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Tijd voor verandering 
 

Wat is er toch met Venlo gebeurd de afgelopen jaren? Grote financiële tekorten én ontevreden 

inwoners en ondernemers. Het gaat niet goed met Venlo.  

Maar samen gaan we Venlo veranderen! 

 

Wat we gaan doen in 10 punten:  

1) Vernieuw het stadsbestuur én de lokale democratie 

Albert Einstein zei het al: “Je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft 

veroorzaakt.” Daarom is het in Venlo tijd voor een nieuwe, gezonde bestuurscultuur en de 

portemonnee op orde. GroenLinks wil in de coalitie bouwen aan een professionele ambtelijke 

organisatie en een werkklimaat scheppen waarin burgers en ondernemers zich gehoord voelen 

en worden betrokken bij beslissingen die hen raken.  

2) Samen zorgen we voor elkaar 

Wij stimuleren mensen en geven ze de ruimte. Wij kiezen voor een inclusieve samenleving: 

iedereen hoort erbij en iedereen doet mee. GroenLinks laat mensen niet in de steek. We gaan 

experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid, waarin keuzevrijheid, waardering 

en zelfontplooiing centraal staan. Vitale burgers vormen samen zo een vitale samenleving.  

3) Voorkomen is beter dan genezen 

Veel meer nog dan dat je achterstanden moet oplossen als ze er zijn, moet je ze voorkomen. 

Laaggeletterdheid is in Venlo een relatief groot probleem. Wij pakken dat aan, omdat het 

achterstand voorkomt. 

4) Iedereen voelt zich thuis 

Waar voel jij je meer thuis dan thuis? Juist, gewoon thuis, daarom moeten ouderen en mensen 

met een beperking zolang als ze willen thuis kunnen wonen.   

5) Betaalbaar wonen 

Veel meer dan het vorige stadsbestuur zorgen we voor voldoende (sociale) huur- en 

koopwoningen. Zeker ook voor starters én in de dorpen! 
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6) Gelukkiger door groen 

Als we weten dat natuur niet alleen mooi is maar mensen ook gelukkiger maakt en we er fijner 

en gezonder door samenleven, waarom is GroenLinks dan de enige partij die altijd pleit voor 

extra groen zoals bomen in én om de stad en bij jou in de buurt? 

7) Venlo voor de volgende generatie 

Niet alleen laten we de Venlonaren leven in een mooie en gezonde omgeving, we dragen hem 

ook graag duurzaam over op de volgende generatie. Vanzelfsprekend gebruiken we daarom 

duurzame energie zoals zonne- en windenergie. C2C en duurzaamheid zijn ons speerpunt, ook 

Euregionaal. 

8) Toekomstbestendig transport 

Wij geven voorrang aan schoon vervoer: voor fietsers, voetgangers en elektrisch (openbaar) 

vervoer scheppen we ruimte en faciliteiten. 

9) Ruimte voor wie we zijn en wat we willen  

Samen maken we de stad eerlijker, mooier en schoner. Daarom geven we ruimte aan eigen 

initiatieven van burgers, ondernemende professionals en organisaties die daaraan bijdragen. 

10) Trots op wie we willen zijn 

Cultuur maakt ons tot wie wij zijn, kunst verrijkt ons leven. Daarom geven we ruimte aan kunst 

en cultuur. 

 

En die kabelbaan? 

Zoals we de afgelopen jaren als een van de weinige al riepen: Die kabelbaan willen we niet.  

 

Wat vragen we van jou? 

Jij hebt een belangrijke stem in wat wij gaan doen. Stem daarom 21 maart op GroenLinks. Dan werken 

we samen aan een leefbare, groene en cultureel bruisende stad 
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Hoofdstuk 1.  Venlo, een sociale gemeente met vitale burgers  
 

GroenLinks Venlo kiest voor een gemeente waarin we eerlijk delen. In Venlo krijgt iedereen een eerlijke 

kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning. Wij zorgen ervoor dat iedereen 

gebruik kan maken van zorg en het allerbeste onderwijs. 

 

GroenLinks Venlo wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen 

moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, basisloon met tegenprestatie, vrijwilligerswerk of op 

school. Als het mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente helpt. Als 

je je baan verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Onze gemeente laat mensen 

nooit in de steek. GroenLinks Venlo vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans 

verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar talenten en 

dromen zijn. Venlo investeert in vitale, gezonde burgers. Dat is ook nodig om te voorkomen dat 

werkdruk-problemen in de zorg en in het onderwijs tot uitval van beroepskrachten leiden. En in de zorg 

staan niet regels en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar 

wat mensen kunnen en wat zij zelf willen. 

 

Eerlijke kansen 

Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder kind 

verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de achterstanden waarmee 

kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen verder te ontwikkelen. Geen enkele 

jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven. Voor leerplichtigen die buiten de boot dreigen 

te vallen worden oplossingen op maat gezocht. Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte 

met voldoende sport- en speelvoorzieningen.  

 

Soms komen kinderen of jongeren in zulke grote problemen dat zij hulp nodig hebben. GroenLinks 

Venlo vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen inspringen, omdat zo veel leed kan worden voorkomen. 

Wij vinden wachtlijsten onacceptabel. De zorg moet goed aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig 

hebben. Daarom moeten kinderen en hun ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de 

beste oplossing.  

 

Iedereen doet mee 

Voor ieder mens is het belangrijk om te werken of om op een andere manier het gevoel te hebben ‘een 

steentje bij te dragen' aan de samenleving. GroenLinks Venlo wil dat iedereen kan meedoen. Via 

betaald werk, school, mantelzorg, basisloon met tegenprestatie of vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is 

het taak van de overheid om mensen te helpen, bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. 

Wij willen af van de onnodige, ‘pesterige' regels voor mensen met een bijstandsuitkering en willen 

experimenteren met vormen van een basisinkomen voor bijstandsgerechtigden en 55+ers. 

 

Vitale, gezonde burgers 

Werken aan een goede gezondheid is voor onze burgers verrijkend. GroenLinks ondersteunt een breed 

gedragen maatschappelijke beweging die dringend nodig is om de vitaliteit en weerbaarheid van 

mensen te vergroten.     

 

Persoonsgerichte zorg 

Mensen verdienen persoonsgerichte zorg. GroenLinks Venlo wil dat mensen zo lang mogelijk thuis 

kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Maatwerk in de aanpak van eenzaamheid is 

daarbij belangrijk. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal, met hun eigen talenten en 

hun eigen behoeften. Dát moet het uitgangspunt zijn, in plaats van de regels van de gemeente of de 

bevoegdheden van de afdelingen.  
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Wij vinden ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de patiënt. Er moet oog 

zijn voor álle levensdomeinen waar mensen mee te maken hebben: o.a. werk, inkomen, wonen, 

gezondheid en jeugdzorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in samenhang worden gezien. Het 

is belangrijk dat mensen hun eigen leven zo goed mogelijk kunnen sturen en dat hulpverleners dat 

ondersteunen door goede samenwerking en effectieve netwerken. Van sociale wijkteams verwachten 

we een 'eropaf-mentaliteit'. Als mensen zich bij het loket melden omdat het water hen aan de lippen 

staat, wordt er geen afspraak voor over zes weken gemaakt, maar word je meteen geholpen.  

