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1. Voorwoord 
 
Beste groot Venlonaren, 

Met de verkiezingen op 21 maart 2018 staat een nieuw politiek tijdperk voor de deur. Als we 

terug kijken op de afgelopen jaren dan mogen we concluderen dat de gemeente Venlo zich, 

ondanks een economische crisis, in vele opzichten heel sterk heeft ontwikkeld. Door gerichte 

investeringen is er naar mijn mening sprake van een hele goede basis binnen de gemeente. 

Industrieterreinen zijn uitstekend ontwikkeld en er is veel werkgelegenheid gecreëerd. Venlo 

heeft een goede basis en daar heeft de VVD een grote bijdrage aan mogen leveren. 

Maar aan de andere kant is de politiek-bestuurlijke situatie momenteel ook zorgelijk. Daarom is 

het van groot belang dat we juist nu daadkracht tonen met een goed gevoel voor gezonde 

financiën. Venlo heeft een stabiele en kundige partij als de VVD ook voor de komende periode 

keihard nodig! 

Daarbij is het tijd voor nieuw elan en de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar bieden de 

kans om met een nieuwe politieke agenda aan de slag te gaan, met een nieuwe frisse wind! 

Een frisse wind met een duidelijke visie en vooruitziende blik. Hier horen een paar heldere 

boodschappen bij en de belangrijkste wil ik daarbij noemen. 

Ten eerste blijft het zeer belangrijk dat we de economische dynamiek behouden en versterken. 

Het bedrijfsleven dient maximaal gefaciliteerd te worden. Met mijn ervaring weet ik waar 

ondernemers tegenaan lopen, hoe ze hun geld verdienen en hoe ze banen creëren. En dat laatste 

heeft meer als ooit tevoren invloed op de financiële huishouding van onze gemeente. Zonder 

economische groei, ook geen groei van onze gemeente! Het enorme belang van de ontwikkeling 

van het bedrijfsleven zal de VVD dan ook altijd blijven uitdragen en waarmaken! 

Maar ambitie is wat anders als prioriteit. Ik memoreerde al even de financiële huishouding. 

Momenteel verkeren we in financieel zwaar weer. Het is absolute prioriteit nummer één dat we 

weer financiële rust creëren. Ik weet met mijn achtergrond in het bedrijfs-, maar ook 

verenigingsleven, als geen ander hoe belangrijk het is dat de financiële basis op orde moet zijn. 

Pas met een goed financieel fundament kun je verdere ambities weer waarmaken. Dus voorlopig 

geen nieuwe grote projecten maar bestaande dossiers op- en aanpakken en tot een goed einde 

brengen. Reserves herstellen, waarbij we de rekening niet bij de belastingbetaler leggen. Maar we 

trappen niet op de rem. Nee, we gaan evengoed vooruit, Verantwoord Vooruit! 

Daarnaast acht ik het de komende periode van groot belang dat we de als VVD de focus te 

verleggen naar de burger en de wijken. Aandacht voor de problemen in de straat en de mensen 

ook helpen. Stoepen recht, groen goed onderhouden en (verkeers)veiligheid op orde. Kortom: 

Grote ambities voor kleine dingen! Juist hier zal de VVD laten zien wat de Kracht van Venlo is.  

Uiteraard bevat ons verkiezingsprogramma veel meer dan deze 3 speerpunten. Lees ze met 

aandacht. En heeft u op- of aanmerkingen, laat het ons weten. De kandidaten op de kieslijst staan 

open voor datgene wat u bezighoudt in onze gemeente. Samen met u gaan we dan kijken hoe we 

groot Venlo nog beter kunnen maken dan dat het al is. Er is daarbij wat ons betreft maar één ding 

belangrijk en dat is dat u zich als inwoner van onze gemeente veilig en gelukkig voelt en u tegen 

iedereen oprecht kunt zeggen dat u TROTS bent op VENLO! 

Als het aan mij en de hele VVD-Venlo ligt, gaan we daar SAMEN met u voor zorgen! 

René Dings 

Lijsttrekker VVD-Venlo 
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2. Inleiding: Verantwoord Vooruit! 
 
Venlo staat er goed voor, maar er is ook nog veel werk aan de winkel. Venlo staat er op tal van 
gebieden beter voor de vier jaar geleden en de stad heeft de zware economische crisis, mede 
dankzij grote investeringen en initiatieven in die crisisjaren, relatief goed doorstaan. Maar het moet 
nog beter. En het kán nog veel beter. Want naast de goede dingen die zijn gebeurd zijn er de 
afgelopen jaren natuurlijk ook zaken misgegaan. Zijn er verwachtingen niet waargemaakt. Zijn er 
mensen aan de kant komen te staan of in de problemen gekomen. Maar daar gaan we de komende 
jaren aan werken. Of om met Ronald Reagan te spreken: er is niks mis met Venlo, wat niet kan 
worden gerepareerd met dat wat goed is aan Venlo. Meer dan ooit moeten we gebruik maken van 
de kracht van Venlo. En die kracht is enorm. Want kijk eens wat er allemaal gebeurd is in de laatste 
tien jaar. Hoe de binnenstad er bij ligt, de voorzieningen in de wijken en kernen, de economische 
dynamiek op Trade Port Noord en al die bloeiende evenementen door de hele gemeente.  
 
We gaan Venlo daarom de komende jaren op een verantwoorde manier stap voor stap beter 
maken. Verantwoord vooruit! Daarvoor is nodig dat de Venlose politiek weer saai wordt. Degelijk. 
Voorspelbaar. Met goede toegewijde bestuurders en politici. Met duidelijke politieke verschillen en 
een goed publiek debat maar met zo min mogelijk gedoe. En met grote ambities, ook voor de kleine 
dingen.  
 
Ondanks het feit dat Venlo er goed voorstaat is dat niet voor alle inwoners merkbaar. Er is ook een 
beeld dat de gemeente wel aanwezig is op een logistieke beurs in de Verenigde Staten maar niet in 
de Vastenavondkamp of Op de Heide. Terwijl het beide moet! Of dat de gemeente wel klaarstaat 
voor de investeerder van buiten maar ver weg is voor de burger in Lomm of Belfeld. Want terwijl 
de ster van de gemeente als economische hotspot straalde tot ver buiten de stad doofde het 
enthousiasme in de wijken. En dat gaan we veranderen. Want het moet beide, en het kán ook beide.  
 
Het is voor Venlo nog altijd belangrijk om in te zetten op groei. Groei is nodig om de gevolgen van 
de vergrijzing op te vangen, goede stedelijke voorzieningen in stad te waarborgen en de 
leefbaarheid in de kernen op peil te houden. Voor buitenstaander wordt het beeld van Venlo - de 
foto van de stad – veelal gevormd door de binnenstad. Voor de inwoners is echter de eigen buurt 
met bijvoorbeeld de kwaliteit van de openbare ruimte, de voorzieningen, de school en de geboden 
zorg de maat der dingen. Naast het verder stimuleren van economische dynamiek staat die eigen 
omgeving van de inwoners voor de VVD centraal in de komende jaren. Dus geen 
verkiezingsprogramma met grote verhalen en beloftes maar met een praktische benadering. Venlo 
heeft behoefte aan een gemeente die de problemen van mensen op een deskundige en slimme 
manier aanpakt. We gaan met andere woorden terug naar de kern. De openbare ruimte en wegen 
moeten er gewoon goed bijliggen, zorg moet klantvriendelijk en met zo min mogelijk bureaucratie 
geleverd worden en vergunningen moeten op tijd geleverd worden. Ambtenaren en bestuurders 
handelen daarbij professioneel, voorspelbaar en klantvriendelijk. Uitgangspunt is de vraag en/of 
klacht van de burger zo goed mogelijk op te lossen.  
 
