van een accommodatie voor
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andere gebruikers, het organiseren speciale activiteiten voor kwetsbare doelgroepen etc. We maken
hiervoor een ‘bonusgids’ voor verenigingen beschikbaar.
De gemeenschapshuizen in onze gemeente hebben een multifunctionele rol binnen de lokale
gemeenschap. De VVD Venlo vindt dat ieder dorp en stadsdeel recht heeft op een modern en
fatsoenlijk gebouw waar sociale voorzieningen plaats kunnen vinden. De nabijheid van een
gemeenschapshuis maakt het ook voor senioren en inwoners met een beperking mogelijk om
dichtbij thuis gebruik te maken van voorzieningen.

2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan
De beste sociale voorziening is een betaalde baan. VVD Venlo zorgt ervoor dat minder mensen een
uitkering nodig hebben en dat er meer mensen aan het werk zijn. Dit leidt er ook toe, dat de
gemeente minder geld hoeft uit te geven aan uitkeringen en kan besteden aan sociaalmaatschappelijke voorzieningen.
We willen dat mensen meedoen in de samenleving en dat onze sociale zekerheid daarop is gericht.
Laaggeletterdheid is voor veel mensen een belangrijke belemmering om aan de slag te gaan. Alle
mensen met een bijstandsuitkering worden gescreend op laaggeletterdheid en digitale vaardigheden
om het probleem beter in kaart te brengen. Persoonlijke aandacht voor de begeleiding van een
bijstandsgerechtigde vanuit de gemeente is daarbij essentieel. Werk moet immers lonen. Waar
gemeentelijk beleid bijdraagt aan een grotere armoedeval, nemen we onze verantwoordelijkheid en
schaffen we waar nodig regelingen af.
De gemeente biedt gerichte begeleiding naar werk door meer persoonlijke dienstverlening. De
kwaliteit van dienstverlening staat voorop. Van mensen die begeleiding krijgen verwachten we dat ze
hun best doen om snel weer aan het werk te gaan. We maken daarbij werk van proactieve
omscholing, want de banen liggen voor het oprapen.
Re-integratie is erop gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. We activeren mensen in
de bijstand door hen een tegenprestatie te laten leveren. Daarbij vragen we van iedereen een
maximale inspanning om het Nederlands voldoende (B1-niveau) te beheersen en willen ook hier
maatwerk op in zetten om mensen dit niveau te laten bereiken. We willen dat mensen meedoen in
de samenleving en dat onze sociale zekerheid daarop is gericht.

2.5 Waar iedereen meedoet en integreert
VVD Venlo staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen welkom is, gerespecteerd wordt
en meedoet.
Integreren betekent dat we verwachten dat mensen zich houden en conformeren aan de
kernwaarden van onze rechtstaat, andere opvattingen respecteren, de Nederlandse taal spreken en
een bijdrage leveren aan de samenleving. We zijn tegen doelgroepenbeleid op grond van levens- en
geloofsovertuiging of afkomst. We geloven in een gemixte samenleving, waar mensen ook veel van
elkaar kunnen leren. Waar iemand vandaan komt, vinden wij minder belangrijk dan de wil of
mogelijkheden om mee te doen in de samenleving. Dat betekent actief bezig zijn met het verkrijgen
van werk, het leren van de Nederlandse taal en het voorkomen van schooluitval. Daar zal de
gemeente dan ook op blijven focussen. Mogelijkheden om te profiteren, maar niet mee te doen,
gaan we zo veel mogelijk belemmeren.
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We helpen als gemeente niet mee aan opvang van illegalen en asielzoekers van wie hun verzoek
door de IND en rechter is afgewezen die niet meewerken aan hun vertrek. We ondersteunen
organisaties die integratie bevorderen. Dat betekent dat we geen subsidies verstrekken aan
organisaties die dat juist niet doen, bijvoorbeeld omdat ze gericht zijn op behoud van eigen cultuur,
of omdat ze democratische waarden ondermijnen.
Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten leveren in verschillende sectoren een onmisbare bijdrage aan de economie. De
afgelopen jaren is er te weinig aandacht geweest voor deze groep van tijdelijke werknemers op het
terrein van huisvesting en voorzieningen. De VVD Venlo wil dat arbeidsmigranten zich welkom voelen
in onze gemeente. We vinden het belangrijk dat de gemeente voldoende (ruimtelijke)
huisvestingsmogelijkheden biedt om arbeidsmigranten veilig van huisvesting te voorzien. In eerste
instantie zijn werkgevers, commerciële verhuurders en woningcorporaties aan zet. Het aanpakken
van overbewoning of illegale verhuur van kamers is een belangrijke aangelegenheid voor de
gemeente om overlast en onveiligheid te voorkomen, hiervoor stellen we een aanpakteam illegale
huisvesting in. We gaan afspraken maken met commerciële vastgoedbedrijven over tijdelijke
huisvesting. We spreken werkgevers en commerciële verhuurders aan op hun verantwoordelijkheid.
Reguliere woonhuizen in wijken zijn vaak niet geschikt voor huisvesting van tijdelijke
arbeidsmigranten. Door goede huisvesting voor arbeidsmigranten komen reguliere woonhuizen weer
beschikbaar voor andere doelgroepen.
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3 Waardevolle hulp & zorg voor inwoners
3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal te maken met zorg. Met hulp die zo dicht mogelijk bij huis wordt
georganiseerd, zodat het weinig aanpassingen vraagt aan ons dagelijks leven en je in je eigen buurt
goed oud kunt worden. Een buurt waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig
praatje. En waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel
kan gaan. In Venlo hebben we de afgelopen jaren het sociaal beleid drastisch omgegooid. Na de
financiële tekorten en de grote financiële tegemoetkomingen vanuit het Rijk, lijkt het
huishoudboekje van de gemeente weer op orde. Het is belangrijk dat ook in de toekomst inwoners
gebruik kunnen maken van kwalitatief goede zorg en ondersteuning.

3.2 Ontregel de zorg
Te zware administratieve lasten kunnen een bedreiging voor de kwaliteit van zorg vormen. Maatwerk
bieden gaat daarbij al snel gepaard met grote administratieve lasten. We vinden het een gemiste
kans dat de gemeente Venlo geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om met betrokken
partners in het zorgdomein schrapsessies te organiseren. Minder regels betekent meer tijd voor zorg
en ondersteuning. De VVD Venlo wil, in lijn met landelijk beleid, gaan inzetten op lokale
schrapsessies, waardoor we de regeldruk in het sociaal domein verlagen en de aandacht verschuiven
van administratie naar maatwerkmogelijkheden.
Wanneer zorg nodig is, dan moet het snel beschikbaar en van goede kwaliteit zijn. Daarom spreken
we met zorgorganisaties af hoelang dit mag duren. Als inwoners hun ondersteuning zelf kunnen
regelen, moet dat ook makkelijk kunnen. Het integraal persoonsgebonden budget gaat daar een
belangrijke bijdrage aan leveren.
De VVD Venlo vindt dat goede zorg snel toegankelijk moet zijn voor onze inwoners. We willen dat
thuiszorg binnen één week geregeld wordt. Vooral voor ouderen en hun directe omgeving moet dat
voor verlichting gaan zorgen.
We pakken de wachtlijsten aan. We gaan daarom als gemeente actief wachtlijstbeheer per
zorgvorm voeren, zodat we vroegtijdig kunnen bijsturen. Naast de gecontracteerde zorg is het bij
wet mogelijk om met een persoonsgebonden budget (PGB) je eigen zorg in te kopen. Dat moet op
een laagdrempelige en toegankelijke manier mogelijk zijn.
Het meedoen aan aanbestedingen kost enorm veel capaciteit bij zorgorganisaties. Daarom gaan we
voor meerjarige samenwerkingsverbanden met zorgaanbieders waardoor de budgetten, prestaties
en effectiviteit beter te monitoren zijn. Een beperkt aantal zorgaanbieders betekent niet per definitie
betere en goedkopere zorg. De VVD Venlo wil het sociaal domein ook toegankelijk houden voor
kleine zorgaanbieders. Hiervoor is een goede balans tussen grote en kleine zorgaanbieders wenselijk.

3.3 Ontzorg de mantelzorger & de vrijwilliger
Mantelzorg is per definitie liefdevolle zorg. De gemeente moet deze groep meer ontzorgen, door een
toegankelijk en centraal informatiepunt bij de gemeente te beleggen waar mantelzorgers terecht
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kunnen met vragen. Bovendien kan de gemeente zorgen voor logeerhuizen en tijdelijke vervanging
(respijtzorg) zodat zij hun zorgtaken even aan een ander kunnen overdragen. Mantelzorgers horen
erop te kunnen vertrouwen dat in noodsituaties vervanging mogelijk is. We willen het makkelijker
maken om mantelzorgwaardering aan te vragen en te verlengen.