 

Betaalbare woningen 

GroenLinks Venlo wil harde afspraken met woningbouwcorporaties zodat zij voldoende sociale 

woningen bouwen. Óók voor ouderen en voor mensen met een beperking, die een aangepaste woning 

nodig hebben.  Verder willen we afspraken maken over de bouw van voldoende huurwoningen voor 

mensen met een middeninkomen én over betaalbare koopwoningen.  

GroenLinks Venlo wil daarbij dat alle nieuwe woningen energieneutraal worden gebouwd en dat alle 

bestaande energiezuinige woningen energiezuinig worden. Dat is niet alleen goed voor de 

portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.  

 

Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor de werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze 

gemeenten. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar onderdak aan creatieve 

ondernemers, kunstenaars en startups. Zo voorkomen we verloedering. In de kleine kernen zorgen we 

ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn, zodat wijken leefbaar blijven en we leegloop voorkomen. 

 

Eerlijke kansen, dus ook goed onderwijs  

1. We bestrijden laaggeletterdheid bij zowel kinderen als volwassenen: in Venlo krijgt dit 

topprioriteit! Dit doen we door: 

• extra aandacht voor mensen in de bijstand die een opleiding willen volgen of bezig zijn met 

taalcursussen of andere kwalificerende trajecten;  

• ervoor te zorgen dat alle informatie van de gemeente en participerende organisaties is 

opgesteld in makkelijk te begrijpen Nederlands en met gebruikmaking van info-graphics; 

• bij bezoeken aan het consultatiebureau en schoolartsendienst taalachterstanden en andere 

problemen en hulpvragen bij kinderen (en ouders) vroegtijdig te signaleren en daarnaar te 

handelen. Dat vraagt om intensieve samenwerking tussen het consultatiebureau, 

schoolartsendienst, scholen en de gemeente;  

• ervoor te zorgen dat alle kinderen met (een risico op een) taalachterstand deelnemen aan 

de voorschoolse educatie;   

• te stimuleren dat de gemeente een loket inricht voor mensen die digitaal niet vaardig 

genoeg zijn. 

2. Er is een tekort aan goed opgeleid technisch personeel ontstaan. De gemeente ondersteunt 

initiatieven waar onderwijs en ondernemers nauwer gaan samenwerken. Dit zorgt o.a. voor een 

goed vestigingsklimaat voor bedrijven en zorgt dat de Venlose (jonge) burger aan het werk 

blijft/komt.   

3. Iedere jongere zit op school of volgt een leerwerktraject: geen enkele leerplichtige jongere zit 

thuis. Bij problemen wordt samen met de jongere bekeken wat daarvan de oorzaak is. Met het 

bedrijfsleven maakt de gemeente afspraken over stage/leerplekken voor (vroegtijdige) 

schoolverlaters en mentor- en coachingsprojecten. 

4. GroenLinks wil dat de gemeente modern onderwijs stimuleert waarin aandacht is voor 

maatschappelijke vraagstukken als 

• gezonde leefstijl: gezonde voeding en smaaklessen en meer bewegen met ruimte voor  

experimenten met  bewegend leren 
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• natuur- en milieu 

• hoe om te gaan met geld ter voorkoming van schulden 

• muziek- en cultuuronderwijs.   

• seksuele diversiteit, pesten, mensenrechten, racisme en discriminatie 

• conflicten op een vreedzame manier leren op te lossen.  

• beginselen Cradle to Cradle   

5. Arbeidsparticipatie voor mensen met een beperking en afstand tot de arbeidsmarkt staat hoog 

in het vaandel. Als er nieuwe bedrijven komen in Venlo, wordt met hen onderhandeld over het 

in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. We streven naar volledige 

arbeidsparticipatie. Iedereen moet mee kunnen doen  

 

Persoonsgerichte zorg en vitale, gezonde burgers 

6. Voor GroenLinks staat de vraag centraal en gaat het altijd om maatwerk. GroenLinks wil zorg 

die: 

a. in de buurt en dichtbij de mensen geleverd wordt 

b. is gebaseerd op persoonlijk contact 

c. waarin in een open gesprek wordt geïnventariseerd wat mensen belangrijk vinden en 

wat hen kan helpen te bereiken wat nog niet gelukt is  

d. eigen regie en eigen netwerk versterkt 

e. handelt vanuit vertrouwen  

f. ruimte biedt voor professionals  

g. altijd maatwerk biedt: simpel als het kan, complex als het moet  

h. zware, dure zorg beperkt door vroegtijdige signalering en een beperking van het aantal 

betrokken professionals per gezin en goede afspraken over case management.  

i. gebaseerd is op een veel betere samenwerking en afstemming tussen overheid, welzijn, 

kinderopvang en scholen  

j. bureaucratie beperkt 

k. niet het systeem als leidend ziet, maar als volgend 

7. Bewoners en cliënten(-organisaties) worden actief betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren 

van het beleid rond zorg, welzijn en wonen. We geven hen zelf meer regie.  

8. De sociale wijkteams moet veel meer een 'Eropaf-centrum' worden. 

9. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat iedere jongere de hulp krijgt die hij of zij nodig 

heeft. De grote opdracht is om sneller en beter hulp te bieden zodat zwaardere zorg niet nodig 

is. Als het nodig is, moet een jongere tijdig worden doorverwezen naar specialistische hulp.   

10. Kwetsbaarheid van ouderen vraagt tijdige en goede analyse en aanpak. Goede monitoring van 

mogelijke discrepantie tussen vraag en zorgaanbod is belangrijk en wordt structureel 

georganiseerd  

11. Eén van de grootste uitdagingen de komende jaren is om een flexibel en gedifferentieerd 

verblijfsaanbod te creëren voor ouderen. Een aanbod dat het gat dicht tussen thuis en 

ziekenhuis en/of verpleeghuis. Thuiswonende ouderen die tijdelijk meer hulp nodig hebben 

moeten snel op een veilige plek terecht kunnen. 

12. Voor senioren komt er een gevarieerd aanbod aan sport- en bewegingsactiviteiten, afgestemd 

op de behoeften van deze groep. 

13. De daklozenopvang inclusief nachtopvang moet behouden blijven. 

14. GroenLinks stimuleert een beweging in Venlo die aansluit bij het landelijke programma ‘Alles is 

gezondheid’. Gemeenten, bedrijven en (zorg- en onderwijs)instellingen ondernemen 

gezamenlijk acties om de bevolking gezonder en vitaler te maken1. Denk bijvoorbeeld aan anti-

rookbeleid. 