Voor die excellente dienstverlening zijn goede, deskundige ambtenaren essentieel. We stoppen 
daarom met voortdurend reorganiseren en bezuinigen op de ambtelijke organisatie. Uiteindelijk 
maken niet beleidsnota’s maar goede medewerkers op allerlei terreinen het verschil. We willen de 
beste ambtenaren met hart voor de publieke zaak, de stad en haar inwoners. En natuurlijk blijven 
we kritisch kijken waar zaken efficiënter kunnen, waar het met minder mensen kan of waar mensen 
niet functioneren maar de kern is dat we investeren in goede mensen en die ook het vertrouwen 
geven. 
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De gemeente is geen bedrijf maar toch is er geen reden waarom de gemeente in haar 
dienstverlening niet zo klantvriendelijk kan zijn als Coolblue, zo solide als Heineken en zo efficiënt 
als de Action. Maar dan op een lokale, Venlose manier. Waarbij we gebruik maken van de kracht 
van Venlo en de Venlonaren! 
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3. Onze 5 prioriteiten 
 
Openbare ruimte en groen 
Mensen voelen zich beter in een mooie, schone en groene omgeving. Daar gaan we als gemeente 
in investeren. We leggen de verantwoordelijkheid weer meer bij de gemeente en maken er dus 
meer geld voor vrij. Dus rechte stoepen, voldoende prullenbakken, verlichting die het doet, groen 
in de buurt en het aanpakken van vandalisme staat weer voorop.  
 
Onderwijs 
We gunnen onze kinderen het beste onderwijs. Dat is goed voor hun toekomst maar ook voor de 
toekomst van Venlo. We moeten van gemiddeld naar goed. 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. We moeten van gemiddeld naar 
goed. We gaan ons daar als gemeente samen met de schoolbesturen, opleidingen en werkgevers 
voor inzetten. 
 
Economie 
We blijven inzetten op een sterke, dynamische economie in onze gemeente. We doen dit in de 
eerste plaats door het creëren van uitstekende randvoorwaarden op het gebied van infrastructuur, 
bedrijventerreinen, regelgeving, onderwijs enzovoort. Daarnaast moeten meer mensen uit Venlo 
uit de uitkering en aan de slag in de banen die in Venlo worden gecreëerd. De gemeente als geheel 
en onze inwoners moet nog meer gaan profiteren van de nieuwe bedrijven en economische 
dynamiek rondom Trade Port Noord.  
 
Veiligheid 
Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. We treden daarom op tegen hufterig gedrag 
en zetten alle instrumenten in, waaronder de zogenaamde ‘asowet’, om overlast in wijken aan te 
pakken. Daarnaast komen we met een aanpak op de ‘Venlose 50’ waarbij de 50 personen die de 
meeste criminaliteit en overlast veroorzaken stelselmatig en vanuit alle kanten door politie, 
gemeente en openbaar ministerie worden aangepakt.  
 
Wonen 
Goede, betaalbare woningen zijn cruciaal voor de aantrekkelijkheid van een stad als Venlo. Op het 
gebied van betaalbare huurwoning voor starters en middeninkomens gaan we een tandje bijzetten. 
Daarnaast zetten we in op onderscheidende woonmilieus. Afwijkend wonen moet kunnen in Venlo. 
Spannende, uitdagende en verrassende woningen binden mensen aan de stad, trekken nieuwe 
inwoners aan en daarmee kunnen voorzieningen op peil worden gehouden. 
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4. Wijken en kernen 
 

Venlo is een mooie uitgestrekte gemeente van Belfeld in het zuiden, tot Arcen in het noorden. En 
van de grens met Duitsland in het oosten, tot aan Boekend en de grootschalige bedrijventerreinen 
in het westen. Dit alles is omgeven met prachtige robuuste natuurgebieden. Het centrum van onze 
gemeente is de binnenstad van Venlo. Daar ontstaan de blijvende herinneringen. Het centrum is 
van en voor ons allemaal. Daar vindt de concentratie plaats van onze stedelijke voorzieningen. Daar 
floreert de binnenstedelijke detailhandel, omdat mensen uit de verre omtrek onze stad bezoeken. 
Maar ook de stadsdelen Tegelen en Blerick verdienen een gevarieerd winkelcentrum dat goede 
dagelijkse voorzieningen huisvest en Arcen kent dankzij een bijzondere toeristische functie een hele 
eigen voorzieningenniveau.  
 
We zijn één gemeente en alle stadsdelen, wijken, dorpen en kernen zijn ons even lief. We zullen er 
op toezien dat de wijken en dorpen leefbaar en vitaal blijven. Dat betekent zorg voor voldoende 
winkel- en zorgvoorzieningen. Samen met onze drie woningcorporaties en lokale ondernemers 
willen wij hierover afspraken maken. 
 
Mensen voelen zich in de eerste plaats verbonden met de gemeenschap, daarna pas met hun 
gemeente. Het leven van onze inwoners speelt zich dan ook in de eerste plaats af in hun eigen buurt 
of wijk. Daar staat het huis, maken ze gebruik van de openbare ruimte, brengen ze hun kinderen 
naar school en doen ze dagelijkse boodschappen. De problemen zijn dan ook niet abstract zoals 
beschreven in een beleidsnota maar concreet en praktisch. Het probleemoplossend vermogen van 
de gemeente bij praktische problemen van mensen moet omhoog .Het groen moet er goed 
bijliggen, de verlichting moet het doen en de wegen moeten er goed bijliggen en de 
wijkvoorzieningen moeten op orde zijn. Een uitpuilende prullenbak is de eerste stap naar een 
verloederde omgeving. 
 
Buurten moet ook veilig zijn. Overlast moet worden aangepakt en onveilige plekken worden 
aangepakt. Meer bevoegdheden en capaciteit voor gemeentelijke handhaving (BOA’s), zodat de 
politie meer tijd en ruimte heeft voor het aanpakken van grote vergrijpen. De gemeente bestrijdt 
kleine ergernissen, de politie pakt criminelen. Intimiderend en provocerend gedrag wordt hard 
afgestraft: we willen niet dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen omgeving en we deinzen er 
niet voor terug om veiligheidsinstrumenten in te zetten als dat nodig is. Dit geldt ook voor inbraken 
en sociale veiligheid in de vorm van een goede openbare verlichting ook gedurende de nachtelijke 
uren. Voor woonoverlast in wijken doen we in het hoofdstuk ‘Veiligheid en handhaven’ aanvullende 
voorstellen. 
 
