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Voorwoord 
 
Daar ligt ie dan, de laatste begroting van dit college en daarmee van deze coalitieperiode. Het is het 
sluitstuk van een reeks begrotingen die realiteitszin en ambitie uitstraalden. Gevuld met 
noodzakelijke maatregelen enerzijds, en nieuw beleid en goede projecten anderzijds.  
 
Zo zijn de drie decentralisaties van zorgtaken redelijk goed geland en idem ingebed, hebben we na 
jaren discussie eindelijk een besluit genomen over de afbouw van het kunstencentrum, is het 
parkeerbeleid gastvriendelijk geworden, heeft Venray een vernieuwde schouwburg en een nieuw 
museum in een prachtig stadspark gekregen, gaat de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum nu echt 
van start, komt er een integraal kindcentrum en krijgt het speciaal onderwijs hier vaste voet aan de 
grond, is de rommel van na de Floriade zo goed als opgeruimd en is Cultura als verbinder en aanjager 
binnen het Venrayse cultuurnetwerk voortvarend aan de slag gegaan. Daarnaast zijn er belangrijke 
zaken in gang gezet om ons centrum aantrekkelijker te maken, het woningaanbod beter op de 
bestaande en toekomstige behoefte aan te laten sluiten, de veehouderij meer in harmonie met zijn 
omgeving te brengen en de parel St. Anna weer op te poetsen.  
 
Een hele opsomming. Waarschijnlijk is dit nog niet de helft, maar het tekent een paar bewogen jaren 
waarin veel is gebeurd en gedaan. Zijn we nu klaar dan? Ja. Klaar voor de toekomst.  
 
Venray staat er goed voor, maar willen we dat zo houden dan zullen we continu in moeten blijven 
spelen op trends en ontwikkelingen. Natuurlijk, op korte termijn willen we allemaal dat er genoeg 
betaalbare woningen zijn, de leefbaarheid in het dorp op peil is, er voldoende zorgaanbod in de 
buurt is en de arbeidsmarkt in evenwicht is. Je komt echter van een koude kermis thuis als je daarbij 
de grote vraagstukken van de lange termijn negeert. Hoe gaan we inspelen op de veranderende 
bevolkingssamenstelling? Hoe houden we de zorg voor iedereen betaalbaar? Hoe komen we af van 
onze verslaving aan fossiele brandstoffen? En hoe gaan we om met technologische ontwikkelingen 
als 3d printen of de zelfrijdende auto? Vragen waarvan je misschien denkt dat ze in Den Haag of 
Brussel thuis horen. Nee, het zijn juist vraagstukken die we lokaal voor de kiezen krijgen. Met dit in 
het achterhoofd moeten we met sociaal en liberaal beleid de uitdagingen van nu en straks het hoofd 
gaan bieden. Door verbindingen te leggen tussen mensen, door over onze grenzen heen te kijken, 
door het vreemde niet te schuwen en door de toekomst met optimisme tegemoet te zien.  
 
“In 2050 is China een modern, welvarend en sociaal land.” Dat zei Xi Jinping onlangs op het congres 
van de Communistische Partij in Peking. Wat mij betreft geldt dat niet alleen voor China, maar ook 
voor Venray. Al zou ik er één woord aan toe willen voegen: “In 2050 is Venray een moderne, 
welvarende en sociaal-liberale gemeente.” Op naar 2050. Op naar de toekomst.  
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1. Leven 
 
1.1 Zorg en ondersteuning 

 

Zoals men zaait, zo zal men oogsten. 
 
Venray verwacht in 2017 een positief resultaat op sociaaldomein ( € 0,5 miljoen).  Ook wij hebben 
echter, zoals vele gemeenten, een tekort op Jeugdzorg (verwacht € 2,1 miljoen) Dit tekort lijkt (nog) 
te kunnen worden gecompenseerd door overschotten op Participatie en Buig. Ook op die terreinen 
zijn in de toekomst echter veranderingen te verwachten (bijvoorbeeld overheveling van beschermd 
wonen naar de gemeente). Het blijft lastig om goed grip te houden op de kosten.  
Efficiënt werken en doelmatig omgaan met de verkregen middelen blijft belangrijk maar het budget 
kan uiteindelijk niet de maatstaf zijn. Zorg is niet planbaar of maakbaar. Als iemand hulp nodig heeft, 
moet de gemeente regelen dat die hulp er komt. Wij vinden dus dat er altijd een buffer moet zijn 
voor onverwachte kosten. 
 