Naast mantelzorgers, zetten vele inwoners zich onbezoldigd in voor de goede zaak. We verwachten
van de gemeente dat zij een sluitend vrijwilligersbeleid uitwerken, waarbij commerciële organisaties,
platforms en sociale wijkteams de ruimte krijgen om zoveel mogelijk vrijwilligers te mobiliseren, te
activeren en in te zetten.

3.4 Preventie en schuldhulp
Door effectieve preventie kunnen we voorkomen dat er zwaardere hulp nodig is. Problemen bij
kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk te signaleren. Sociale wijkteams,
huisartsen, scholen, sportclubs en verenigingen hebben hierin een belangrijke rol. Met hen gaan we
in gesprek om te zorgen dat deze aanpak zo effectief mogelijk wordt. We verlangen van het sociale
wijkteams dat ze ook actief zijn op en rondom scholen, sportclubs en verenigingen.
Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met een
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie. Bij
schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale gezondheid van onze inwoners.
Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan. Daarvoor is
het noodzakelijk dat partijen in het maatschappelijke veld samenwerken met professionele
bewindvoerders en budgetbeheerders. Er is immers een bewindvoerdersconvenant tussen de
bewindvoerders en schuldhulpverlening van de Gemeente Venlo die nog onvoldoende rendeert.
Schuldhulp tijdens bewind draagt bij effectieve en snelle hulp. De gemeente dient deze
samenwerking tussen bewindvoerders en schuldhulpverlening méér aan te jagen. We verwachten
een actieve houding van de gemeente waarbij het zorg- en veiligheidshuis een belangrijke rol speelt
voor deze doelgroep.

3.5 Zorg en hulp voor kwetsbare groepen
In Venlo sta je er niet alleen voor. Als je zorg of hulp nodig hebt, kun je bij de gemeente terecht. Dat
geldt voor iedereen. Daarbij hoort een strakkere regie van de gemeente bij het toewijzen van hulp en
ondersteuning.
Voormalig dak- en thuislozen en mensen met psychische problematiek hebben vaak moeite met het
vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij langer in een instelling wonen dan nodig,
waardoor er wachtlijsten ontstaan. We willen daarom meer zelfstandige woonvormen met
ambulante begeleiding organiseren, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving.
We moedigen initiatieven aan die bijdragen aan kleinschalige zorg die zo dicht mogelijk bij de
mensen georganiseerd is. Heb je advies of steun nodig op verschillende vlakken, zoals schulden,
opvoeding, werk en gezondheid? Dan wil de VVD Venlo dat je samen met het buurtteam één plan
maakt en één hulpverlener als aanspreekpunt krijgt.
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De VVD Venlo wil geen onnodige medische keuringen voor mensen waarvan al bij de gemeente
bekend is dat ze een handicap hebben. Herindicatie van zwaar (meervoudig)gehandicapte kinderen
gaan we zo veel mogelijk voorkomen. Dat geldt ook voor het terrein leerlingenvervoer waar we,
binnen de mogelijkheden, naar meerjarige beschikkingen gaan. Dit scheelt kind en ouders veel stress
en rompslomp. We streven een soepele overgang van stelsels na. Dit geldt allereerst voor jongeren
vanaf hun achttiende, maar denk ook aan mensen met forensische titel naar Wmo. Continuïteit van
hulp voor deze kwetsbare inwoners is onontbeerlijk voor duurzame zorg.
We blijven wel scherp op de kwaliteit van zorg en ondersteuning. Signalen die de gemeente oppikt
over plekken waar het niet goed gaat, gaan we extra volgen. Organisaties waar de gemeente al
jarenlang goed mee samenwerkt, verdienen het vertrouwen.
Overgangen in het stelsel leiden tot problemen: zorg voor vloeiende overgangen. Dit geldt allereerst
voor jongeren vanaf hun achttiende, maar denk ook aan mensen met forensische titel naar Wmo.
Continuïteit van hulp is onontbeerlijk voor duurzame resultaten.