Alle wijken zijn verschillend. Ze verschillen wat betreft ouderdom, inwoners en voorzieningen. Maar 
in sommige wijken is er ook meer aan stadsvernieuwing gedaan dan in anderen. Alle wijken hebben 
zo hun eigen problemen en hebben een andere benadering nodig. Wijken als de Vastenavondkamp, 
Op de Heide en specifieke delen van andere wijken hebben vanzelfsprekend meer nodig ten 
aanzien van herstructurering, openbare ruimte en sociale structuur dan anderen wijken. Met 
woningcorporaties zullen we kijken waar op dat punt de meeste maatschappelijke winst is te 
behalen en daaraan geven we prioriteit.  
 
Natuurlijk stimuleren we mensen op zelf invulling te geven aan hun buurt of wijk. Maar de basis 
moet op orde zijn en dat is in de eerste plaats een taak van de overheid. Wanneer buurtbewoners 
samen de wijk verder willen verfraaien juichen wij dit van harte toe. Niet met geld maar door het 
bieden van ruimte en mogelijkheden. Dit alles is ook goed voor de saamhorigheid in de wijk. Maar 
die initiatieven hoeven zich zeker niet te beperken tot de openbare ruimte, ook wanneer mensen 
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binnen de wijk extra zorg en dienstverlening organiseren juichen wij dat toe en willen wij dat graag 
faciliteren.   
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5. Samenleven 
 
Uiteindelijk wordt de gemeenschap niet gevormd door de gemeente maar door de inwoners. 
Mensen moeten elkaar tegenkomen. Dat kan natuurlijk door een stoel of een bankstel bij de 
voordeur te zetten als het fijn weer is maar ook de gemeente kan daaraan bijdragen door ruimte 
te bieden voor een bloeiend verenigingsleven, evenementen, en door aantrekkelijke parken, 
terrassen en plekken te creëren waar mensen elkaar tegenkomen.  
 
Verenigingen en vrijwilligers zijn het cement van de samenleving en de grote kracht van Venlo. Zo 
drijven alle grote evenementen in de gemeenten op vrijwilligers maar ook tal van maatschappelijke 
initiatieven bestaan dankzij deze groep actieve inwoners. Vrijwilligers verdienen waardering en ― 
indien nodig ― ondersteuning. Ook wil de VVD het werk van vrijwilligers beter zichtbaar maken, 
zodat meer mensen kennismaken met de mogelijkheden. Zo voorkomen we bijvoorbeeld ook dat 
Venlonaren zonder netwerk in een isolement raken. Vrijwilligers en verenigingsbestuurders 
moeten de ruimte krijgen om initiatieven te ontplooien en de gemeente moet beseffen dat de 
betrokken vrijwilligers niet altijd tijd en expertise hebben om allerlei gedetailleerde eisen te 
doorgronden. Daarom moeten de regels en eisen eenvoudig, overzichtelijk en begrijpelijk zijn en 
moet de gemeente investeren en samenwerking met deze vrijwilligers. 
 
Onderwijs 
Onderwijs is een cruciale factor in de economische toekomst en het vestigingsklimaat van de stad. 
Ouders willen voor hun kinderen het beste onderwijs. En in Venlo, waar het gemiddelde 
opleidingsniveau relatief laag is, moeten we er een tandje bijzetten om het lager- en voorgezet 
onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs verder te verbeteren. De verantwoordelijkheid ligt 
daarvoor primair bij de scholen zelf. Maar aangezien het van belang is voor de toekomst van de 
gehele gemeente moet ook de lokale overheid een rol spelen die verder gaat dan het zorgen voor 
deugdelijke onderwijshuisvesting. Mooie scholen alleen zijn niet voldoende, het gaat om het 
onderwijs dat binnen de muren wordt gegeven. Over goede schoolleiders, toegewijde leraren, 
betrokken ouders. De VVD wil dat de gemeente een actieve rol speelt om scholen van een ‘prima’ 
naar een ‘goed’ te brengen. Wij willen dat de gemeente met schoolbesturen in gesprek blijft om te 
kijken wat nodig is om dit te bereiken. Denk aan een bijdrage voor initiatieven om de kwaliteit van 
het onderwijs te verhogen, de ontwikkeling van leerkrachten te stimuleren of het belonen van 
uitblinkers in het lerarencorps mogelijk te maken. 
 
Onderwijsachterstanden worden zo vroeg mogelijk gesignaleerd een aangepakt. Maar ook voor 
kinderen die excelleren moeten voldoende voorzieningen zijn.  
 
Onderwijs, zeker het MBO-onderwijs, moet beter aansluiten op de trends in en behoefte van het 
lokale bedrijfsleven. De VVD wil dat het bedrijfsleven zoveel mogelijk wordt betrokken bij het 
onderwijs. 
 
De gemeente hoort op te treden tegen spijbelen, ongeoorloofd schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten. De gemeente heeft afgelopen jaar op dit punt flinke stappen gezet. Daarmee gaan 
we door. De VVD wil dat nul jongeren zonder bruikbaar diploma, zonder startkwalificatie,  op zoek 
hoeft naar een baan. Ouders, scholen, bedrijfsleven en gemeente werken samen om dit te 
bereiken. 
 
We hebben op het gebied van hoger onderwijs onder meer de Hogere Agrarische School en de 
Universiteit Maastricht geld gegeven om opleidingen te starten in Venlo. Wij juichen een verdere 
ontwikkeling toe. Hoewel de verdere ontwikkeling en uitbouw van de opleidingen de 
verantwoordelijkheid is van de onderwijsinstellingen zelf zal de gemeente meewerken aan een 
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verdere concentratie van onderwijsfaciliteiten en studentenvoorzieningen rondom de voormalige 
Raad van de Arbeid en Arsenaalgarage in het centrum. Dit moet voor het Hoger Onderwijs is Venlo, 
naast de huidige locatie van Fontys, een tweede studentenomgeving worden. In de openbare 
ruimte wordt daar ook rekening mee gehouden. De gemeente sponsort een tweetal 
promotieplekken aan de universiteit die aansluiten bij de ambities en behoeften van Venlo. 
 
Jeugdzorg 

De groei van het gebruik van jeugdzorg moet door vroegtijdige signalering en intensieve 

samenwerking tussen onderwijs, gemeente en partners in de wijk worden gestopt. Met een ruim 

aanbod van algemene voorzieningen investeren aan de voorkant om zo het gebruik voor dure 

jeugdzorgtrajecten te voorkomen.  

De VVD wil één hulpverlener, met wie de ouders en kinderen een vertrouwensband kunnen 

opbouwen. Een hulpverlener die samen met het gezin naar de beste oplossing zoekt. Doelgericht 

en betrokken, zonder onnodige rompslomp.  

De VVD wil dat zorgvragen gestroomlijnd binnen komen op één centraal punt waarbij de 

meldingen beoordeelt kunnen worden door inhoudsdeskundigen met kostenbewustzijn. We 

beperken het aantal aanbieders en gaan meerjarige samenwerkingsverbanden aan met deze 

aanbieders waardoor de budgetten, prestaties en effectiviteit beter is te monitoren. We werken 

met budgetplafond om de kosten binnen de perken te houden met tegelijkertijd goede 

afstemming, planning en control om wachtlijsten of een opnamestop op het einde van het jaar te 

voorkomen. Bij de inzet van middelen hebben kinderen die thuis niet veilig zijn altijd prioriteit. De 

aanbieders van zorg krijgen voldoende prikkels om zorg efficiënt en kostenbewust aan te bieden 

ontbreekt. 