Het is verder wenselijk om iedereen zo snel mogelijk van de best passende zorg te voorzien. Wij 
zouden graag zien dat de gemeente onderzoekt of het zinvol is om als gemeente Venray aan te 
sluiten bij Zorgdomein (het digitaal verwijssysteem van huisartsen) om het aanbod van zorg 

overzichtelijker, sneller en efficiënter te maken en verder beter inzicht te krijgen in de verwijzingen.  
 
Verder vinden wij dat het wenselijk is dat we langzaam ook meer de vruchten gaan plukken van de 
decentralisatie. De overgang naar de gemeente is gemaakt, er komt nu wat meer ruimte voor het 
optimaliseren van de zorg nabij, wijkzorg in kleine teams (met zo weinig mogelijk administratie) en 
meer inzetten op preventie. Laten we ons uiterste best doen om nu (eindelijk) te gaan oogsten!  
 

1. Op welke manieren wordt nu invulling gegeven aan de wijkzorg in Venray en is dit naar 
tevredenheid? 

2. In welke mate levert Buurtzorg, een thuiszorgorganisatie die wel al werkt in zelfsturende 
kleine teams met (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, nu in Venray de zorg 
aan huis?  

 
Goedkoop is duurkoop, zorg dat de jeugd-GGZ behouden blijft! 
 
Wij willen onze zorg uitspreken. De noodsignalen vanuit de GGZ zijn overal te horen. De wachttijden 
lopen op. Juliette van Eerd van stichting Mondriaan in Zuid-Limburg dreigt de zorg aan deel van de 
kinderen te staken omdat ze deze niet meer kunnen leveren. De kinderpsychiaters leidden de 
noodklok in Nieuwsuur. De administratieve rompslomp is enorm omdat er afspraken gemaakt 
moeten worden met 388 verschillende gemeenten met eigen regels. Ze willen landelijke regie. Het is 
mooi dat de gemeente haar inkoop beleid strak voert maar dat is zeker ook een risico. Venlo heeft 
grote tekorten en zal de teugels vermoedelijk nog stakker willen aantrekken. Het is belangrijk om als 
Venray op de rem te trappen om te voorkomen dat de jeugd-GGZ door te scherp inkoopbeleid 
langzaam kapot wordt bezuinigd. Wij denken verder dat afspraken over (hoog) specialistische zorg 
niet jaarlijks, maar voor langere periodes moeten worden gemaakt en dat er uiteindelijk liefst ook 
landelijk beleid komt in samenspraak met de VNG. 
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Huisartsen kunnen patiënten niet kwijt! Regel ELV bedden of thuisvervangende 
zorg. 
 
Een eerstelijns verblijf, een kortdurende opname, is bedoeld voor kwetsbare patiënten die tijdelijk 
niet meer of nog niet verantwoord in hun eigen woning kunnen verblijven, maar waarvoor nog geen 
opname in een ziekenhuis of andere zorginstelling aangewezen is. Er is echter wel gedurende 24 uur 
verpleegkundig toezicht nodig. Door deze zorg goed en tijdig te regelen kan worden voorkomen dat 
patiënten onnodig lang op de HAP moeten blijven, bij de spoedeisende hulp terecht komen of 
onterecht moeten worden opgenomen in een ziekenhuis, waar vaak ook al een beddentekort is.  
Bij een landelijke huisartsenpeiling gaf meer dan de helft aan negatieve ervaringen te hebben met 
het regelen van een eerste lijns bed ( ELV-bed). Huisartsen kunnen hun patiënten nu niet kwijt. Het 
kost te veel tijd, het is onduidelijk waar welk bed zich bevindt en de bedden zijn niet direct 
beschikbaar. Zorgverzekeraars zijn hiervoor verantwoordelijk maar er is nog maar een beperkt aantal 
regionale loketten. Nu ouderen steeds langer thuisblijven, zal de behoefte aan dit soort zorg ook 
steeds verder toenemen. In Venray zijn de mogelijkheden nu beperkt. Het is voor de Venrayse 
burgers van belang dat noodopvang als het thuis niet meer gaat, goed geregeld wordt. Dat kan door 
ELV bedden of eventueel andere vormen van thuisvervangende zorg (eventueel via WMO ) te 
organiseren.  
 