 

                                                   
1 http://www.allesisgezondheid.nl/ 
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Betaalbare en energiezuinige woningen 

15. Met de Woningcorporaties stellen we de doelstellingen van haar primaire taak vast: het 

aanbieden van voldoende sociale huurwoningen. Hierin worden ook afspraken over 

duurzaamheid meegenomen. 

16. Betaalbare woonruimte voor mensen met een beperkt inkomen is dringend nodig. Door 

leegstaande winkelpanden, leegstaande kloosters of andere panden in de gemeente 

beschikbaar te maken zou dit probleem kunnen worden aangepakt. De gemeente richt een 

fonds op om initiatiefnemers hulp te kunnen bieden bij de start van hun initiatief. 

 

Een schuldvrij Venlo 

GL ondersteunt de doelen van de campagne Schuldvrij 2 

17. Experimenteer met het overnemen van schulden. Na drie jaar schuldsanering krijgen 

schuldeisers vaak nog geen tien procent van hun geld terug. Als gemeente kun je beter veel 

sneller om de tafel met schuldeisers: ‘jullie krijgen nu je tien procent, dan nemen wij de schuld 

over’. Dat is een vorm van het opkopen van schulden waarvoor een investering nodig is. 

18. Door schulden op te lossen bespaar je niet alleen op de kosten van bewindvoering, maar ook 

op o.a. uitkeringen, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, schuldhulpverlening en 

ziekteverzuim. 

19. Geef schuldhulpverleners de mogelijkheid hun werk te doen. In het werk van 

schuldhulpverleners wordt te veel uitgaan van de zelfredzaamheid van burgers. Mensen die 

diep in de schulden zitten zijn absoluut niet zelfredzaam, blijkt keer op keer uit onderzoek. 

Regels worden te strikt toegepast, waardoor veel mensen uit een hulpverleningstraject vallen. 

Geef uitvoerders daarom meer ruimte om uitzonderingen te maken, want er is niet één 

formule. Maatwerk is ook hier een vereiste. 

20. Voorkom problematische schulden en wijs schuldeisers op hun verantwoordelijkheid. 

Vroegsignalering is van groot belang. Het is veel makkelijker om mensen te helpen als de 

schuldenlast nog klein is. Maak daarom afspraken met woningcorporaties, zorgverzekeraars, 

energieleveranciers en waterbedrijven dat zij bij twee maanden achterstand melding doen bij 

de gemeente. De gemeente kan dan zorgen dat hulpverleners contact leggen met de bewoners, 

om hen te ondersteunen om weer greep te krijgen op hun financiële situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
2 http://www.overheidsexpertise.nl/overheid-finance/36-actueel/389-campagne-schuldvrij 
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Hoofdstuk 2. Venlo, een groene C2C-gemeente 

Wij zijn trots op het vele mooie groen in onze gemeente. Helaas is het binnen de bebouwde omgeving 

de laatste jaren behoorlijk verwaarloosd. Op onderhoud van groen en openbare ruimte is sinds 2010 

flink en structureel bezuinigd. Voor nieuwe natuur was geen geld. GroenLinks maakt van Venlo weer 

een groene, schone gemeente, waar onze kinderen gezond kunnen opgroeien. Wij willen de gezonde 

balans in Venlo herstellen en de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie. 

Grondstoffen zijn dan geen afval meer, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. En energie halen 

we niet langer uit vervuilende fossiele brandstoffen, maar uit duurzame alternatieven, zoals zon en 

wind. Samen met lokale energiecoöperaties, groene doe-het–zelvers en iedereen die zich inzet voor 

een mooie en schone gemeente gaan we daarvoor strijden. 

 

Groene wijken 

In een groene wijk is het prettiger leven. Onze kinderen kunnen buiten spelen en wij zelf kunnen dicht 

bij huis wandelen, fietsen en sporten. Daarom wil GroenLinks Venlo het groen in onze gemeente 

beschermen en uitbreiden. De gemeente zorgt voor wijken met lommerrijk groen van bomen, met 

sportveldjes en met mooie parken. De gemeente zorgt ervoor dat onze straten en pleinen, onze parken 

en plantsoenen schoon zijn en ondersteunt burgerinitiatieven die daar aan bijdragen! Wie iets vervuilt, 

ruimt het zelf op, dat is ons principe.  

 

Gezonde lucht 

Als onze kinderen buitenspelen of als wij door onze gemeente fietsen, is het inademen van schone en 

gezonde lucht voor iedereen van levensbelang. Daarom kiest GroenLinks Venlo voor schoon vervoer. 

De gemeente gaat in nauw overleg met de Provincie zorgen voor openbaar vervoer dat ons zonder 

uitstoot van schadelijke gassen brengt naar waar we moeten zijn. Binnen de stad willen we dat je je 

gemakkelijk te voet kunt verplaatsen. Maar we geven ook ruim voorrang aan de fiets, door betere 

fietspaden en fietssnelwegen aan te leggen en handige plekken aan te wijzen voor het parkeren van je 

fiets. Voor elektrische auto's verbeteren we bovendien de infrastructuur. Belangrijk is ook om parkeren 

zoveel als mogelijk buiten het centrum te laten plaatsvinden. 

 

Groen in de omgeving 

GroenLinks Venlo wil de groene gebieden rondom de kernen verbinden met het groen binnen de 

kernen, want ook dieren moeten zich vrij kunnen bewegen en planten moeten zich vrij kunnen 

verspreiden. Zo kan iedereen van ons mooie landschap genieten en gaan natuur en ontspanning hand 

in hand. GroenLinks kiest voor een gezonde, bij voorkeur biologische landbouwsector. Dat betekent in 

de eerste plaats: geen mega-stallen. En dus meer ruimte voor kippen om te scharrelen, voor varkens 

om te wroeten in de aarde en voor koeien om te grazen op het land. Dat is beter voor de dieren, maar 

óók voor de gezondheid van mensen. 
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Beter klimaat 

GroenLinks Venlo zet zich in voor een gezond en goed leven, nu én in de toekomst. Een gezonde 

leefomgeving reikt natuurlijk verder dan onze gemeente. Maar uiteindelijk gaat het erom dat wij 

allemaal doen wat we kunnen. Op internationaal, nationaal, regionaal maar óók op lokaal niveau. De 

wereldwijde afspraken om klimaatverandering een halt toe te roepen, passen we natuurlijk toe in onze 

gemeente. In huizen willen we niet langer aardgas gebruiken voor de verwarming of om mee te koken. 

Woningen in Venlo moeten beter worden geïsoleerd. En we gaan onze eigen energie opwekken. Een 

grote opgave, maar wel een belangrijke. Want behalve een gezondere leefomgeving zorgen deze 

maatregelen ook voor werk en bovendien: voor een lagere energierekening. Daarom heeft GroenLinks 

het aanvalsplan VenloForever opgesteld. 

https://venlo.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/MANIFEST%20VENLO%20FO

REVER%20october%202016%20GroenLinks%20Venlo%20def.pdf  

 

Duurzame economie 

Economische kortetermijnbelangen gaan in Venlo al jaren boven welzijn, milieu en gezondheid. Omdat 

het niet anders kan, zegt men. GroenLinks laat zien dat duurzaamheid het verdienmodel van de 

toekomst is. 