3.6 Waar je fijn kunt opgroeien & onderwijs een gelijke start biedt
We gunnen onze kinderen het beste onderwijs. Dat is goed voor hun toekomst maar ook voor de
toekomst van Venlo. Daarmee zorgen we dat inwoners een goed bestaan kunnen opbouwen. Dat
inwoners ook in de toekomst toegerust zijn voor een nieuw type banen en daarmee optimaal kunnen
participeren in de samenleving. De lokale arbeidsmarkt kan daarmee beschikken over
gekwalificeerde medewerkers. Onze jeugd verdient een eerlijke kans op goed onderwijs. We gaan
ons daar als gemeente samen met de schoolbesturen, opleidingen en werkgevers voor inzetten,
zoals in lijn met de al ingezette lokale educatie agenda. We willen deze agenda breder uitrollen in de
gemeente, zodat alle wijken kunnen profiteren van de verbeterde samenwerking. Zo wordt de school
weer de plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Dat geldt voor kinderen die vooroplopen (denk
aan hoogbegaafdheid), maar net zozeer voor kinderen achterop blijven.
Over het algemeen is het schoolniveau in onze gemeente goed, al blijkt het lastig om voldoende
aandacht te geven aan kwetsbare leerlingen. Nog te vaak wordt van scholen verwacht dat zij de
oplossing zijn voor de problemen die breder spelen in de samenleving. We gaan
onderwijsinstellingen niet méér taken toeschuiven en stimuleren zorg- welzijnsorganisaties om meer
samen te werken met scholen.
Dat vraagt accommodaties die multi-inzetbaar zijn voor verschillende afnemers. De gemeente moet
samen met de onderwijsinstellingen toewerken naar huisvesting waarbij accommodaties een
wijkfunctie krijgen. De doorontwikkeling van integrale kind centra is daarbij een goede eerste stap.
De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in Venlo studentenstad. We mogen trots zijn op de mbo,
hbo en universitaire instellingen die we in Venlo hebben. Hoewel de verdere ontwikkeling en
uitbouw van de opleidingen de verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstellingen zelf, zal de
gemeente meewerken als zij op zoek zijn naar nieuwe locaties.
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4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Om je fit te voelen en een fijn leven te kunnen leiden. Voorkomen is immers beter dan genezen. Wij
willen daarvoor niet van alles gaan verbieden of verplichten. Maar de overheid kan wel helpen om
gezonde keuzes makkelijker te maken en om ongezond gedrag af te leren. Dat is niet alleen
belangrijk voor het individu, maar ook voor de samenleving als geheel. Gezonde keuzes kunnen
ernstige ziektes voorkomen, waardoor we bijvoorbeeld minder zorgkosten maken.
Sporten is ontzettend belangrijk. Sport en spel verbindt, geeft zelfvertrouwen, ontspanning en
bevordert een gezonde levensstijl. Zeker nu onze samenleving steeds ouder wordt, is het belangrijk
dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met
scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner van jong
tot oud samen kan sporten en spelen. Sport en spel is toegankelijk voor ouderen en mensen met een
beperking. De gemeente besteedt een vast gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners.
Om ouderen voldoende te laten bewegen, zorgen we voor wandelroutes met voldoende
rustmogelijkheden. In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de
gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme en racisme is
geen plek in Venlo.
Venlo is een gemeente waarbij zowel recreatief sporten als topsport een belangrijke plek innemen.
We willen het aantal beweegparken in onze gemeente fors uitbreiden. Daarbij willen we ook meer
spel- en sportfaciliteiten in de openbare ruimte plaatsen waar spontane ontmoetingen en
interacties kunnen ontstaan, denk aan schaaktafels en jeu de boules banen in parkjes.
We activeren nauwe samenwerking van diverse verenigingen op sportlocaties zoals op sportkern
Vrijenbroek en juichen fusering van verenigingen waar nodig toe. Samenwerking heeft de potentie
om vrijwilligersinzet beter te organiseren, wat de bestuurbaarheid ten goede komt. We gaan
verenigingen daarbij niet dwingen om te fuseren.
Topsport en evenementen
De VVD Venlo wil topsport in de gemeente meer promoten. Topsporters uit onze gemeente zijn
passievolle en unieke professionals die als voorbeeld kunnen fungeren voor jong en oud.