1. Is het college bereid samen met de huisartsen (en zo nodig zorgverzekeraars) een plan van 
aanpak te maken voor een ELV-voorziening of andere vormen van thuisvervangende zorg in 
Venray en na te denken over een geschikte locatie? 

 

 
 

Charitatieve instellingen. 
 
Er wordt, net als in de voorjaarsnota, voorgesteld 80.000 euro per jaar te investeren in de huur/koop 
en exploitatie van een pand met daarin diverse charitatieve instellingen. In de basis lijkt ons dat een 
goed idee maar nadere informatie /uitwerking van deze plannen lijkt ook op dit moment, nog steeds 
te ontbreken. Er is hiervoor een burgerinitiatief gaande en de verdere uitwerking laten we graag bij 
hen. Of we er uiteindelijk mee kunnen instemmen en welk bedrag daarvoor nodig is? Dat is nog te 
vroeg, we wachten de verdere uitwerking van de plannen liever eerst af.  
 

1. Wanneer kunnen we hier een verder uitgewerkt plan over verwachten met financiële 
onderbouwing? 

2. Is er al een bepaald pand op het oog? 
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 1.2 Voorzieningen en Onderwijs 
 

Talentencampus. 
 
In juni 2017 is de 11e voortgangsrapportage passend onderwijs verschenen. De staatssecretaris 
constateert dat passend onderwijs goed op weg is maar dat nog niet alle doelen zijn bereikt. Vanuit 
leraren komt toch nog wel regelmatig het signaal dat ze het zwaarder hebben sinds de invoering van 
passend onderwijs. Tot voor kort maakten rugzakjes en labels duidelijk wie als zorgleerling moest 
worden beschouwd. Met de afschaffing daarvan is ook een begrenzing verdwenen: in beginsel 
kunnen alle leerlingen extra onderwijsbehoeften hebben. De roep om maatwerk voor elke leerling 
wordt groter. 
D66 Venray vindt het belangrijk om waar mogelijk het onderwijs te ondersteunen bij haar taak om 
passend onderwijs te leveren. Eerder werd vanuit het SPOV aangegeven dat hiervoor een 
talentencampus wenselijk was. Op dit moment wordt daarom het concept van een talentencampus 
op locatie Veltum nader uitgewerkt. Er wordt aangegeven dat realisatie niet haalbaar zal zijn in 2017 
maar nu uitgegaan wordt van 2018.  
 

1. Hoe staat het met de plannen voor de ontwikkeling van een Talentencampus in Veltum?  
2. Is het haalbaar om op locatie Veltum binnen het huidig budget voor onderwijs de 

talentencampus te realiseren? 
 

Tolerant Minds!. 
 
Dit jaar is er een start gemaakt met de pilot Tolerant Minds!. Dit om tolerantie en respect tussen 
mensen te bevorderen en het wegnemen van de voedingsbodem voor polarisatie en radicalisering. In 
2018 krijgt dit een vervolg dat met name op het onderwijs is gericht. We zijn blij dat het college op 
deze manier voor een gedeelte invulling geeft aan de passage in het coalitieakkoord inzake 
diversiteit.  
 

1. Hoe en wanneer wordt de opbrengst van deze pilot in kaart gebracht en hoe wordt de 
gemeenteraad hierin meegenomen?  

 
1.3 Zelfsturing 
 

Zelf sturen op een nieuwe visie. 
 