De economie in Venlo wordt bepaald door logistiek, agrofood, maakindustrie en toerisme. GroenLinks 

wil die sterke positie vasthouden en innovatie verder stimuleren. Duurzaamheid is hierbij het 

uitgangspunt want dit is de basis voor de economische ontwikkeling van de komende decennia. C2C 

wordt de rode draad voor economisch beleid. Waar mogelijk stimuleert GroenLinks ontwikkelingen die 

banengroei en de overgang naar schone energie realiseren. We ondersteunen voluit de ontwikkeling 

naar een circulaire economie gericht op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen waarbij deze zo 

efficiënt mogelijk worden benut. Lokale initiatieven krijgen voorrang. 

 

Schoon en groen 

1. Venlo wordt weer een schone gemeente, met schoon openbaar groen en zonder zwerfvuil. De 

gemeente stimuleert en ondersteunt bewonersinitiatieven voor het schoonhouden van de 

eigen buurt, maar laat haar eigen verantwoordelijkheid niet liggen: indien nodig treedt de 

gemeente zelf op. Venlo zorgt voor voldoende afvalbakken in de openbare ruimte, die op tijd 

worden geleegd. Wij stimuleren mensen om gevallen van afvaldumping te melden. Dit afval 

wordt direct verwijderd. De gebruiksvriendelijke BuitenBeter App wordt daarvoor ingezet. 

2. De agenda Groen en Water wordt daadkrachtig uitgevoerd en voorzien van voldoende 

financiële middelen. Enkele speerpunten: 

a. Venlo plant extra bomen. Dat is niet alleen mooi maar zorgt ook voor extra schone 

lucht.  

b. Wij kiezen voor veel extra groen in en om de stad. Iedere inwoner moet kunnen 

genieten van bijvoorbeeld een mooi park of een toegankelijk natuurgebied. 

c. Buurtbewoners die hun straat of buurt willen vergroenen worden daarin ondersteund 

door de gemeente. 

d. Bij het beheer van het gemeentelijke groen zijn biodiversiteit, bescherming van planten 

en dieren en hun leefgebieden een belangrijk uitgangspunt.  

e. De gemeente bestrijdt het onkruid op verhardingen en in het openbare groen alleen 

waar nodig en op de meest milieuvriendelijke manier. 

f. De gemeente beheert parken, bermen en oevers ecologisch, zodat wilde bloemen 

optimaal voedsel voor bijen kunnen zijn.  

g. Venlo stimuleert de plaatsing van bijenkorven en legt bijenlinten aan. 

h. De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven, met name in de landbouw, om onkruid 

milieuvriendelijk te bestrijden. 

i. Schapen begrazing komt terug in het beheer van de openbare ruimte. 

https://venlo.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/MANIFEST%20VENLO%20FOREVER%20october%202016%20GroenLinks%20Venlo%20def.pdf
https://venlo.groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/downloads/newsarticle/MANIFEST%20VENLO%20FOREVER%20october%202016%20GroenLinks%20Venlo%20def.pdf
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3. GroenLinks wil dat Venlo zich bij Provincie en Rijk inzet voor het geplande ecoduct over de A67, 

als belangrijke verbinding voor de Ecologische Hoofdstructuur. Ook de overige delen van deze 

robuuste ecologische verbinding worden door de gemeente gerealiseerd/gestimuleerd. 

4. De gemeente zorgt ervoor dat “Nationaal Park Maasduinen” doorgetrokken wordt tot aan de 

A67. 

5. Adoptie van groen door bewoners of bedrijven juichen wij toe, mits dat toegankelijk blijft. De 

gemeente ondersteunt en stimuleert dit van harte.  

6. Waar mogelijk wordt duurzame land- en tuinbouw in het stedelijke gebied versterkt. De 

gemeente zorgt voor meer ruimte voor stadsboerderijen. We willen dat Venlo stadslandbouw 

en het aanleggen van gezamenlijke moestuinen aanmoedigt. Voedselproductie moet weer 

dichter bij de inwoners komen. Braakliggende terreinen worden hiervoor herbestemd. 

7. Venlo bevordert duurzame innovatie op het platteland, zoals biologische landbouw, 

energieleverende kassen en regionale afzetcoöperaties. We stimuleren als gemeente dat 

boeren gecompenseerd worden voor maatregelen die ze nemen ter bescherming en 

ontwikkeling van natuur, en dat zij een inkomen kunnen verdienen uit recreatie, 

dienstverlening en de opwekking van duurzame energie. 

8. Voor kinderen komen er natuurspeelplaatsen: speelplekken waar een kind met fantasie kan 

spelen en de natuur kan ontdekken. Met natuurbeheerders maakt Venlo afspraken over spelen 

in natuurgebieden. 

 

Leefbaarheid 

9. Er komen geen nieuwe industrieterreinen of woonwijken. Bedrijfsterreinen worden duurzaam 

gemaakt en groen ingericht. Intensief ruimtegebruik is altijd uitgangspunt. Bedrijfsactiviteiten 

worden zoveel mogelijk geclusterd. Er wordt niet getornd aan de duurzaamheidsambities in het 

Klavertje Vier gebied. Het landschapsplan Venlo-West wordt uitgevoerd. 

10. Bouwen doen we zoveel mogelijk binnen bestaand stedelijk gebied met hergebruik van 

bestaande panden voor nieuwe functies. Bij sloop mogelijk ook vergroening in plaats van 

nieuwbouw.  

11. Wij gaan leegstand actief aanpakken, bijvoorbeeld door er betaalbare huurwoningen in te 

realiseren: zo hoeft er niets nieuws te worden gebouwd en kan groen behouden blijven.  

12. Venlo verbetert de levenskwaliteit van onze buurten en wijken door de openbare ruimte daar te 

'vergroenen' en te 'verblauwen', samen met onze inwoners.  

13. In krimpende kernen proberen we de voorzieningen op peil te houden, zoals onderwijs, zorg, 

winkels en openbaar vervoer. 

14. Rond de snelwegen is veel geluidshinder en fijnstof overlast. Breng de maximum snelheid op 

deze wegen terug naar 80 km/u en handhaaf! 
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Duurzaamheid 

15. Het aanvalsplan VenloForever wordt voorzien van financiële middelen en uitgevoerd (zie 

hierboven). 

16. Cradle to Cradle is het leidende principe bij alle Venlose ontwikkelingen. Alles wat we doen leidt 

tot meerwaarde: méér groen, méér schone lucht, méér biodiversiteit. Dit betekent dat wij in 

Venlo zo veel mogelijk gebruik maken van zon en wind. 