Topsportorganisaties die een uitzonderlijke positie innemen voor het sportklimaat in onze gemeente,
gaan we extra ondersteunen. Zo is VVV-Venlo de sportieve, economische en maatschappelijke motor
van Venlo en de Gezondste Regio. Voor de gemeente is VVV-Venlo een onmisbare waardevolle
factor in de Venlose gemeenschap. De VVD in Venlo begrijpt de noodzaak en is ervan overtuigd dat
een nieuwe multifunctioneel sportstadion VVV zal helpen haar ambities voor de toekomst waar te
maken en willen dit proces en de ontwikkeling hiervan actief ondersteunen, zodat de
levensvatbaarheid van VVV-Venlo naar de toekomst toe gegarandeerd zal blijven. We willen daarbij
de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen waarbij een organisatie als VVV-Venlo kan floreren.
Net als VVV-Venlo, zijn er nog een aantal topsportorganisaties die stimulering vanuit de gemeente
verdienen. We richten ons daarbij specifiek op het verbinden van de topsport bij de breedtesport.
Een plek waar topsport en breedtesport al goed samenkomen, is de Venlose hockeysport. We vinden
het daarom belangrijk om de fusie van de hockeyclubs af te ronden met de aanleg van een zesde
hockeyveld.
Grootschalige sportevenementen hebben Venlo de afgelopen jaren een flinke boost gegeven. We
zijn trots op deze evenementen en bieden ruimte aan nieuwe initiatieven die sport en bewegen
stimuleren.
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5 Een veilige gemeente
Wij willen dat iedereen in Venlo veilig kan wonen, verblijven, werken en ondernemen. Zonder
veiligheid, geen vrijheid. Samen met inwoners en ondernemers zorgt de gemeente daarom voor een
veilige leefomgeving. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken criminaliteit
keihard aan en zetten alles op alles om herhaling te voorkomen.

5.1 Waar we veilig zijn en ons veilig voelen
Venlo moet veiliger. De VVD Venlo vindt de criminaliteitscijfers te hoog. We hebben een hoger aantal
diefstal, inbraken, vernielingen, drugsdelicten en overlast ten opzichte van vergelijkbare gemeenten.
Hufterig gedrag en straatterreur worden hard aangepakt. Dit vraagt een doortastende en
resultaatgerichte aanpak. Hiervoor gaan we, na Rotterdams voorbeeld, een team stadsmariniers
samenstellen die zich gaan richten op ondermijning, verkeer, schuldenaanpak en specifieke wijken.
In onze stad moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Daarom pakken we elke vorm van discriminatie,
vaak gevolgd door geweld, keihard aan. De VVD zal ervoor zorgen dat het doen van aangifte zo
makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Huiselijk, seksueel of zinloos geweld verdient geen plek binnen
onze lokale gemeenschap. Het zorg- en veiligheidshuis hoort een centrale rol te spelen in deze
problematiek. Zij moeten de kartrekker zijn van een integrale aanpak waar zorg en veiligheid
samenkomen.
Binnen de wettelijke mogelijkheden verruimen we de taken en bevoegdheden van buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) binnen onze gemeente. We willen aanzienlijk meer boa’s en breder
inzetten om ook verkeersveiligheid te verbeteren en kleine criminaliteit beter te bestrijden. De
kosten van handhaving worden zoveel mogelijk verhaald op diegenen die het veroorzaken.
Door het aantal boa’s aanzienlijk te verhogen kan de gemeente ook beter handhavend optreden. De
VVD Venlo wil dat doortastend wordt opgetreden indien de gemeente op de hoogte is van
overtredingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal regels voor de
ruimtelijke ordening, wonen of geluid- en milieuhinder. Voor het vertrouwen van mensen in hun
gemeente is het belangrijk om zichtbaar en adequaat overtredingen aan te pakken.
Zelf actie en melden stimuleren: Inwoners die onveilige of verdachte situaties zien, melden deze aan
de politie. De politie grijpt in en houdt hen op de hoogte van de afloop. Wij zijn dan ook voorstander
van bewonersinitiatieven als buurtpreventie, waarbij inwoners zelf in hun wijk een oogje in het zeil
houden. Initiatieven op dit gebied worden door de gemeente gesteund.