In 2016 is ingestemd met een krediet voor het MFG Blitterswijck. In de begroting staat nu een extra 
€175.000 euro opgenomen voor Blitterswijck. Hoe begrijpelijk en invoelbaar de argumentatie 
hiervoor ook is, blijft het een dilemma hoe met zelfsturing om te gaan. Wat is de 
verantwoordelijkheid van de burgers zelf en wanneer spring je als gemeente financieel of op een 
andere manier bij als er tijdens het project of bij de exploitatie tekorten ontstaan. Wij ondersteunen 
het huidig voorstel om het zelfsturingsbeleid te evalueren en een nieuwe visie te vormen. 
 

1. In de begroting (blz. 21) staat meerjarig € 280.000 voor lasten zelfsturing. Waar wordt dit 
geld voor ingezet?  

2. Er wordt gesproken over een bewonersbudget voor kleinschalige bewonersinitiatieven. Kunt 
U nader toelichten aan welke initiatieven hierbij wordt gedacht en of er al een budget 
hiervoor is opgenomen in de begroting?  

 

https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2017/06/Elfde-voortgangsrapoortage-passend-onderwijs.pdf
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1.4 Sport 
 

Visie Sport en Bewegen herzien. 
 
Wij ondersteunen de plannen om de samenwerking tussen betrokken partijen zoals 
sportverenigingen, zorginstellingen, scholen, kinderopvang en zorgverzekeraars te stimuleren. 
Daarnaast denken we dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor sporten en bewegen buiten 
sportverenigingen (omdat een grote groep mensen daar nu een voorkeur voor lijkt te hebben). 
Verder denken we dat het zinvol is om in kaart te brengen of het aanbod meer afgestemd kan 
worden op de behoeftes van mensen die nu nog niet sporten. 
 

 
 

Sportevenementen. 
 
D66 denkt dat een onderdeel van goed sportbeleid het ondersteunen en faciliteren van 
sportevenementen is. Deze zijn er gelukkig in diverse vormen in Venray. Denk o.a. aan de Singelloop, 
fiets- en wandelvierdaagse en de Baas van Venray. Een ander evenement dit jaar was de Binck bank 
tour. Onzes inziens een geslaagd evenement dat een meerwaarde heeft voor Venray. Wij kunnen het 
voorstel om te faciliteren dat de Binck bank tour in 2018 en 2019 weer Venray als etappeplaats 
aandoet, van harte ondersteunen.  
 

Duurzame Sprank. 
 
Wij zijn een groot voorstander van duurzaamheidsmaatregelen en staan daar in eerste instantie 
positief tegenover. Er zijn echter(zover ons bekend) nog geen verder concreet uitgewerkte plannen, 
deze willen wij wel eerst graag zien alvorens te kunnen instemmen met een (jaarlijkse) bijdrage. 
 

1. Welke duurzaamheidsmaatregelen staan er gepland voor de Sprank? 

2. Is het de bedoeling dat de kosten daarvan (ongeveer €35.000 per jaar) gedurende de looptijd 
van het contract (20 jaar) door de gemeente betaald worden? Kortom dat dit een bijdrage 
van in totaal 700.000 euro betreft?  

3. Wat is de eigen bijdrage vanuit LACO? 
4. Welke besparingen bieden deze duurzaamheidsmaatregelen (financieel maar ook t.a.v. 

energieverbruik)?  
5. Komt het concrete voorstel nog eerst naar de raad? 
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1.5 Kunst en cultuur 
 

Cultura.  
 
Cultura Venray is al enige tijd vol enthousiasme aan de slag en de resultaten daarvan worden steeds 
duidelijker. Er wordt samengewerkt met the B, nagedacht over hun toekomst (Next step). Er wordt 
gewerkt aan cultuur in de klas en het mede opzetten van Hafa onderwijs. Ook leggen zij de 
verbinding tussen vraag en aanbod. Hun aanwezigheid in het kunst- en cultuurveld wordt tot onze 
tevredenheid, steeds duidelijker. 
 

Kunstencentrum. 
 