17. De gemeente stelt een ambitieus en innovatief verduurzamingsplan op voor het eigen vastgoed 

en voor de verduurzaming van scholen. 

18. De gemeente bevordert duurzaamheid bij bedrijfsleven en maatschappelijke partners door: 

• de oprichting van een platform voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waar men 

elkaar leert kennen, inspireren en om samen projecten te kunnen ontwikkelen. 

• een jaarlijkse prijs voor ‘meest duurzame ondernemer van het jaar’. 

• bedrijven en organisaties aan elkaar te koppelen om samen energie te besparen of te 

produceren. Initiatieven op het gebied van energiebesparing/-productie worden bevorderd. 

Ondernemers die energie willen besparen of produceren worden ondersteund met kennis 

en bij de vergunningverlening. 

• lokale energie opwekking en energiecorporaties te stimuleren, zoals Windpark Greenport. 

welstandsvrije bouwlocaties voor C2C-gebouwde woningen. 

• mogelijkheden bieden om zelfvoorzienend, innovatief milieuvriendelijk te bouwen en te 

wonen.  

19. GroenLinks wil geen schaliegaswinning in onze gemeente. Wij worden een ‘Schaliegasvrije 

gemeente’ 

 

Energie 

20. We streven er naar om, samen met de regiogemeenten, het stroomverbruik van openbare 

ruimte, openbare gebouwen en gemeentelijk vastgoed in één duurzame Europese 

aanbesteding onder te brengen, naar voorbeeld van de regio Arnhem-Nijmegen Eisen in de 

aanbesteding zijn om A. 100% gebruik te maken van regionaal opgewekte duurzame energie, B. 

tenminste 30% per deelproject met deelname door lokale inwoners te realiseren, C ten minste 

30% van de uitvoerende werkzaamheden met regionale ondernemers uit te voeren. 

21. Voor elke wijk stelt de gemeente, samen met de bewoners, een plan op voor energiebesparing 

en overschakeling op duurzame warmte. De gemeente stimuleert en ondersteunt ook 

particuliere woningbezitters om hun woningen te verduurzamen, bijvoorbeeld door een 

energieloket, beurzen en energiecoaches. Gasleidingen worden aan het eind van hun 

levensduur niet vervangen. 

22. Met woningcorporaties maakt de gemeente afspraken om woningen bij renovatie of 

nieuwbouw zoveel mogelijk energieneutraal te maken, zonder de huurlasten te verhogen. 

Sociale huurders besparen hier door op hun woonlasten.  

23. Venlo gaat actief handhaven op energiebesparing bij bedrijven zoals bepaald in de Wet 

Milieubeheer. 

24. In de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen de opgaven rondom de energievoorziening 

van de toekomst integraal mee worden genomen. 

 

Klimaat 

25. Bij het klimaatbeleid werkt Venlo nauw samen met de Euregio- en regiogemeenten, o.a. door 

gezamenlijk circulair te gaan inkopen. 

26. De gemeente Venlo stelt een strategie op voor ruimtelijke adaptatie om de omgeving 

klimaatbestendig en water-robuust in te richten. 

27. Venlo draagt er zorg voor dat alle gemeentelijke ruimtelijke ingrepen integraal worden getoetst 

op hun klimaatbestendigheid. “Klimaat-robuuste” maatregelen worden gekoppeld aan andere 
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voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen en meegenomen in de reguliere werkzaamheden, 

zoals beheer en onderhoud. 

28. Samen met andere partijen vergroot Venlo het bewustzijn onder burgers, bedrijven en 

organisaties, zodat zij zelf klimaatmaatregelen gaan treffen in hun eigen leefomgeving;  

29. Venlo stimuleert vergroening van tuinen in stedelijk gebied zodat verdere verstening 

voorkomen kan worden. 

30. In de uitvoering van het Deltaprogramma Maas (hoogwaterbeveiliging) zet Venlo zo veel 

mogelijk in op waterstandsverlaging zoals in het Koploperproject Venlo-Noord. Dijkverhoging 

alleen als het helemaal niet anders kan en in goed overleg met bewoners.  

 

Schone mobiliteit 

31. Er wordt een beleidsplan Schone Mobiliteit opgesteld. Daarin geven wij voorrang aan schoon 

vervoer: de fiets, de voetganger en elektrisch openbaar vervoer: 

• Er komen 'fietssnelwegen' vanuit naburige gemeenten of het buitengebied naar grote 

school- en werklocaties in en om de stad en naar stations. 

• Er komen in Venlo deelfietssystemen.  

• Verkeerslichten worden fiets- en voetgangersvriendelijk afgestemd. 

• Buurtbussen en belbussen vormen [in het buitengebied] een prima alternatief OV-systeem. 

• Stads- en streekbussen gaan rijden op elektriciteit of waterstof. In 2025 moeten alle bussen 

emissieloos zijn. 

32. Er komen transferia, met goede verbindingen met de binnenstad. Het centrum wordt zo veel 

mogelijk autoluw of autovrij, omzoomd door een autoluwe binnenring. Zo houden we de 

binnenstad leefbaar! 

33. Wij stimuleren het gebruik van milieuvriendelijke auto’s. Venlo beschikt daarom over vier jaar 

over een netwerk van elektrische auto-oplaadpunten. De daar gebruikte elektriciteit is uiteraard 

opgewekt met zon- of windenergie.  

34. Het gehele gemeentelijke wagenpark (vuilniswagens, milieubeheer, auto’s B&W, veegwagens, 

etc.) gaat over op elektrisch rijden.  

35. We moedigen het ‘autodelen’ aan door een aantal parkeerplaatsen beschikbaar te stellen voor 

deelauto’s. Hier komen alleen plekken voor elektrische auto’s beschikbaar, in combinatie met 

een elektrisch oplaadpunt. 

36. De gemeente neemt het initiatief voor een emissieloos stadsdistributiesysteem. 

37. Onderzoeken wijzen uit dat Venlo toekomstig een grotere rol als logistieke plek en losplaats zal 

spelen. De ligging van de stad tussen de productiecentra (Keulen/Ruhrgebiet) en logistieke 

centra (Rotterdam, Antwerpen / Ruhrgebiet) maakt Venlo tot een aantrekkelijk knooppunt voor 

mens en goederen. GroenLinks wil dat de gemeente Venlo voor deze ontwikkelingen  

duurzame oplossingen stimuleert om overlast en groei van autoverkeer te voorkomen.  

 

Onderwijs   

38. Als lesstof wordt Cradle to Cradle verankerd in de gehele keten van het onderwijs in Venlo. 

39. Venlo maakt een C2C Studium Generale mogelijk, in samenwerking met Duitse en Nederlandse 

hogescholen en universiteiten. Hierin maken Europese studenten 1 jaar lang kennis met C2C 

aspecten op vele vakgebieden en krijgen daarvoor studiepunten. Daarna stromen zij door 

binnen één van de deelnemende onderwijsinstellingen in het vakgebied van hun keuze.  

