
VENLO, 7 april 2021 –  
 
LEON BASTIAANS NIEUWE LIJSTTREKKER VVD VENLO  
 
Marianne Steenmetz, de huidige fractievoorzitter van de Venlose VVD heeft besloten 
zich niet verkiesbaar te stellen als lijsttrekker van de VVD Venlo voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hiermee wordt Leon Bastiaans de nieuwe 
lijsttrekker van de Venlose VVD voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. In de 
ALV van 20 april a.s. zal dit door de leden van de VVD worden bekrachtigd.  
 
Marianne Steenmetz: "Ik heb besloten om me niet verkiesbaar te stellen als lijsttrekker voor 
de VVD Venlo bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Gezien de commotie die er de 
afgelopen weken is geweest zou het een verkiezing worden die om personen draait, terwijl 
het voor de VVD veel constructiever is om de inhoud centraal te stellen. We willen allemaal 
vóóruit met Venlo en daarvoor moeten we laten zien dat we samenwerken op basis van 
liberale uitgangspunten. Zodat we net als bij de landelijke campagne 'Samen Sterker Verder' 
weer de grootste in Venlo kunnen worden. En we daardoor onze gemeente voor iedereen 
nog mooier, welvarender, veiliger en gezonder kunnen maken.” 
 
Leon Bastiaans: "Ik ben verheugd dat er duidelijkheid is met betrekking tot mijn voordracht 
voor het lijsttrekkerschap voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Ik heb begrip voor de 
teleurstelling van de huidige fractievoorzitter maar eens te meer waardering voor de wijze 
waarop zij het partijbelang voorop stelt door zich niet tegen te kandideren. 
Ook de overige fractieleden hebben uitgesproken constructief verder samen te willen werken 
aan een mooie toekomst voor onze VVD en te strijden voor een plaats in de coalitie. Dat is 
uiteindelijk waar de VVD thuis hoort" 
 
Zakelijk en maatschappelijk netwerk 
Het bestuur van de VVD Venlo roemt het grote zakelijke en maatschappelijke netwerk van 
Leon Bastiaans en zijn kwaliteiten als ondernemer en kartrekker van diverse 
vrijwilligersorganisatie in en rond Venlo. Bastiaans is 32 jaar getrouwd met Nanc en samen 
hebben ze twee dochters Libby en Sjuulke.  
 
Leon heeft altijd een leidinggevende functie gehad in hun familiebedrijf in Venlo. Sinds 2002 
is hij gestart als zelfstandig ondernemer in specialistisch grondverzet. Hij is in Nederland 
bekend als pionier op gebied van veilig ontgraven van kabel- en leidingsleuven. Ook is hij 
oprichter en oud-voorzitter van een belangenvereniging voor deze sector. Na zijn 
ondernemers carrière is Leon politiek actief geworden door in 2019 toe te treden tot de 
Staten van de provincie Limburg. 
 
Bastiaans is lid van tal van verenigingen in Venlo, waar hij ook vaak een bestuursfunctie 
bekleedde. Leon geniet vooral veel bekendheid door zijn voorzitterschap van Stadscomité 
BBZ, welke jaarlijks de Bóetegewóenebóetezitting in Venlo organiseert als aftrap van 
Limburgse Vastelaovend. Ook is hij sinds 2020 voorzitter van Stichting Openluchttheater de 
Doolhof in Tegelen. 
 
Verbindend Venlo  
Leon is Venlonaar in hart en nieren. Hij weet als geen ander waar de samenleving behoefte 
aan heeft. Hij wil samen met bestaande en nieuwe fractieleden werken aan een verbindend 
Venlo. Natuurlijk wil hij dat ook samen doen met mensen die midden in de samenleving 
staan, zoals input vanuit het verenigingsleven. Leon hierover: “Verenigingen zijn het cement 
van onze samenleving. Als je dat bereikt, motiveert dat om zaken aan te pakken. Je staat 
dan dichter op het probleem. Problemen ziet hij niet, wel uitdagingen.“  
 



Voor Venlo ziet Leon enorme kansen op gebied van toerisme in geheel Venlo. “Een goede 
verbinding tussen alle stadsdelen, brengt ons dichter bij elkaar. Ik wil me ook inzetten voor 
aantrekkelijke woonlocaties in alle stadsdelen.”  
 
Toekomst  
Leon weet dat je het nooit iedereen naar de zin kunt maken, maar vindt dat je wel open moet 
staan voor ieders zienswijze: “Je kunt altijd nadenken hoe je dichter bij elkaar komt. Ik weet 
uit ervaring hoe het is om rond te komen met weinig. Ik weet hoe het in Nederland is 
geregeld voor de zwakkeren in ons land, onder andere vanuit mijn ervaring met mijn eigen 
dochter. Maar ook vanuit mijn eigen bedrijf en omgeving heb ik ervoor kunnen zorgen dat 
verslaafden, mensen met beperkingen en ex-gedetineerden weer verder konden bouwen 
aan een mooie toekomst. Vaak hebben mensen gewoon wat hulp nodig om ergens te 
komen. Maar waar een wil is, is een weg. Ik ga voor 100% voor een mooie toekomst voor 
onze mooie stad!” 
 
Met Bastiaans is inmiddels afgesproken dat hij de toekomstige fractievergaderingen bijwoont 
om zich ook goed te kunnen inleven in de dossiers. Ook zullen wij samen met de bestaande 
fractie gaan meewerken aan de nieuwe kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2022 en het partijprogramma.  
 
Het bestuur van de Venlose VVD heeft het volste vertrouwen in Leon als lijsttrekker en de 
samenwerking met de huidige fractie. Samen met een sterk en maatschappelijk betrokken 
team kijken de liberalen dan ook vol vertrouwen naar de komende 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 
 
 
 
 


