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1. Leven
Ziekenhuis Viecuri
D66 vindt het belangrijk dat er een medische voorziening is en blijft in Venray. VieCuri heeft
aangegeven een nieuw ziekenhuis in Venray te willen bouwen en de beoogde locatie is ook al
bekend. Dat betekent dat de huidige locatie leeg komt te staan. Deze ligt in een prachtig bosrijk
gebied, dat veel kansen biedt voor een nieuwe bestemming, maar er moeten dan wel op tijd plannen
ontwikkeld worden. Om de langdurige leegstand te voorkomen vinden wij het belangrijk om tijdig
hierover in beraad te gaan. Er is nu een kans om samen met Viecuri sturing te geven aan welke
voorzieningen we daar zouden willen. Bijvoorbeeld, in Venray hebben we geen eerstelijns verblijfbedden. Een ELV, 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 eerstelijns 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. Het zou jammer zijn om maar gewoon de plannen van VieCuri af te wachten. Nu ligt er
een mooie kans om mee te denken en om voor Venray het ideale (zorg)landschap te ontwikkelen.
Participatieraad
De afgelopen jaren is de monitoring van sociale domein verder ontwikkeld, en is nog steeds in
ontwikkeling, zodat we beter grip kunnen houden op de ontwikkelingen en op tijd financieel te
kunnen bijsturen. Naast de monitor heeft de participatieraad voor ons een heel belangrijke
signalerende functie. Zij hebben contacten met de cliënten en kunnen vanuit hun ervaring en vanuit
het veld de effecten van het beleid zien en ervaren. Daarom vinden wij dat de participatieraad goed
geregeld moet zijn. In de afgelopen jaren is een en ander misgegaan in de communicatie tussen
participatieraad en gemeente. Daarom verwachten wij dat de gemeente samen met de nieuwe
participatieraad van tevoren goede afspraken maakt en doelen en verwachtingen formuleert, om zo
telleurstellingen te voorkomen. Ook is het belangrijk om waardering te tonen voor de inzet van de
participatieraad, het zijn immers allemaal vrijwilligers. Het is belangrijk om op gemotiveerde wijze
aan de participatieraad terug te koppelen wat met hun adviezen is of wordt gedaan.
Innovatiefonds
Nederland is de laatste jaren getransformeerd naar een participerende samenleving. Concreet
betekent dat wij bijvoorbeeld bij een zorgvraag verwachten dat de mensen hun eigen netwerk
aanspreken, dat de burgers zelfredzaam worden en zijn, dat ze minder aanspraak maken op
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institutionele zorg en hulp dicht bij huis zoeken. Wij willen dat burgers zich betrokken voelen bij hun
wijk of omgeving, dat ze zich daar vrijwillig voor inzetten. Wij willen dat ze initiatieven ontwikkelen
om de leefbaarheid te verbeteren. Kortom, we verwachten nogal veel van onze inwoners.
Dit vraagt ook om een andere rol van de overheid, een participerende overheid. Een overheid die
ruimte maakt voor initiatieven van inwoners, verenigingen en maatschappelijke instellingen. Ruimte
om de eigen initiatieven te ontplooien, om te innoveren, om projecten te ontwikkelen op gebied van
zorg, preventie, kunst en cultuur, projecten die bijdragen aan de leefbaarheid. Niet alleen de
samenleving wordt er beter door, ook wordt er op deze manier ondernemerschap en het gevoel van
verbondenheid gestimuleerd. De rol van de overheid is om de voorwaarden te scheppen waarin
initiatieven ontplooid kunnen worden. Dat betekent dat de rol van de gemeente ook anders ingevuld
moet worden: een participerende gemeente die meedenkt, belemmeringen wegneemt en middelen
beschikbaar stelt om de initiatieven van de grond te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners,
verenigingen en maatschappelijke organisaties de ruimte krijgen om initiatieven op te zetten, om te
investeren in de leefbaarheid in wijken en dorpen. Wij willen graag dat iedereen in Venray kan
blijven meedoen.
Bibliotheek
Het afgelopen jaar hebben zowel BiblioNu als de wethouder een bibliotheekvisie geformuleerd.
Gelukkig komen de visies overeen: een basisvoorziening voor alle inwoners, huisvesting waar alle vijf
de wettelijke functies een plek krijgen, voor burgers van 0 tot 100+, een plek waar je boeken en
tijdschriften kan lenen en lezen, een plek waar je studieplekken en computers kunt vinden, en waar
aandacht is voor de ontwikkeling van taal- en mediavaardigheden. Vervolgens heeft BiblioNu een
vertaalslag gemaakt naar de activiteiten. Naast de voortzetting van de huidige activiteiten komt er
een flinke investering in het bestrijden van laaggeletterdheid, onder anderen in de vorm van een
taalakkoord. Wij zijn blij met de aandacht voor de jeugd, van 0 tot 4 en van 4 tot 12. Leesbevordering
bij kinderen is niet alleen goed voor de algemene ontwikkeling, maar werkt ook preventief voor
laaggeletterdheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat het project Bibliotheek op School uitgerold
wordt over alle scholen in de gemeente Venray. Daarnaast vinden wij de voorgenomen investering
van €5.800,- in de groep jongeren van 12 tot 18 te mager. Juist deze groep is extra kwetsbaar. De
Onderwijsinspectie stelt dat er steeds meer leerlingen van de basisschool komen die niet goed
kunnen lezen. Ook zegt de Onderwijsinspectie dat maar 31% van deze leerlingen het lezen leuk vindt.