Zorg en ondersteuning 
VVD Venlo wil een gemeente zijn waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. 
Dat betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen 
functioneren, ondersteuning krijgen. Voor een deel biedt de gemeente die ondersteuning, al dan 
niet met een eigen bijdrage.  
 
De VVD wil dat Venlonaren zo lang mogelijk in hun eigen huis en buurt kunnen blijven wonen. 
Daarom moedigen wij initiatieven aan om kleinschalige zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te 
organiseren. Ook wil de VVD levensloopbestendig bouwen stimuleren. Wij willen dat de gemeente 
obstakels en onnodige regels wegneemt. 
 
Heb je advies of steun nodig op verschillende vlakken, zoals schulden, opvoeding, werk én 
gezondheid? Dan wil de VVD dat je samen met het buurtteam één plan maakt en één hulpverlener 
als aanspreekpunt krijgt. Minder formulieren, meer zorg. Nu hebben mensen nog te maken met te 
veel instanties en hulpverleners. Wel hoort de eerste vraag altijd te zijn: Wat kan ik samen met mijn 
omgeving zelf doen? Pas daarna komen hulpverleners in beeld. De communicatie moet helder, 
menselijk en eenduidig zijn in gewoon Nederlands en eindeloze doorverwijzingen naar andere 
instituten wordt zoveel mogelijk voorkomen en waar nodig wordt daarbij hulp geboden. Doel is 
daarbij onnodige bureaucratie en frustratie bij mensen die behoefte hebben aan zorg of 
ondersteuning nodig hebben te voorkomen. 
 
Maatwerk is mogelijk binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zonderschotten 
tussen de verschillende ondersteuningsgebieden binnen de WMO. Daarnaast is kennis bij de 
gemeenten van andere regelingen en vergoedingen essentieel en een optimale afstemming met 
andere instanties zoals de zorgverzekeraars.  
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De VVD wil geen onnodige medische keuringen voor mensen waarvan al bij de gemeente bekend 
is dat ze een handicap hebben. Herindicaties van zwaar (meervoudig) gehandicapte kinderen gaan 
we zo veel mogelijk voorkomen. Dat geldt ook voor het terrein leerlingenvervoer waar we waar 
mogelijk gaan naar meerjarige beschikkingen. Dit scheelt kind en ouders veel stress en rompslomp.  
 
Senioren krijgen de aandacht die ze verdienen. In woon-, zorg- en welzijnsbeleid wordt hier 
specifiek rekening mee gehouden. Niet alle ouderen zijn hetzelfde maar de vergrijzing brengt wel 
nieuwe vraagstukken met zich mee. Op terreinen als sport, cultuur en dienstverlening moeten we 
hiermee rekening houden.  
 
Wij willen mantelzorgers helpen ontzorgen door administratieve rompslomp zo veel mogelijk te 
voorkomen. Ook willen wij dat mantelzorgers worden betrokken bij de keukentafelgesprekken met 
hulpverleners. 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. 
 
Integratie 
VVD Venlo staat voor een tolerante samenleving waarbij iedereen wordt gerespecteerd en  
meedoet. Integreren betekent dat we verwachten dat mensen zich houden en conformeren aan 
de kernwaarden van onze rechtstaat, andere opvattingen respecteren, de taal spreken en een 
bijdrage leveren aan de samenleving. We zijn tegen doelgroepenbeleid op grond van levens- en 
geloofsovertuiging of afkomst. Waar iemand vandaan komt, vinden wij minder belangrijk dan de 
wil of mogelijkheden om te participeren.  
 
We helpen als gemeente niet mee aan opvang van illegalen en asielzoekers van wie hun verzoek 
door de IND en rechter is afgewezen en niet meewerken aan hun vertrek. Zij kunnen terecht in een 
van de landelijke zogenaamde bed-bad-broodvoorzieningen. 
 
Cultuur en evenementen 
Een breed en gevarieerd cultuuraanbod is van groot belang. Het verrijkt de mens en is daarnaast 
van belang voor het vestigingsklimaat. Daarom heeft de gemeente de afgelopen jaren de 
Maaspoort uitgebreid, een  nieuw poppodium gebouwd en faciliteren we fantastische 
evenementen. Dit blijven we doen en nieuwe initiatieven op dat terrein, waar dan ook in de 
gemeente, worden zorgvuldig bekeken en indien mogelijk gefaciliteerd.  
 
Theater de Maaspoort vormt het culturele hart van de gemeente en wordt in staat gesteld nieuwe 
doelgroepen aan zich te binden en lokale (culturele) verenigingen ruimte te bieden. Daarvoor 
worden extra middelen vrijgemaakt. Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van de bij de start van het 
poppodium beloofde samenwerking tussen de Maaspoort en Grenswerk.  
 
Omroep Venlo is en blijft van groot belang voor de informatievoorziening, identiteit en 
saamhorigheid in de gemeente.  
 
Een museum kan niet enkel bestaan op basis van nostalgie of een roemrijk verleden. Het 
bestaansrecht, draagvlak en publieksbereik van Museum van Bommel van Dam zijn op dit moment 
minimaal. Alleen een nieuw gebouw of nieuw jasje zal daarin geen verandering brengen. Het 
museum zal alleen kunnen voortbestaan wanneer er ook inhoudelijk een levensvatbaat, ijzersterk 
en onderscheidend verhaal aan ten grondslag ligt.  
 
Ten aanzien van evenementen zijn de vijfjaarlijkse Passiespelen van groot belang voor de uitstraling 
en de identiteit van Tegelen. De VVD wil dit evenement in 2020 in combinatie met Kloosterdorp 
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Steyl stimuleren en faciliteren om hier als gemeente nog meer (landelijke) bekendheid aan te geven 
en profijt van te hebben.  
 
Sport 
Sport brengt plezier, helpt talenten te ontwikkelen, brengt mensen bij elkaar, en bevordert een 
gezonde levensstijl. Sport is kortom belangrijk waarbij keuzevrijheid en voldoende aanbod centraal 
staan. De VVD wil daarom niet bezuinigen op sport en meer investeren in het  Venlose sportklimaat 
en de infrastructuur voor sport. 
 
De relatie tussen onderwijs en sport wordt versterkt. Het vak lichamelijke opvoeding op school is 
een goede voorbereiding voor de beoefening van sport bij verenigingen. De VVD zet daarnaast in 
op sportvoorzieningen op parken zodat iedereen in staat wordt gesteld om te sporten.  
 
Sport gebeurt hoe langer hoe meer individueel in plaats van in verenigingsverband. Zowel in de 
openbare ruimte, denk aan ruimte voor sportvoorzieningen in parken, als op sportparken zal 
daarmee rekening worden gehouden en mogelijkheden worden geboden. Ook andere 
maatschappelijke initiatieven op sportparken en -accommodaties worden gestimuleerd. 
 