Drugstoerisme brengt onze gemeenschap weinig goeds. De huidige locaties veroorzaken overlast,
onveiligheid en trekken ongewenste gasten aan. Het huidige drugsbeleid stamt uit 2012 en vraagt
om vernieuwing. De VVD Venlo is geen voorstander van coffeeshops in het centrum van onze stad. Er
is al beleid om coffeeshop niet bij scholen in de buurt toe te laten. Oftewel, de VVD Venlo wil
onderzoeken of ook andere locaties bestempeld kunnen worden als ‘ongewenst gebied voor
coffeeshops’.
Veilig voelen we ons ook als we goed voorbereid zijn op een ramp of crisis, zoals hoogwater. Daarbij
heeft de gemeente samen met de Veiligheidsregio een belangrijke rol. Het hoogwater van juli 2021
heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat sommige dorpen, zoals Velden, nog altijd kwetsbaar zijn voor
hoogwater. Het is een gemeentelijke taak om aangereikte en spontane hulp van de inwoners goed te
organiseren, risico’s te communiceren én te agenderen bij overige overheden. De VVD zal zich daar
onverminderd hard voor inzetten.
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We verwachten een gemeentelijke organisatie die goed opgeleid, geoefend en getraind is om te
acteren in crisissituaties. Crisis- en publiekscommunicatie is daarbij van essentieel belang. De
coronacrisis en het hoogwater heeft het belang van de veiligheidsregio’s onderstreept. Op basis van
de evaluatie en de lessen die geleerd zijn in de pandemie en het hoogwater worden deze verder
versterkt.
De VVD Venlo wil dat de gemeente geen concessies doet als het gaat om veiligheid. Of het nu gaat
om vitale infrastructuur, het spooremplacement of bedrijven waarbij een incident een grote impact
heeft op de lokale gemeenschap. De gemeente zal vanuit openbare veiligheid strikt moeten toezien
op deze locaties.
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6 Een gemeente die werkt met de inwoners, voor de
inwoners
6.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat
De gemeente is er om problemen op te lossen. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en
overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen
we wachtrijen, problemen en frustraties. De VVD Venlo verkiest een sterke overheid boven een grote
overheid. Kwaliteit boven kwantiteit. Dat betekent ook dat we open staan voor organisaties of
gemeenschappen die taken kunnen en willen overnemen. Daarbij hoort, wat de VVD Venlo betreft,
vertrouwen hebben in partijen die zelf ook een taak op zich kunnen nemen, waardoor de overheid
zich op andere taken kan richten, of kan specialiseren.
We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er
alles aan doet om je goed te helpen. De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede
kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen
uitkomt.
Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over gegevens
die belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van
subsidies of wanneer planmatig (groen)onderhoud wordt uitgevoerd in een bepaalde wijk. Hier
ontwikkelen we een wijkgericht dashboard voor. Daarmee dagen we ook de gemeente zelf uit om
projecten slim te combineren. Dit vraagt goede communicatie met marktpartijen die onderhoud aan
riolering, bekabeling, bomen en wegen uitvoeren.
De gemeente is de meest lokale overheid voor haar inwoners. Toch zijn veel zaken alleen te
realiseren in samenwerking met medeoverheden en maatschappelijke organisaties. Goede relaties
en netwerken zijn daarom belangrijk dat ambtenaren en bestuurders weten hoe de hazen lopen in
Den Haag, Maastricht, Brussel en Noordrijn-Westfalen. Daarom wil de VVD Venlo meer capaciteit op
de lobbyactiviteiten van de gemeente.
Tot de dag van vandaag heeft de gemeente Venlo geen eigen ombudsman. De ombudsman is een
onafhankelijke en onpartijdige instantie die klachten behandelt over bijna alle overheidsinstanties.
Bijvoorbeeld over de trage behandeling van brieven of verzoeken. Of het niet reageren op uitspraken
van een verzoek of verkeerde toepassing van wettelijke voorschriften. Er ligt al jaren een kant-enklaar plan klaar hiervoor en het is nu tijd om dat ook uit te voeren.