Sinds 1 september is de subsidie van KCJ opgezegd en het sociaal plan gestart. 15 medewerkers 
hebben gekozen voor een werk naar werk traject en 25 (hoewel grotendeels per maart 2018) voor de 
afkoop van hun uitkeringsrechten. Dit zou moeten betekenen dat op grote lijnen nu inzichtelijk is wat 
de kosten zullen zijn van het sociaal plan, zeker voor de 25 medewerkers die voor afkoop hebben 
gekozen. Dat zien we echter tot dusverre niet terug in de begroting. Het enige dat hierin gesteld 
wordt is dat de risico’s zijn verlaagd naar 5,1 miljoen i.p.v. eerder 7,6 miljoen. 
Ook t.a.v. verhuur van de ruimtes en mogelijke kosten voor onderhoud en aanpassing van het 
gebouw is er nog maar beperkt duidelijkheid. Er schijnt redelijk veel animo te zijn voor de ruimtes 
maar verder strekt de informatie tot dusverre niet. Wij vinden dit te summier.  
 

1. Kan het college al meer duidelijkheid geven over de financiële consequenties van de keuzes 
van de medewerkers van het KCJ? 

2. Welke bedragen zijn er nu gereserveerd voor de afbouw van KCJ en voor het gebouw? 
3. Is de inschatting dat het door de raad gereserveerde bedrag van 2,8 miljoen voldoende is? 
4. Wanneer komt er meer duidelijkheid over de invulling van het gebouw en mogelijke kosten 

door aanpassingen en achterstallig onderhoud hiervan? 
 

The B. Wij zijn Believers! 
 
“Waarom moet er nu €60.000 euro naar The B? Waarom kan dat geld niet verdeeld worden over 
andere jongerencentra en jongeren activiteiten? Wordt het geld nu wel besteed daar waar de 
behoefte van jongeren ligt?”  
Ook wij horen deze geluiden uit Venray. Wij zijn er van echter overtuigd dat deze investering van 
€60.000 zinvol en noodzakelijk is.  
The B heeft inmiddels zelf een toekomstvisie (the Next Step) opgesteld. Zij wil zich gaan richten op 
poppodium gerelateerde activiteiten (m.n. in het weekend) en daarnaast een jongerencentrum zijn 
met ook jongerenwerkactiviteiten (m.n. door de week). Vrijwilligers zijn het hart van the B maar de 
afgelopen jaren is gebleken dat het teveel gevraagd is van alleen jongeren/vrijwilligers om the B 
draaiende te houden. Ook bij andere poppodia/jongerencentra  (Stichting Compass in Uden, 
Grenswerk Venlo, Dynamo in Eindhoven), is gebleken dat het (meestal) niet lukt de exploitatie 
volledig in handen van jongeren te leggen. Er blijkt in the B voor continuïteit en ontwikkeling 
professionele ondersteuning nodig te zijn middels een deeltijd manager en 2 deeltijd programma-
ondersteuners. Om deze mensen aan te nemen wordt in de begroting voorgesteld jaarlijks €60.000 
beschikbaar te stellen. Wij zijn overtuigd van de meerwaarde hiervan voor the B en zien ook dat er 
inmiddels al steeds meer te doen is in the B. Er is duidelijk een stijgende lijn. Wij vinden dat de jeugd 
in de gemeente Venray een goed jongerencentrum verdient. Wij hopen dat er nu eens iets gebeurt 
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met een ander geluid wat wij ook horen uit Venray: “Wanneer komt er nu eindelijk eens iets voor 
onze jeugd, zodat ze niet steeds zo ver hoeven te fietsen om uit te gaan”  
 

 
 

2. Wonen 
 
2.1 Centrum 
 

In de aandacht van het centrum.  
 
Een jaar of drie geleden lag het centrum er niet goed bij. Venray had het stokje van Beste Binnenstad 
nog niet doorgegeven of het ging bergafwaarts. Er werd gemord om het parkeerbeleid wat alles 
behalve gastvriendelijk was, er was weinig te beleven en het probleem van de leegstand werd al 
maar groter. Inmiddels hebben we de weg naar boven weer gevonden. We hebben het 
parkeerbeleid gastvriendelijk gemaakt, er worden veel leuke activiteiten georganiseerd en het aantal 
leegstaande winkelpanden neemt weer af. Maar we zijn er nog niet. Met de nieuwe centrumvisie in 
de hand is er een aanjaagteam in het leven geroepen om de uitgangspunten van deze visie te 
verwezenlijken. Zo zijn zij bezig om het winkelcentrum compacter te maken door ondernemers in de 
aanloopstraten te verleiden hun onderneming voort te zetten in een pand in het kernwinkelgebied. 
Dit is een kwestie van een lange adem. Daarnaast heeft het aanjaagteam zichzelf concrete doelen 
gesteld voor de kortere termijn. Zo zou de bibliotheek naar het pand van oude Albert Heijn moeten 
verhuizen en zou de komst van de Aldi aan rand van het kernwinkelgebied het centrum kunnen 
versterken.   
 