Net als in de openbare ruimte neemt ook op de sportaccommodaties de gemeente haar rol om op 
efficiënte wijze te zorgen dat de voorzieningen op orde zijn en de parken er goed bij liggen. Het 
aantal combinatiefunctionarissen sport wordt verminderd en de vrijkomende middelen worden 
direct ingezet ten behoeve van de sport. Om een optimaal resultaat te bereiken, stimuleren we 
samenwerking van diverse verenigingen op sportlocaties en in sportaccommodaties.  Bijvoorbeeld 
op gebied van bestuur, financiën en inzet vrijwilligers. 
 
De VVD wil de topsportsubsidie weer instellen, zodat talenten zich weer kunnen doorontwikkelen. 
Betaald voetbalorganisatie VVV-Venlo is belangrijk voor Venlo en de gemeente wil op verzoek van 
de club binnen wettelijke en financiële mogelijkheden meewerken en bijdragen aan realistische en 
praktische toekomstplannen. De VVD is voorstander van de vernieuwing, uitbreiding en 
doorontwikkeling van het stadion op de huidige locatie en het gebied erom heen. 
 
Grote sportevenementen zoals de Venloop en Venlostormt geven een positieve impuls aan de stad 
en moeten gefaciliteerd blijven. Het geven van een podium als stimulans en waardering aan de 
sporters, verenigingen en vrijwilligers, vindt de VVD belangrijk. Wij hechten grote waarde aan onder 
andere huldigingen of het sportgala en dit zal de gemeente ondersteunen. 
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6. Veiligheid en handhaven 
 
Veiligheid is één van de kerntaken van de overheid. Eigendommen moeten worden gerespecteerd, 
geweld is uit den boze en ook de dagelijkse rit naar school of naar de sportclub moet veilig zijn. 
Jongeren dienen veilig uit te kunnen gaan in de Venlose binnenstad en ouderen moeten zonder 
zorgen over hun veiligheid gebruik kunnen maken van voorzieningen in de wijken.  
 
Het overgrote deel van de Venlonaren deugt. Het is een kleine groep die het verpest voor de rest. 
Technologie kan daarbij helpen om de veiligheid te vergroten, bijvoorbeeld door de inzet van 
cameratoezicht. VVD Venlo wil het cameratoezicht uitbreiden. Ook de inzet van mobiele camera’s 
wordt gericht ingezet op plekken waar dit nodig is. De veiligheid van onze burgers gaat vóór de 
privacy van criminelen en veroorzakers van overlast. 
 
De burgemeester moet alle instrumenten gebruiken om overlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door 
overlastgevers voor een bepaalde periode op een ‘zwarte lijst’ te plaatsen (waardoor zij één of 
meerdere horecagelegenheden niet meer in mogen) of in het geheel de toegang tot een gebied te 
ontzeggen. In overleg met woningcorporaties en grote verhuurders komt er een duidelijk 
afsprakenkader over de aanpak van woonoverlast. Extreme overlast van buren of buurtgenoten 
kan verschrikkelijk zijn. Ook hier heeft de burgemeester de mogelijkheid om asociale buren aan te 
pakken met de “asowet”. Met deze wet in de hand kan de burgemeester bepaalde gedragingen 
verbieden of juist opleggen. De VVD wil dat de burgemeester deze bevoegdheid ook daadwerkelijk 
gebruikt om langdurige overlast aan te pakken. In het uiterste geval kunnen zware overlastgevers 
hun huis worden uitgezet. 
 
Geïnspireerd naar Amsterdams voorbeeld komen we tot een Venlose 50. Een groep van 50 
personen, jong én oud, die in Venlo zorgen voor de meeste criminaliteit, onveiligheid, overlast 
worden intensief door gemeente, politie, justitie in de gaten gehouden, gemonitord, opgejaagd, 
aangepakt en indien nodig geholpen. De randen van de wet worden daarmee opgezocht en zo nodig 
wordt, zoals Venlo in het verleden met succes deed rondom drugsoverlast, aangedrongen op 
nieuwe of verruimde wetgeving. Criminelen of structurele overlastgevers verdienen geen rust. Zo 
is het voor de betrokkenen niet meer aantrekkelijk om de buurt te terroriseren, in drugs te 
handelen, zaken te vernielen of overlast te veroorzaken waardoor uiteindelijk de gemeente veiliger 
wordt. De VVD wil dat jongeren die overlast veroorzaken en hun ouders verantwoordelijk worden 
gesteld voor hun gedrag. Ook hier kan het strak volgen van veelplegers door politie en hun 
veiligheidspartners criminaliteit voorkomen en oplossen 
 
Veiligheid en goed samenleven begint ermee dat burgers elkaar aanspreken op hun gedrag. Tegen 
hufterigheid zetten we wijkagenten en boa’s in, die overlastgevers uit de buurt aanspreken en 
maatregelen nemen en waar nodig dient de politie daadkrachtig op te treden. Tegen panden die 
verloederen, die oneigenlijk gebruikt worden of waar wiet wordt geteeld wordt gecoördineerd 
opgetreden met gemeente, politie en justitie met bijvoorbeeld sluiting van panden. In de meest 
hardnekkige gevallen waar de buurt onevenredig veel nadeel ondervindt van activiteiten in een 
bepaald pand moet worden ingegrepen. Naast het handhaven en frustreren moet worden gekeken 
of panden kunnen worden ontnomen en/of een andere bestemming kunnen krijgen. 
 
Straatintimidatie van groepen of individuen wordt aangepakt door middel van het opnemen van 
een strafbepaling in de Algemene  Plaatselijke Verordening.  
 
VVD Venlo wil een zichtbare en aanwezige politie met wijkagenten die de buurt als hun broekzak 
kennen en daadwerkelijk kunnen optreden als dat nodig is. Wij juichen het toe wanneer 
wijkagenten binding hebben met de wijk. Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak 
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inzetten moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie treden hard op tegen 
mensen die hulpverleners bedreigen of aanvallen. Wijkagenten moeten daarnaast herkenbaar en 
benaderbaar zijn en goede communicatie met de buurt is essentieel en gelukkig zien we daarvan in 
Venlo tal van voorbeelden. De VVD steunt buurtbewoners die de wijkagenten daarbij ondersteunen 
en zelf hun buurt veiliger willen maken met bijvoorbeeld Whatsapp-groepen of andere vormen van 
buurtpreventie 
 
Drugsbeleid is in de eerste plaats een zaak van de rijksoverheid. Het drugsbeleid en de inzet van de 
gemeente is primair gericht op gezondheid van jongeren en het terugdringen van overlast. 
Wietteelt in woningen wordt actief opgespoord en bestreden. De mogelijkheden van gereguleerde 
wietteelt zullen worden bekeken. Venlo staat open voor een proef in dit kader. 
 