VVD Venlo wil de communicatie en interactie met haar bewoners aanjagen en faciliteren zodat de
gemeente voldoende feeling houdt met de wensen, zorgen en ambitie van haar burgers en
anderzijds dat de burgers eenvoudig en snel toegang hebben tot de gemeente. We gaan minder
doen vanuit het gemeentekantoor én meer vanuit de wijk. Minder beleid, meer uitvoering. Iedere
ambtenaar is daarbij een ambassadeur van de gemeente. Dat vraagt ambtenaren die hart voor de
organisatie hebben, kennis van zaken en burgergericht zijn. Een flexibele schil van inhuur is
onvermijdelijk, maar voor de rest beperken we externe inhuur en richten we ons zoveel mogelijk op
arbeidskrachten uit de eigen regio.
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6.2 En we verstandig met ons geld omgaan
Bij het verlenen van opdrachten of aanbestedingen kiezen we vaker voor bedrijven en organisaties
uit de regio, oftewel ‘lokaal aanbesteden’ voor lokale diensten en producten. Zo stimuleren we de
lokale economie en besteden we het belastinggeld van onze inwoners met lokale impact. Daarnaast
nemen we, waar mogelijk, duurzaamheid en circulariteit op in het programma van eisen. Zo dagen
we bedrijven en organisaties uit om innovatief en duurzaam aan de slag te gaan voor de
gemeenschap.
Wij staan voor een gemeente die zorgvuldig omgaat met haar eigen belastinggeld. Dat betekent dat
wat je doet, je ook goed moet doen. De gemeente participeert in vele organisaties zoals BsgW, de
Veiligheidsregio, Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord en Omnibuzz. Regionale
samenwerkingen kunnen bijdragen aan efficiënte inkoop en uitvoering van diensten. Onze gemeente
betaald als centrumgemeente vaak de grootste rekening bij veel van deze organisaties. We willen
daarbij niet tekenen bij het kruisje, maar actief de strategische lijn van deze organisaties
meebepalen. We gaan de komende vier jaar alle participaties kritisch tegen het licht houden en zijn
bereid om hard in te grijpen als ze niet naar behoren functioneren.
Belastingen en financiën
De gemeente Venlo is niet een doel op zichzelf, maar een middel om inwoners goed van dienst te zijn
door te investeren in kwaliteit en vernieuwing. De gemeente is er voor jou en niet andersom. De VVD
Venlo wil de gemeentelijke lasten, zoals de OZB, laag houden en het gemeentelijk huishoudboekje op
orde houden. Gaten in de gemeentelijke begroting mogen wat de VVD Venlo betreft niet
automatisch worden gedicht door belastingen en tarieven te verhogen. Er moet ook gekeken worden
waar de gemeente zelf op kan besparen. De VVD Venlo vindt het onwenselijk dat de gemeente geld
oppot.
De VVD Venlo vindt het geen kerntaak van de gemeente om vastgoed in haar bezit te hebben. De
gemeente maakt veel kosten voor onderhoud en exploitatie van dit vastgoed. De komende
collegeperiode wil de VVD Venlo het vastgoed- en grondbeleid herzien, waarbij we gemeentelijk
vastgoed kunnen gaan afstoten. Vanzelfsprekend maken we daar waar nodig afspraken met
kopende partijen om publieke functies te behouden. Bij panden die niet worden verkocht maar
worden verhuurd moet de gemeente als eigenaar een marktconforme huur rekenen. Bij objecten
met een maatschappelijke bestemming wordt een kostendekkende huur gevraagd.
Het ontwikkelen van nieuwbouwlocaties voor woningbouw en grondopbrengsten zorgen voor
eenmalige opbrengsten die we gaan inzetten voor eenmalige uitgaven.
De VVD Venlo staat voor doelmatige zorg. Door het verlagen van de administratieve lastendruk
besparen we op de apparaatskosten.
Door intensievere handhaving zullen de inkomsten uit boetes omhoog gaan. Deze opbrengsten
vloeien terug naar de extra kosten die op het veiligheidsdomein gemaakt gaan worden.
De Venlose hondenbelasting is een van de duurste van Limburg. Het is financieel onhaalbaar deze in
een keer af te schaffen. Daarom wordt de hondenbelasting in de komende periode gehalveerd –
waarmee het ongeveer op het gemiddelde zit van alle Limburgse gemeenten - en in de periode
daarna wat de VVD betreft afgeschaft.
De gemeente moet meer gericht zijn op het verkrijgen en binnenhalen van provinciale, nationale en
Europese gelden. Door meer in te zetten op het slim combineren van gemeentelijke opgaves met
subsidiemogelijkheden van hogere overheden.
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