1. Is er voor de eventuele verhuizing van de bibliotheek extra subsidie of een financiële bijdrage 
anderszins van de gemeente nodig? Zo ja, om wat voor bedragen zou dat dan gaan? 

2. Indien de bibliotheek daadwerkelijk gaat verhuizen, welke voorwaarden worden er dan 
gesteld aan de invulling of herontwikkeling van het huidige gebouw?  

Indien de Aldi nieuwbouw zou plegen in het centrum zou dat wederom een forse toevoeging 
betekenen van het aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak. Dit terwijl is afgesproken daar zeer 
terughoudend in te zijn omdat er op dit moment geen gezonde verhouding is tussen vraag en aanbod 
van het wvo in het centrum.  

3. Hoe gaat college ten aanzien van de eventuele nieuwbouw van de Aldi ervoor zorgen dat de 
verhouding tussen vraag en aanbod van wvo in het centrum meer in evenwicht komt? 

4. Indien de Aldi zich daadwerkelijk in het centrum vestigt, welke voorwaarden worden er dan 
gesteld aan de invulling van het huidige pand in Veltum? 
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Op het bestrijden van de leegstand heeft de gemeente geen directe invloed. Zij is daarbij voor een 
groot gedeelte afhankelijk van marktpartijen. Dat geldt niet voor de openbare ruimte in het centrum. 
Daar zijn we als gemeente primair verantwoordelijk voor. Sterker, nog niet zo lang geleden heeft de 
gemeente voor miljoenen geïnvesteerd in de openbare ruimte van het winkelcentrum. Toch zie je 
her en der al kapot gereden stenen en smerige trottoirs.  
 

5. Hoe zorgt het college ervoor dat de (beeld)kwaliteit van de openbare ruimte in het centrum 
op peil blijft?  

 

De Gouden Leeuw gaat weer brullen. 
 
We zijn blij dat tijdens de behandeling van de voorjaarsnota bleek dat een ruime meerderheid van de 
gemeenteraad het met ons eens is dat het gebied rondom de Gouden Leeuw meer aandacht 
verdient. Het college is er, zo lijkt, voortvarend mee aan de slag gegaan. Er wordt budget voor vrij 
gemaakt, er is al een begin gemaakt met het schetsplan en de relatie met de centrumvisie wordt 
gelegd. Dit klinkt veelbelovend en we zien de plannen dan ook graag tegemoet.  

 

 
 
2.2 Wietteelt 
 

Deze kans moeten we met beide handen aangrijpen.   
 
Vlak voor de bekendmaking van het regeerakkoord lekte uit dat het nieuwe kabinet experimenten 
met gereguleerde wietteelt toe gaat staan. Zes tot tien gemeenten zouden hiervoor in aanmerking 
komen. Het einde van het gedoogbeleid komt hierdoor eindelijk in zicht. Gezien het feit dat dit zelfs 
in het coalitieakkoord is opgenomen zou het college hier een proactieve rol in moeten spelen. Uit 
eerder gegeven antwoorden op door ons gestelde vragen bleek dat Heerlen, Maastricht en Venlo 
binnen Limburg de kar trekken als het gaat om de regulering van wietteelt en Venray hierin volgend 
is. Daarmee lijkt Venray zich te verschuilen achter zijn grote broers.  
 

1. Is het college bereid om in gezamenlijkheid met de Limburgse coffeeshopgemeenten een 
notitie op te stellen om in kaart te brengen welke mogelijkheden, voordelen en 
consequenties er voor Venray zijn als wietteelt over een tijdje gereguleerd is? 