In Nederland zijn al veel maatregelen getroffen om radicalisering, jihadisme en terrorisme te 
voorkomen. De VVD wil dat ook Venlo alert blijft op dit soort signalen en jongeren die openstaan 
voor extreem gedachtegoed. 
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7. Economie en Werk 
 
Werk 
VVD Venlo wil dat iedereen die kan werken, ook werkt. De beste sociale voorziening is een betaalde 
baan. VVD Venlo zorgt er voor dat minder mensen een uitkering krijgen 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. 
De gemeente ondersteunt mensen die buiten hun schuld hun baan verliezen. Uitkeringen zijn in 
beginsel altijd tijdelijk. Wie in een uitkeringssituatie beland, moet zo snel mogelijk weer aan het 
werk. 
 
Werk moet lonen. Wie van een uitkering naar een baan gaat, zou er financieel merkbaar op vooruit 
moeten gaan. Armoederegelingen die dit verhinderen en zorgen voor de zogenaamde 
‘armoedeval’ worden aangepakt. De VVD wil deze regelingen afschaffen en vervangen door één 
(sober) budget. Dit budget kunnen de betrokken gezinnen naar eigen inzicht besteden. Zo 
veroveren zij de macht over hun eigen leven terug. Het armoedebeleid moet participatie in de 
samenleving als doel hebben, met de focus op zo snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een 
betaalde baan gaan. Daarnaast kan door gerichte inzet van middelen worden voorkomen dat 
kinderen onevenredig nadelige effecten ervaren van armoede en niet kunnen deelnemen aan 
allerlei activiteiten zoals sport en cultuur.  
 
Reïntegratie is er op gericht dat mensen blijvend weer aan het werk gaan. Systemen van 
gesubsidieerde arbeid en/of loonkostensubsidies moeten daarop zijn ingericht. VVD Venlo wil dat 
mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding volgen of 
werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde baan. Wie bijstand 
krijgt en de sollicitatieplicht niet naleeft, verliest zijn of haar uitkering.  
 
Onterecht betaalde uitkeringen moeten worden teruggevorderd. Fraude met uitkeringen wordt 
onder meer bestreden door verschillende bestanden met elkaar te vergelijken. De huidige privacy-
belemmeringen op dit terrein moeten worden opgelost.  
 
De gemeente als werkgever geeft richting andere werkgevers het goede voorbeeld door ook zelf 
voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. 
 
Voor wat, hoort wat. De VVD is daarom geen voorstander van een proef met ‘gratis bijstand’ (ten 
onrechte vaak basisinkomen genoemd). Tegenover het ontvangen van een bijstandsuitkering staat 
onverminderd de verplichting zo snel mogelijk een baan te vinden en in de tussentijd een 
tegenprestatie te leveren.  
 
Goede beheersing van de Nederlandse taal is noodzakelijk om aan het werk te komen en mee te 
doen in de samenleving. De bereidheid hieraan te werken, wordt een eis om bijstand te ontvangen. 
Als mensen hier niet aan meewerken geldt: geen Nederlands, geen bijstand. 
 
Voor mensen die te kampen hebben met langdurige problematische schulden, of het nou 
verwijtbaar is of buiten hun schuld, is het moeilijk normaal te functioneren. Het beheerst hun leven, 
eventuele kinderen worden er de dupe van en zorgt uiteindelijk voor veel maatschappelijke kosten. 
Het voorkomen van schulden en effectief en snel aanpakken van een probleemsituatie is daarom 
van belang. 
 
Economie 
Uiteindelijk is het niet de gemeente maar zijn het de ondernemers die banen creëren en de 
economie laten floreren. De gemeente moeten zorgen voor de randvoorwaarden met zaken als 
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brede wegen, lage lasten, slimme mensen. De gemeente is tijdens de crisis niet stil blijven zitten 
maar heeft de afgelopen jaren gezorgd voor voldoende uitgeefbare bedrijventerreinen, heeft met 
de Floriade2012 gezorgd voor nieuwe impulsen, heeft innovaties gestimuleerd en de 
kennisinfrastructuur verbeterd. Er zijn de afgelopen jaren tal van nieuwe bedrijven aangetrokken 
die samen duizenden banen hebben gecreëerd. Maar gelukkig hebben ook tal van ondernemende 
mensen het lef gehad een bedrijf te beginnen of over te nemen in onze gemeente. Op gebieden als 
maakindustrie, agribussiness, logistiek en tal van andere sectoren zagen mensen kansen in onze 
regio. Met die inzet gaan we door. In het kielzog van de robuuste investeringen op de Trade Ports 
zetten we ook in op het acquireren van toeleveranciers en dienstverleners die afkomen op die 
dynamiek en op allerlei gebieden en weer een ander soort hoogwaardigheid werkgelegenheid met 
zich meebrengen. 
 
Het is van belang om de komende jaren in en rondom het stedelijk centrum voldoende 
bedrijvigheid in zakelijke dienstverlening, kleine en ambachtelijke maakindustrie en startups te 
stimuleren waardoor banen zich niet alleen bevinden op plekken ver van de woonkernen. Ook 
kleinere bedrijventerreinen in de verschillende kernen moeten aantrekkelijk blijven waardoor ook 
daar werkgelegenheid aanwezig blijft.  
 
Retail en winkelen blijven belangrijke economische factoren in de Venlose economie. We blijven 
inzetten op een sterke binnenstad met een goede bereikbarheid, voldoende parkeervoorzieningen, 
een uitstekende openbare ruimte en hoogwaardige winkelvoorzieningen. Meer dan ooit zal de 
klantbeleving centraal staan. Van de entrees van de stad tot de parkeergarage en van de 
uitstralingen van de terrassen tot de klantvriendelijkheid in de winkels. Een goede samenwerking 
met pandeigenaren in de binnenstad is daarbij essentieel. Wat betreft herontwikkeling heeft de 
invulling van het gebied rondom de voormalige Arsenaalgarage prioriteit. Extra aandacht gaat 
komende jaren uit naar de entree van de binnenstad vanuit het NS-station. Initiatieven vanuit de 
markt voor herontwikkeling van panden of gebieden juichen we toe waarbij we in de eerste plaats 
denken aan het voormalige Vleesplein en de verbindingsstraatjes tussen de Jodenstraat en de 
Vleesstraat.  
 
De winkelcentra van Tegelen en Blerick zijn van grote waarde voor de lokale behoefte aangevuld 
met enkele bovenlokale speciaalzaken. Het parkeerregime wordt toegespitst op die functie. De 
perifere detailhandel heeft een belangrijke functie met Via Venlo als belangrijkste 
concentratiegebied waar ook fysieke uitbreiding mogelijk is. Gekeken wordt naar een beperkte 
uitbreiding van het toegestane assortiment met bijvoorbeeld wit- en bruingoed. De VVD is en blijft 
voorstander van de vrijheid van ondernemers om op zondag hun winkel te openen.  
 
VenloPartners zal gevraagd worden om nieuwe impulsen te geven aan de citymarketing. Zij zullen 
in dat kader in de komende twee jaar naast de subsidie vanuit de gemeente en de reclamebelasting 
nieuwe private middelen aan te trekken om hun campagnes te financieren en financieel minder 
afhankelijk te worden van de gemeente. 
 