40. Kennisontwikkeling en innovatie, met name op het gebied van voedsel en duurzaamheid, 

worden verder uitgebouwd met doorlopende leerlijnen op zowel MBO, HBO en universiteit, in 

nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en het Midden- en Kleinbedrijf. 

41. (Basis)scholen stimuleren we om groene schoolpleinen te creëren, schooltuintjes aan te leggen 

en om hun gebouwen te verduurzamen. Zo geven scholen hun leerlingen het goede voorbeeld 

en tevens vormt dit een goede basis voor natuur- en milieu educatie op school. 
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Duurzame economie 

42. Venlo loopt voorop met groene innovatie. Venlo stimuleert de omschakeling naar een 

duurzame economie voor alle ondernemers en bedrijven. Er komt een wethouder duurzame 

ontwikkeling om het duurzaamheidsbeleid te coördineren en te stimuleren op alle 

beleidsterreinen. 

43. De gemeente gaat circulair inkopen en ontwikkelt samen met marktpartijen criteria om de 

circulaire economie verder te ontwikkelen. 

44. Venlo stimuleert circulair en ‘biobased’ bouwen. 

45. Het midden- en kleinbedrijf is belangrijk voor de werkgelegenheid en draagt bij aan de 

leefbaarheid van Venlo. Er komen duurzaamheidscoaches voor het midden- en kleinbedrijf, om 

te helpen verduurzamen en zo geld te besparen. 

46. De gemeente maakt vergaande afspraken met bedrijven om hergebruik te stimuleren en de 

hoeveelheid afval te beperken. 

47. GroenLinks wil bedrijven aantrekken die milieuvriendelijk werken en tegelijk de 

werkgelegenheid in Venlo versterken. 

48. Bij de vestiging van bedrijven streven we naar het versterken van de economische diversiteit. 

We geven voorrang aan duurzame, innovatieve en creatieve ondernemers. 

49. We stimuleren werkgelegenheid in de circulaire  economie. 

50. We gaan bestaande winkelcentra versterken en verduurzamen, in plaats van nieuwe winkels 

bijbouwen. Dat doen we door het mogelijk te maken om in leegstaande panden (tijdelijk) 

ruimte te maken voor culturele pop-upwinkels, duurzame en innovatieve start-ups en sociale 

initiatieven voor een geringe huurprijs. En door budget vrij te maken om te investeren in het 

vergroenen van de openbare ruimte.  

51. Venlo zet in op hoger opgeleiden door kennisontwikkeling, innovatie en agribusiness. Daarom 

is het van belang om ook bedrijven te trekken die zorgen voor cultuur, horeca, ontspanning en 

vrijetijdsbesteding. Dat levert juist weer banen op voor de lager opgeleiden. 

52. GroenLinks wil een multifunctionele landbouw stimuleren: boeren krijgen de mogelijkheid om 

meer diensten aan te bieden. 

53. Venlo promoot streekproducten; ze gebruikt consequent duurzame producten bij activiteiten 

en evenementen. 

54. Biologische landbouw en vers markten met lokale producten worden gestimuleerd.  

55. Venlo is een FairTrade gemeente. Er komt een lokale prijs voor beste maatschappelijk 

ondernemer en een lokaal platform Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) dat 

voor steeds meer bedrijven een stimulans vormt om hier actief en onderscheidend in te zijn. 
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Hoofdstuk 3. Venlo, een open gemeente 

Vrijheid en autonomie 

GroenLinks Venlo staat voor vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je 

vindt. Je voelt je er vrij, thuis en veilig. We gaan er respectvol met elkaar om. Ook al is iemand anders 

dan jij: we geven elkaar een kans. Altijd. Iemands vrijheid eindigt daar waar hij deze van een ander 

inperkt. In onze gemeente wonen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen en 

voorkeuren. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons állemaal in elkaars problemen, 

gevoelens en opvattingen durven inleven. 

1. We stimuleren waar mogelijk lespakketten in het basisonderwijs m.b.t democratische waarden, 

discriminatie, seksuele diversiteit e.d. om onze belangrijke culturele waarden te borgen en door 

te geven. 

2. We stimuleren zelfregulerende initiatieven in straten, wijken en kernen om de dialoog met 

elkaar aan te gaan en conflicten door buurtbemiddeling bespreekbaar te maken.  

3. Wij vinden dat je als gemeentebestuur actief mag en moet ingrijpen wanneer straten wijken of 

kernen verloederen, vervuilen  of criminaliseren. 

 

Een gemeente die luistert naar burgers 

In onze gemeente wonen vrije, autonome en mondige burgers. GroenLinks Venlo wil dat burgers meer 

te zeggen krijgen over de plek waar ze leven, wonen, werken en ontspannen. Wij willen dat mensen 

mee kunnen praten en mee kunnen denken over de beslissingen die hen raken. We willen dat de 

gemeente naar hen luistert. Sámen zoeken we naar nieuwe manieren van discussie en samen zoeken 

we naar oplossingen voor problemen in de stad. We stimuleren experimenten van nieuwe democratie, 

burgerraadpleging en burgerbegroting. We geven daarbij vertrouwen aan onze burgers en 

gemeenschap. Iedereen wordt gehoord: mondige burgers die makkelijk meepraten, maar ook 

inwoners voor wie praten wat minder vanzelfsprekend is. We gaan een open dialoog aan met jong en 

oud, met allen die met ons deze gemeenschap vormen. 

4. Gemeentelijke besluiten worden zoveel mogelijk in co-creatie vorm gegeven. 

5. Naast co-creatie gaan we ook experimenteel werken met andere vormen van democratie om 

visie en beleid voor Venlo de komende tijd vorm te geven. 

6. Venlo communiceert zowel via persoonlijk contact als via de modernste vormen van 

communicatie met haar burgers. 

7. Venlo draagt er maximaal aan bij dat haar inwoners zo snel mogelijk in staat zijn zich te 

bedienen van de Nederlandse taal. 

 

Gastvrije en tolerante gemeente 

Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Venlo biedt mensen die op de vlucht 

zijn voor oorlog of onderdrukking een veilige haven. Tijdens hun procedure zijn vluchtelingen direct 

onderdeel van onze gemeente en onze gemeenschap. Dat vraagt inzet van henzelf, maar ook van ons 

als lokale samenleving. GroenLinks Venlo wil burgers actief betrekken bij de vestiging van 

vluchtelingen. Venlo is actief in het stimuleren van verbinding tussen oude en nieuwe Venlonaren. We 

stimuleren multiculturele ontmoeting. GroenLinks is voor een krachtig optreden tegen iedere vorm van 

racisme en discriminatie. We stellen daarbij harde grenzen. In een open en gastvrije samenleving 

moeten we ons allemáál thuis kunnen voelen. 

We zetten in het bijzonder in op het voorkomen van problemen als gevolg van radicalisering en 

polarisatie. Want we zijn trots op onze open en vrije samenleving: die waarden moeten we 

beschermen. 