2. Een jaar geleden was het antwoord op bovenstaande vraag ‘ja’. Is dit reeds gebeurd? Zo ja, 
wanneer wordt de gemeenteraad daarvan op de hoogte gesteld?  
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Daarnaast gaf het college een jaar geleden aan bereid te zijn om in afstemming met de overige 
Limburgse coffeeshopgemeenten te bezien waar een eventuele Limburgse pilot tot uitvoer gaat 
komen. 

3. Durft het college de ambitie uit te spreken om in afstemming met de overige 
coffeeshopgemeenten een experiment tot gereguleerde wietteelt naar Venray te halen? Zo 
nee, waarom niet? 

 

3. Werken en Besturen  
 
3.1 Duitse begraafplaats 
 

Leren van het verleden. 
 
“Dit nooit weer!” is de gedachte achter het bezoekerscentrum bij de Duitse Militaire Begraafplaats in 
Ysselsteyn. Educatie aan jong en oud op locatie, waar de enorme impact van een oorlog door de 
massaliteit aan graven geïllustreerd wordt. Educatie ook in een gebruiksvriendelijke omgeving, waar 
de bezoeker een kleine tentoonstelling van relevante zaken kan zien, maar ook vragen kan stellen 
aan de betrokken medewerkers en vrijwilligers. 
In tegenstelling tot veel geluiden, dient dit geen toeristische attractie te worden, maar veel meer een 
plek van bezinning en educatie gericht op inzicht om de gruwelijkheden van oorlog te voorkomen. 
 

 
 
3.2 Verkeersveiligheid 
 

Veilig van A naar B. 
 
Dagelijks passeren nogal wat fietsers de drukke oversteek om vanuit de Brabander en het 
buitengebied het centrum van Venray te bereiken. Velen daarvan zijn jeugdigen onderweg naar 
school. Met enige regelmaat ontstaan er gevaarlijke situaties bij deze oversteek die tot (bijna-
)ongevallen leiden. 
Middels een verkeersvertragende maatregel, zoals een rotonde, of een variant daarop, kunnen deze 
scholieren, maar ook de ouderen die zich met fiets, scootmobiel of anderszins, over dit kruispunt 
moeten begeven op een meer veilige manier oversteken. 
D66 Venray ziet daarlangs ook graag aandacht voor de oversteek aan de Zuidsingel ter hoogte van de 
kruising met enerzijds het Raayland College, en anderzijds de sportvelden en sporthal. Ook hier is de 
verkeersdrukte regelmatig de reden voor (bijna-)ongevallen. 
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Niet alleen het ongemotoriseerde verkeer in het centrum, maar ook daarbuiten verdient aandacht. 
Daarbij denken we aan de gebiedsontwikkeling Ooijen – Wanssum, waar behalve de werkzaamheden 
aan de Maas en de hoogwateropvang ook aan het wegennet wordt gewerkt. Een veilige verbinding 
voor fietsers, met deugdelijke verlichting op de plaatsen waar dit het gevoel van veiligheid verhoogt, 
is waar D66 voor staat. 
Maar ook andere plekken die aandacht verdienen moeten meegenomen worden in de plannen, met 
daarin als voorbeeld de schoolgaande jeugd uit Geysteren die naar Oostrum of Wanssum, of het 
Raayland fietst. 
 
3.3 Bedrijventerreinen  
 

Nu plukken we de vruchten van de Floriade. 
 
Uit het dossier Greenport is voortgekomen dat Venray 30 ha aan extra bedrijventerrein mag 
uitgeven. D66 Venray is voorstander van het zo veel mogelijk uitbreiden van bestaande 
bedrijventerreinen en het niet onnodig schrappen van natuur, voor zover dat mogelijk is. 
 
Middels deze nieuwe gronden kan Venray weer meedingen naar nieuwe bedrijven die de 
werkgelegenheid in onze regio ten goede komt. Het zou mooi zijn als Venray aan risicospreiding zou 
doen, en zich niet alleen zal richten op logistieke grote spelers, maar ook op de kleinere 
maakbedrijven die prima aan kunnen sluiten op de automotive campus in Helmond en de High Tech 
Campus Eindhoven. 
 