De afgelopen jaren heeft Venlo in het kader van duurzaamheid de toepassing van cradle to cradle 
gestimuleerd en zelf in tal van projecten het goede voorbeeld gegeven. Diverse bedrijven in en rond 
Venlo onderscheiden zich met deze focus in hun markt, verstevigen zo hun positie en creëren 
daarmee werkgelegenheid. De aanjagende rol van de gemeente heeft zijn vruchten afgeworpen. 
Het is nu in de eerste plaats aan de samenleving en bedrijfsleven dit verder op te pakken. Waar 
technisch mogelijk blijven we als gemeente de cradle to cradle-filosofie toepassen in onze eigen 
projecten en inzetten op de circulaire economie. Daarbovenop zal de gemeente aansluiten bij de 
ambities van de Rijksoverheid om de CO2-doelstelling van ‘Parijs’ te realiseren en zoeken naar 
slimme, innovatieve manieren om daaraan bij te dragen.  
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Toerisme 
Het toerisme bloeit in Venlo. Het is zaak de komende jaren de zogenaamde klantwaarde, de 
bestedingen per toerist, verder te laten toenemen. Toeristen moeten verleid worden nog meer 
gebruik te maken van de horeca en voorzieningen in de kernen. Dit is niet alleen goed voor de 
betrokken ondernemers en medewerkers maar dankzij toeristen kunnen ook tal van voorzieningen 
in de kernen in stand worden gehouden. Daarnaast stimuleren we een mix van goed- en slecht-
weervoorzieningen waardoor toerisme in de regio Venlo het hele jaar aantrekkelijk is. We 
stimuleren nieuwe vormen van toeristisch verblijf en stimuleren ook innovaties zoals Airbnb 
waardoor meer mensen naar Venlo komen en huiseigenaren een centje kunnen bijverdienen. We 
creëren een digitale mogelijkheid waarmee ook particulieren eenvoudig toeristenbelasting kunnen 
afdragen.  
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8. Wonen en leefomgeving 
 
Het bieden van goede woonmilieus en woningen is voor een stad als Venlo dé manier om mensen 
aan zich te binden en te groeien. Voor de Venlose woningmarkt liggen daar grote opgaven en 
daarom is dit een van de prioriteiten voor de komende jaren. Zowel op de huur- als de koopmarkt 
is er behoefte aan een completer en meer divers aanbod. Het doel is dat niemand in een andere 
gemeente hoeft te gaan wonen omdat er in Venlo te weinig aanbod is of te weinig mogelijkheden 
zijn. Sterker nog, mensen die nu elders wonen worden doordat woningen aantrekkelijk, 
mogelijkheden ruim, prijzen goed en voorzieningen uitstekend zijn warm gemaakt om naar Venlo 
te komen. 
 
De VVD zet in op compacte stad waarbij eerst gekeken wordt naar verdichting en 
inbreidingslocaties voordat we weer verder gaan bouwen in het groen. Bijzondere en spannendere 
vormen van wonen zoals bewoning van monumenten, industrieel erfgoed en afwijkende 
architectuur. De gemeente werkt daar maximaal aan mee. Ook wonen in relatie tot water is een 
belangrijke kans waarbij te denken valt aan ontwikkelingen bij of op de zuidzijde van het huidige 
terrein van Océ.  
 
Het aantal sociale huurwoningen in Venlo is voldoende. Het is zaak in te zetten op de kwaliteit van 
deze woningen. Het aantal zogenaamde ‘scheefwoners’, mensen die wonen in een sociale 
huurwoning maar daarvoor een te hoog inkomen hebben, is in Venlo laag ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde. Toch streven we samen met de woningcorporaties deze mensen te laten 
doorstromen zodat de betreffende woningen beschikbaar komen voor mensen die die woningen 
nodig hebben. De vrije sector en sociale woningbouw komen goed aan hun trekken, maar 
betaalbare huurwoningen voor mensen die werken en zo net buiten de sociale grens vallen zijn er 
onvoldoende. Zeker in het centrum maar ook op andere plekken is er behoefte aan woningen met 
goedkope en middeldure huur voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale 
huurwoning. Als je de doelgroep bekijkt, jongere werkende mensen, zijn dat precies de mensen die 
verleid moeten worden om zich in Venlo te vestigen. Er moet een actief beleid komen, zodat in 
deze sector wordt geïnvesteerd. 
 

Om mensen te laten wonen zoals ze willen zijn wij voorstander van beperkt aantal regels rondom 
welstand. De regels rondom de maximale omvang van woningen en beknellende 
beeldkwaliteitsplannen moeten worden versoepeld. De VVD is voorstander van een 
welstandsbeleid op hoofdlijnen met een ruimte mate van vrijheid in het grootste deel van de 
gemeente.   
 
VVD Venlo wil dat er voldoende aandacht blijft voor cultuurhistorie en monumenten. Dit maakt dat 
je trots bent op je stad of stadsdeel en geeft je woonomgeving een eigen gezicht. Ook de potentie 
van Kloosterdorp Steyl en de archeologische waardevolle onderdelen van het fort op het 
Kazerneterrein verdienen daarbij aandacht. 
  
De gemeente zal zich zorgvuldig moeten voorbereiden op de invoering van de nieuwe 
omgevingswet. Deze zal in Venlo worden ingevoerd met zo min mogelijk extra lokale regels.  
 
Een goede huisvesting van buitenlandse werknemers is voor onze regio van groot belang. Zowel 
het stedelijk gebied als het buitengebied in de hele regio heeft hiermee te maken. De VVD is 
voorstander van een regionale aanpak op dit punt. 
 
Het Kazerneterrein is een belangrijk gebied voor de stad en de gemeente heeft hierin al veel geld 
geïnvesteerd. Dit unieke terrein verdient een goede, toekomstgerichte invulling. De afspraken die 
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de gemeente heeft gemaakt met externe partijen rondom de ontwikkeling van het Kazerneterrein 
worden - zoals dat hoort met afspraken - nagekomen. Mochten de externe partijen (onderdelen 
van het plan) niet uitvoeren is dat aanleiding voor een heroriëntatie van het plan waarbij ook 
gedeeltelijke invulling met woningbouw niet is uitgesloten. De kabelbaan wordt alleen gerealiseerd 
wanneer partijen deze voor eigen rekening en risico wensen te exploiteren zonder bijdragen of 
garanties van de gemeenten. Wanneer dit niet het geval is wordt dit onderdeel heroverwogen.  
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9. Bereikbaarheid en verkeer 
 

Bereikbaarheid, doorstroming en de kwaliteit van weg-, spoor- en waterverbindingen zijn voor 
Venlo en haar inwoners van het allergrootste belang. Daarnaast is een goede infrastructuur van 
levensbelang voor de (gemeentelijke) economie.  
 
Er wordt de komende jaren kritisch gekeken naar de geplande verkeersprojecten. De projecten die 
ten goede komen aan de verkeersveiligheid in de wijken en de doorstroming in en rondom het 
centrum krijgen prioriteit.  
 
Een van de grootste knelpunten binnen de gemeente is de verbinding Tegelen-Venlo. Het 
knooppunt bij de Zuiderbrug is de enige verbinding tussen deze stadsdelen en het verkeer staat 
hier regelmatig vast. Het ziekenhuis en de brandweer liggen hier en ook zij vereisen een goede 
bereikbaarheid. We blijven inzetten op een verbetering van dit knelpunt en van deze verbinding. 
De ondertunneling van de spoorwegovergang Vierpaardjes wordt uitgevoerd. Na deze 
ondertunneling komt ook de doortrekking van de Gulicksebaan naar Tegelen weer op de politieke 
agenda. 
 