8. Vluchtelingen zijn van moment van aankomst lid van onze gemeenschap en hebben daarmee 

meteen dezelfde rechten en plichten. 
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9. Venlo stelt middelen ter beschikking om nieuwe Nederlanders een goede start te laten maken 

maar ook indien nodig aan de buurt waarin zij zich vestigen. 

10. GroenLinks wil dat er meer geëxperimenteerd wordt om oude Venlonaren 

verantwoordelijkheid te geven bij opvang en inburgering van nieuwe Venlonaren, bekend 

maakt immers bemind. 

11. GroenLinks is zich bewust van de emotionele bagage die vluchtelingen meebrengen en wil dat 

de gemeente hier ook in termen van gezondheid meer aandacht aan geeft. 

12. GroenLinks vindt dat we als gemeenschap nieuwe Venlonaren alle ondersteuning moeten 

bieden om zo snel mogelijk aan het arbeidsproces mee te kunnen laten doen omdat we 

erkennen dat dit een belangrijke participatiefactor vormt. 

13. Venlo groeit als belangrijke plaats voor HBO en UM vestigingen. GroenLinks denkt dat 

studenten de Venlose samenleving kunnen verrijken en dat we hen een goede ontwikkeling 

moeten bieden om te voorkomen dat jonge mensen voor studiewensen Limburg moeten 

verlaten (krimpende regio). 

 

Samen werken aan veiligheid 

Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte voor verschillen in een samenleving. Om de veiligheid 

op straat te waarborgen, moet de politie daadkrachtig optreden tegen overlast en criminaliteit. Het is 

ontoelaatbaar dat inwoners zich onveilig voelen in hun eigen omgeving of dat ze worden weggepest of 

mishandeld. Samen met de politie moet de gemeente werken aan veilige buurten en ingrijpen daar 

waar het misgaat. Maar het voorkómen van criminaliteit is nog beter. 

14. Venlo werkt nauw samen met de politie. Criminaliteit en overlast wordt snel en zichtbaar 

aangepakt. 

15. Als gemeente werken we samen met de politie om mensen te betrekken bij veiligheidsthema’s 

en maken we mensen attent en bewust op de eigen verantwoordelijkheid daarin.We zorgen 

ervoor bij meldingen van criminaliteit en overlast zichtbaar in te grijpen en terug te koppelen 

naar onze burgers. 

 

Euregio 

In de periode 2014 – 2018 heeft de Venlose gemeenteraad veel geïnvesteerd in de relatie met onze 

Duitse buren: Stadt Nettetal, Kreis Viersen, Partnerstadt Krefeld en Stadt Mönchengladbach. Venlo gaat 

krachtig verder met deze grensoverschrijdende samenwerking. Dat kan op vele terreinen, bijvoorbeeld 

C2C, onderwijs, toerisme, arbeidsmarkt, regionale branding, bereikbaarheid en ruimtelijke ordening . 

16. Onderzocht wordt of ook de Kreis Kleve hierbij betrokken kan worden, gezien de gezamenlijke 

belangen op het gebied van agribusiness en toerisme. 

17. Speciaal hiervoor worden 2 fte aan ambtelijke capaciteit verankerd in de gemeentelijke 

organisatie. Deze medewerkers zijn binnen het ambtelijk apparaat de trekkers voor deze 

samenwerking en ondersteunen zowel de gemeenteraad als het college, de staf en collega’s op 

de werkvloer.  

18. Er wordt een euregionale uitvoeringsagenda opgesteld. Indien nodig neemt Venlo hierin het 

voortouw. Er wordt samengewerkt met alle euregionale partners vanuit de triple helix: 

overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 

19. C2C wordt het gezamenlijke speerpunt van de Euregio. Als Euregio kunnen we daarmee een 

leidende rol krijgen in de wereldwijde transitie naar duurzaamheid, o.a. door expertise te delen 

(Venlo vooral C2C, Duitsland duurzame energiewinning), en de successen gezamenlijk te 

vermarkten. 

20. Er wordt een grensoverschrijdende C2C-community opgebouwd.  

21. Venlo maakt een C2C Studium Generale mogelijk, in samenwerking met Duitse en Nederlandse 

hogescholen en universiteiten. Hierin maken Europese studenten 1 jaar lang kennis met C2C 



Verkiezingsprogramma GroenLinks 2018                                                                                                                     18 

aspecten op vele vakgebieden en krijgen daarvoor studiepunten. Daarna stromen zij door 

binnen één van de deelnemende onderwijsinstellingen in het vakgebied van hun keuze.  

22. Bij het klimaatbeleid werkt Venlo nauw samen met de Euregio- en regiogemeenten, o.a. door 

gezamenlijk circulair te gaan inkopen.  

 

Aantrekkelijke stad met veel cultuur 

Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open stad hoort ook een 

bruisend cultureel aanbod. Kunst stelt vragen bij wat we dachten zeker te weten. Kunst verbeeldt 

werelden die er niet zijn. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan ons bestaan. Maar kunst kan ook 

bijdragen aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing, bijvoorbeeld als mensen zingen in een koor, 

schilderles nemen of dansen in een groep. GroenLinks Venlo vindt het daarom belangrijk dat alle 

kinderen al jong toegang hebben tot cultuur - onafhankelijk van het inkomen van hun ouders. Cultuur 

(muziek, dans, theater en expressie) wordt ook doorgegeven binnen ons onderwijs. 

We zijn trots op onze musea, die ook echt van ons zijn. Musea zoeken verbinding met andere musea in 

binnen en buitenland. Museum van Bommel-van Dam is een uithangbord van de stad, het 

Kunstencentrum geeft ruimte aan het doorgeven van kunst en cultuur.  

We kiezen voor een zo breed mogelijke inzet van cultuur;ook als middel ter bevordering van 

participatie. Hierbij maken we gebruik van cultuurcoaches. Samen zorgen we voor een aantrekkelijk 

klimaat waar ook bedrijven en initiatieven die cultuur brengen zich graag willen vestigen. 

23. Venlo geeft haar culturele instellingen vertrouwen. Wij zorgen ervoor dat ze voor langere  tijd 

verzekerd zijn van zekerheid m.b.t hun financiële basis, zodat ze zich in vrijheid en autonomie 

kunnen ontwikkelen. 

24. Geen bezuinigingen op cultuur de komende 4 jaar, wij vinden dat het culturele veld 

onevenredig heeft moeten bijdragen aan de bezuinigingen van de afgelopen jaren. 

25. De gemeente zorgt ervoor dat het CultuurPlatform een breed gedragen initiatief wordt en 

draagt bij aan het Cultuurfonds. 

26. Venlo breidt het aantal cultuurcoaches uit. Er wordt gestreefd naar zo groot mogelijke synergie 

tussen cultuur- en sportcoaches. 