Dagje uit op woonboulevard de Brier. 
 
Maatregelen ten aanzien van de verkeersdoorstroming op en om de Via Venray zijn pure noodzaak 
en worden steeds urgenter. We vinden het daarbij belangrijk dat de definitieve keuze een 
verbetering, en dus geen verslechtering, van de bereikbaarheid van de Brier met zich mee brengt. 
Niet alleen vanuit de richting van de A73, maar ook vanuit de richting van Ysselsteyn. Een 
gemakkelijk bereikbare woonboulevard is aantrekkelijk voor de potentiële klanten. Populariteit ligt in 
onze visie niet direct in de komst van een supermarkt, maar veel meer in verder differentiatie binnen 
de branche van wonen. De komst van een goed geoutilleerde eetgelegenheid zou de woonboulevard 
verder kunnen versterken voor die klanten die een uitje maken van het bezoeken van de 
woonboulevard. De komst van een wat grotere wonen gerelateerde keten zou eveneens kunnen 
zorgen voor grotere populariteit.  
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3.4 Dienstverlening  
 

Wordt u al geholpen? 
 
De Venrayse burger ziet zichzelf als een soort klant van de Gemeente. De Gemeente faciliteert een 
aantal zaken die van belang zijn voor die burgers. 
Om de graag van tevredenheid over de dienstverlening te toetsen is een aantal burgers gevraagd om 
deel te nemen aan een werkgroep, waarin de diverse vragen die bij de burgers liggen worden 
verzameld en besproken. Thema’s zoals: zijn we alleen nog maar online zichtbaar, of moeten we 
omwonenden van bestemmingsplannen die impact kunnen hebben voor die burgers proactief op 
papier  benaderen. De uitkomsten van dit project moeten kenbaar gemaakt worden aan de interne 
organisatie en de gemeenteraad, zodat zij vanuit hun verantwoording de juiste keuze kunnen maken. 
Wij zouden graag in de toekomst meer van dit soort projecten zien, zodat de burger meer betrokken 
raakt bij de zaken die voor hem of haar zo belangrijk zijn. Door beter contact met de burger 
verwachten we een grotere tevredenheid over de dienstverlening te krijgen. 
 
3.5 Informatiebeveiliging  
 

Wees zuinig op onze privacy. 
 
Enige tijd geleden werd de Gemeente Venray geconfronteerd met een lek in de 
informatiebeveiliging. Doordat een laptop van een extern ingeschakelde medewerker werd gestolen 
bestond de kans dat de informatie op die laptop gebruikt zou kunnen worden door derden. Hiertoe 
zijn afspraken gemaakt om nog betere afspraken te maken met extern ingehuurde krachten. 
D66 Venray vindt privacy een groot goed, en wil dat de beveiliging van informatie binnen de 
Gemeente regelmatig geëvalueerd wordt. 

 
3.6 OZB 
 

Omdat het kan. 
 
Vier jaar geleden zag de wereld er heel anders uit. Zo ook het meerjarenperspectief voor de 
begroting van de gemeente. Het was voor het college iedere keer weer passen en meten om de 
begroting sluitend aan de gemeenteraad aan te bieden. Daarbij kwam ook nog eens dat er grote 
risico’s en onzekerheden bestonden ten aanzien van een aantal grote dossiers zoals het 
kunstencentrum, het voormalig floriadeterrein en de drie decentralisaties van zorgtaken. Hoewel wij 
bij het verhogen van de ozb dit in principe tot de inflatiecorrectie willen beperken, leek het ons 
hierdoor en in overleg met onze coalitiepartners verstandiger om bij het verhogen van de ozb vier 
jaar de macronorm aan te houden. Dit kwam neer op ongeveer een procent extra verhoging van de 
ozb. Nu de risico’s bij grote dossiers voor een groot gedeelte zijn afgewenteld of afgedekt, en de 
begroting voor 2018 en de meerjarenbegroting ruimte bieden, achten wij het redelijk om de ozb voor 
het aankomende jaar niet met de macronorm maar met de inflatiecorrectie te verhogen.  
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