De capaciteitsvergroting en waar nodig verbreding van de A67 moet prominent op de agenda 
blijven. Na de reeds aangekondigde ingrepen moet er in de komende periode doorgepakt worden 
om het probleem structureel aan te pakken. Dit geldt ook voor de A73 en speciaal het in- en 
uitvoegen van (vracht)verkeer op de A73 richting het zuiden. We willen daarover goede afspraken 
te maken met Rijkswaterstaat. 
  
De spoorverbinding op de noord-zuid-as dient versterkt te worden, dit zal het treinverkeer tussen 
het noorden en het zuiden veel aantrekkelijker maken voor werknemers, studenten en bezoekers 
uit de regio. Venlo moet 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 
 
Parkeren in het centrum blijft essentieel voor de stedelijke economie. Op specifieke momenten 
zoals zaterdagen en Duitse feestdagen is er in het stadscentrum een tekort aan parkeerplaatsen. 
We willen optimaal profiteren van de stijgende bezoekersstromen en dus gaan we op zoek naar 
creatieve, goede oplossingen. In het gebied rondom het Arsenaalplein komen in de 
nieuwbouwplannen voldoende parkeerplaatsen terug. Met de NS en andere partijen rondom het 
stationsgebied wordt gekeken naar rendabele capaciteitsvergroting voor parkeren op die plek. Ook 
bij de verkoop van parkeergarages houdt de gemeente grip op de ontwikkeling van tarieven. 
 
Voor de logistieke positie van Venlo wordt de derde railterminal op Trade Port Noord komende 
periode aangelegd en wordt de uitbreiding van de Barge-terminal verder opgepakt. Uitbreiding van 
vervoer over water wordt actief gestimuleerd. Daarnaast blijft Venlo aanjager van (logistieke) 
innovatie, zoals het testen van nieuwe, innovatieve voertuigen. Hierbij wordt tevens de aansluiting 
gezocht bij hogeronderwijsinstellingen, die zodoende hun concepten kunnen testen en studenten 
leveren die in Venlo meteen aan de slag kunnen. Zo houden we, ook over 20 jaar, de warehouses 
in onze gemeente draaiend op volle toeren. 

 

Samen met mede-overheden en logistieke organisaties alsmede Ondernemend Venlo maakt 
Venlo deze periode versneld werk van extra bewaakte parkeerplaatsen voor vrachtwagens. Na 
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realisatie zal streng tegen wildparkeren van vrachtwagens worden opgetreden teneinde overlast 
en onveilige situaties uit te bannen. 

We hebben speciaal oog voor de kwaliteit van wegen in de agrarische buitengebieden. Grote 
(landbouw-)voertuigen moeten zich veilig kunnen verplaatsen in deze gebieden met zo min 
mogelijk last voor inwoners en toeristen. De verplaatsingen onderling moeten over de doorgaande 
wegen en niet door woonwijken. 
 
Verkeersveiligheid in wijken en rondom scholen blijft een speerpunt en de VVD houdt oog voor 
goede en veilige fietsverbindingen. Kleine verkeersergernissen zullen met buurtbewoners snel, 
praktisch en adequaat geregeld worden. In het centrum is afgelopen periode gezorgd voor extra 
fietsparkeerplaatsen. Indien nodig wordt dit uitgebreid en tegelijkertijd wordt er gehandhaafd op 
rondslingerende fietsen. 
 
De bewoners in gebieden rondom het centrum waar nu gratis kan worden geparkeerd mogen zelf 
beslissen over de mogelijkheid van betaald parkeren of een blauwe zone.  
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10.  Bestuur, organisatie en financiën 
 

Bestuur en organisatie 
Veel zaken kan de gemeente alleen 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 en Brussel. 
 
De gemeenteraad moet in staat worden gesteld kaders te stellen en de uitvoering te controleren. 
Daarvoor is een goede en professionele relatie tussen Raad en College noodzakelijk.  
 
Regionale samenwerking – ook met onze Duitse partners - is geen doel op zichzelf maar een middel 
om de belangen van Venlose burgers te dienen. Gemeenschappelijke Regelingen met andere 
gemeenten mag de democratische rol van de gemeenteraad niet aantasten. Er zijn reeds tal van 
voorbeelden van goede regionale samenwerking. We voeren dan ook graag taken samen uit met 
regiogemeenten wanneer daarmee (schaal-)voordelen kunnen worden behaald. Deze 
samenwerking moet uiteindelijk in Venloos belang zijn en mag de slagkracht van Venlo niet 
aantasten. 
 
Betrokkenheid van de inwoners bij alles wat de gemeente doet is van groot belang. Eigenlijk moet 
de gemeente voortdurend op campagne zijn. Om te luisteren, om ideeën te verzamelen, om te 
vertellen waarom ze dingen doen en om te laten zien wat ze belangrijk vindt. Echte betrokkenheid 
creëren en laten zien dat we het samen doen. En dat er natuurlijk wel eens dingen verkeerd gaan 
maar dat de kracht van Venlo is dat we daarna niet achterover leunen maar opstaan en het beter 
gaan doen. 
 
Ambtenaren zijn het belangrijkste kapitaal van de gemeente. De medewerkers maken het verschil 
of geld efficiënt en effectief besteed wordt of niet. Of een probleem wordt opgelost of niet. We 
bezuinigen niet verder op de ambtelijke organisatie en we investeren niet meer in eindeloze 
reorganisaties of hulpstructuren maar gewoon in goede, klantgerichte ambtenaren die een band 
hebben met de stad in een veilige werkomgeving. 
 
Met goede en flexibel inzetbare ambtenaren is dure externe inhuur ook minder noodzakelijk. Om 
frisse ideeën en expertise binnen te halen en talent aan Venlo te binden willen wij, eventueel samen 
met andere steden of de provincie, traineeships in de gemeentelijke organisatie inzetten. 
 
Brieven en mails van de gemeente moeten makkelijk leesbaar zijn. Onze informatie is zoveel 
mogelijk openbaar toegankelijk en terug te vinden op internet. 
 
Financiën 
Naast een goed toezicht op de efficiënte en verantwoorde besteding van de gemeentelijke 
uitgaven houden we ook scherp oog op hoe verbonden partners, subsidieontvangers en 
gemeenschappelijke regelingen met hun financiën omgaan. Dit blijft belastinggeld van onze 
inwoners en dit moet effectief besteed worden. 
 
De rioolheffing en afvalstoffenheffing is kostendekkend en daarbij wordt kritisch gekeken naar 
efficiency. Het is de gemeente Venlo de afgelopen 10 jaar gelukt om op de lijst van steden in 
Nederland te dalen van een van de duurste steden naar de middenmoot van de lijst en rondom die 
plek willen we blijven. We gaan de OZB – met uitzondering van inflatiecorrectie - de komende 
periode niet verhogen.  
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De Venlose hondenbelasting is verreweg 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. 