27. In het basis onderwijs wordt maximaal ruimte geboden aan kinderen om kennis te maken met 

ons cultuuraanbod.  Bezoek aan onze musea wordt een vast onderdeel van het 

leerprogramma. 
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Hoofdstuk 4. Bedrijfsvoering en financiën 
 

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd. GroenLinks zou daarbij andere keuzes hebben gemaakt. Maar 

ondanks deze bezuinigingen en dankzij de huidige coalitie staat de gemeente er financieel slechter voor 

dan ooit! We gaan mogelijk een moeilijke tijd tegemoet. De weerstandsratio moet op peil worden 

gebracht zodat we nieuwe tegenvallers kunnen opvangen zonder meteen te moeten bezuinigen op de 

dienstverlening aan onze inwoners. GroenLinks is voorstander van een sluitende, maar wel eerlijke 

begroting. We kiezen alleen voor het aangaan van risico’s wanneer die bijdragen aan de kernwaarden 

binnen onze gemeente, zoals goede zorg voor iedereen, duurzaamheid en cultuur. 

Dat er financiële tegenvallers gaan komen lijkt zeker niet uitgesloten gezien de risicovolle projecten 

zoals Q4 en het Kazernekwartier met de kabelbaan (waar bovendien weinig draagvlak voor is in de 

Venlose samenleving). Wanneer de financiële missers van de afgelopen jaren moeten worden 

opgevangen door de burger vindt GroenLinks dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 

dragen. Het verhogen van de OZB is daarbij niet uitgesloten. 

Uiteraard zien wij onze wensen heel graag gerealiseerd maar we zijn realistisch genoeg om te erkennen 

dat dit de komende jaren een lastige opgave gaat worden.  

 

GroenLinks is voorstander van een gemeente met een bedrijfsvoering: 

o Die transparant is. Iedereen kan zien waar ons geld vandaan komt en waaraan het wordt 

besteed. 

o Met heldere en eenduidige regels, maar ruimte voor maatwerk.  

o Waar werknemers het naar hun zin hebben. De bedrijfscultuur is positief en opbouwend en er 

is wederzijds vertrouwen.  

o Waar het werk gedaan moet worden door de beste man of vrouw die daarvoor te krijgen is. 

Kennis van en ervaring met Venlo (de sociale kaart, de omgeving, de Venlose samenleving) 

strekt daarbij tot aanbeveling. 

o Die het goede voorbeeld geeft, door bij de inkoop van eigen goederen en diensten te letten op 

aspecten als duurzaamheid, fair trade en social return. 

o Waar alle afspraken van de gemeenteraad met het college (in raadsvoorstellen, moties en 

toezeggingen) gemakkelijk op voortgang en implementatie te controleren zijn.  

 

Concrete verbeterpunten:  

1. De gemeente stelt alles in het werk om weer een (financieel) gezonde organisatie worden. O.a. 

de weerstandsratio moet binnen 4 jaar weer minimaal 1 bedragen en elk jaar moet de 

begroting sluitend zijn of een klein overschot hebben. 

2. De gemeente Venlo wordt een plek waar ambtenaren zich gewaardeerd voelen en graag willen 

werken. Zij zien onze inwoners, ondernemers en instellingen als partners waarmee zij samen, 

in co-creatie, werken aan een betere gemeente.  

3. De gemeente gaat niet meer op de stoel van de ondernemer zitten, zoals bij het 

Kazernekwartier en de kabelbaan. 

4. De archivering laat te wensen over. Het project “informatiebeheer op orde” wordt daadkrachtig 

uitgevoerd. 

5. De organisatie moet voldoende gefaciliteerd worden om de haar toevertrouwde planning en 

control goed te kunnen uitvoeren, en raad en college snel en effectief te kunnen informeren. 

6. Er komt een controlesysteem waarbij iedereen, maar zeker raadsleden, alle afspraken en 

besluiten van gemeenteraad en college probleemloos kunnen volgen.  
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Hoofdstuk 5. Venlo van Noord naar Zuid: lokale kwesties 
 

Arcen DOP: samen met Dorpsraad een uitvoeringsplan maken en uitvoeren 

 Initiatieven voor de bouw van zorgappartementen ondersteunen 

 Sociale woningbouw stimuleren 

 Parkeerproblematiek aanpakken, waarbij voorstellen van bewoners / 

Dorpsraad als leidraad worden genomen  

 Hoogwaterbescherming  (dijkverhoging versus ruimte voor de rivier) 

Indien de inwoners niet kiezen voor dijkverhoging zal de gemeente hen daarin 

ondersteunen en kijken naar alternatieven 

Lomm Dorpsinitiatieven zoals Zorg Om Naasten blijvend ondersteunen 

Hoogwaterbescherming  (dijkverhoging versus ruimte voor de rivier) 

Velden Vergroening markt 

 Invulling lege kavels 

 Hoogwaterbescherming  (dijkverhoging versus ruimte voor de rivier) 

 Schandelo leefbaarheid / verkeer in relatie tot bedrijven 

’t Ven Gebiedsontwikkeling ’t Ven Oost dient te worden gedragen door de bewoners. 

Gemeente geeft regierol niet uit handen. 

Er wordt gezocht naar oplossingen voor geluid- en fijnstofproblematiek van de 

A67. 

Venlo-Centrum Parkeren buiten het centrum 

Q4 Samen met bewoners en ontwikkelpartners een totaalplan (ruimtelijk, 

veiligheid en leefbaarheid) opstellen. Vervolgens daadkrachtig uitvoeren.  

Venlo-Zuid Aandacht voor de zorgen van bewoners over leefbaarheid en veiligheid. 

Blerick Geluidsoverlast en fijnstofproblematiek samen met bewoners oppakken. 

Controleren op maximum snelheid. Maximum snelheid op A73 terug naar 80 

km. 

Vastenavondkamp Structurele aandacht en aanpak gemeente samen met bewoners om de 

leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. 

Boekend Geluidsoverlast en fijnstofproblematiek samen met bewoners oppakken. 

Controleren op maximum snelheid. Maximum snelheid op A73 terug naar 80 

km. 

Hout-Blerick Geluidsoverlast en fijnstofproblematiek samen met bewoners oppakken. 

Controleren op maximum snelheid. Maximum snelheid op A73 terug naar 80 

km. 

Tegelen Centrum versterken in overleg met bewoners en ondernemers 

Geluidsoverlast en fijnstofproblematiek samen met bewoners oppakken. 

Controleren op maximum snelheid. Maximum snelheid op A73 terug naar 80 

km. 

Op de Heide Bestaande initiatieven als wijkcentrum Glazenap ondersteunen en 

leefbaarheid van de wijk met bewoners samen verbeteren. 

Belfeld Snelheidsbeperking buitengebied verduidelijken. 

Ondersteunen burgerinitiatief speeltuin Leygraaf. 

Greenport Greenport dient zoals afgesproken duurzaam te worden uitgevoerd  volgens 

het ruimtelijk ontwerp en het strategisch masterplan waar Cradle to Cradle de 

basis van vormt.  

 

 