Verder heeft 17,9% van alle 15-jarigen in Nederland een leesniveau waarbij zij een verhoogd risico
lopen om op latere leeftijd onder de noemer ‘laaggeletterd’ te vallen. We weten allemaal wat de
gevolgen zijn van laaggeletterdheid. Daarom zien wij graag een uitbreiding aan activiteiten gericht op
deze doelgroep. Activiteiten die het lezen leuk maken en waardoor de bibliotheek “a fun place to be”
wordt. In het herstelplan is te lezen dat het huidige budget uitgangspunt was voor samenstellen van
activiteiten. Dat terwijl de raad keer op keer geeft aangegeven dat het budget niet leidend moet zijn.
Dit moet anders. Eerst de inhoud, dan kijken welke middelen daarbij horen.
Raayland
Het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs in Venray blijft dalen. Dit heeft geleid tot leegstand
in het Raayland College. De verwachting is dat die in de toekomst verder zal toenemen. Raayland is
zelf eigenaar van het gebouw. Desondanks denken wij dat het wenselijk is samen een visie te
ontwikkelen. Enerzijds om samen met Raayland te kijken hoe invulling gegeven kan worden aan de
leegstand, denk daarbij aan huiswerkbegeleiding, multimedia lessen, GGD, fysiofitness voor
leerlingen die niet meekunnen doen aan de gymles maar in dat uur onder begeleiding van en
fysiotherapeut kunnen sporten, sportcoaches, samenwerking met bedrijven zodat in het
schoolgebouw eventueel een werkplaats, stageprojecten gedaan kunnen worden of een
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orthodontist. Anderzijds vinden wij dat een aantrekkelijke middelbare school essentieel is voor de
binding van toekomstige volwassenen met de gemeente Venray. Daarom vinden wij dat de
gemeente samen met Raayland moet optrekken om de aantrekkelijkheid van Raayland te vergroten.

2. Wonen
Grootschalige opwek duurzame energie
Zowel college als gemeenteraad heeft de lat terecht hoog gelegd op het gebied van duurzaamheid.
Zo willen we in 2030 30% van de energie binnen onze gemeentegrenzen hernieuwbaar opwekken.
Dit kan bijvoorbeeld door het plaatsen van 265 hectare aan zonnepanelen of 50 grote windmolens.
Een grote opgave dus. In het concept Kader Opwekking Duurzame Energie (KODE) dat op 11 juni jl.
aan de commissie Wonen is gepresenteerd worden vier pijlers genoemd die belangrijk zijn bij
ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie. Inwoners, eigenaarschap,
locatie en ruimte. Deze moeten nog verder worden uitgewerkt. Zo moet duidelijk worden wanneer
inwoners bij een ontwikkeling voldoende zijn meegenomen, hoe lusten en lasten tussen
initiatiefnemer en omwonenden worden verdeeld en wanneer er sprake is van een goede ruimtelijke
inpassing, Daarnaast moet er een duidelijke bovengrens komen voor het aantal grootschalige
windparken en windmolens en de maximale grootte per initiatief. Zaak is dat het definitieve (KODE)
zo snel mogelijk doch uiterlijk komend najaar door de gemeenteraad wordt vastgesteld zodat we
eindelijk vaart kunnen gaan maken voor wat betreft de grootschalige opwekking van duurzame
energie in Venray. Het mag duidelijk zijn dat D66 onverminderd positief blijft staan tegenover de
ontwikkeling van zonneparken en het plaatsen van windmolens in de gemeente Venray.
Landschap, Platteland en Ecologie
D66 heeft de motie inzake de ontwikkelingen in het landelijk gebied unaniem ondersteund gekregen.
Daar is wellicht op in te spelen door aan te geven dat in het verlengde van deze motie, naast
ongewenste ontwikkelingen in dat gebied tegen te gaan, ook aandacht voor andere zaken te krijgen.
Daarbij is dan te denken meer ecologisch beheer, opwaardering van reststroken (dus niet-ingrijpen,
hoogstens verschralen), versterking van landschappelijke beplanting en daarmee ondersteuning van
de opbouw van meer biodiversiteit. We hebben eerder al aangegeven hierover (alsnog) een motie in
te gaan dienen.
De eerste stap in de ontwikkelingen blijft echter het tegengaan van ongewenste
ontwikkeling/herbestemming/industrialisering in vrijkomende agrarische bebouwing en uitbouw van
reeds aanwezige ‘gebiedsvreemde’ ontwikkelingen. Het effect daarvan op de hier niet op ingerichte
infrastructuur is hierbij zeker een sterk punt. Voor deze bedrijvigheid zijn bedrijventerreinen
beschikbaar en meer geschikt. Hierop vooruitlopend kan al terughoudend worden omgegaan met de
herbestemming van VAB’s, zodat we niet telkens voor keuzes komen te staan waar we achteraf weer
tegenaan lopen.

3. Werken en Besturen
Supermarkt
Al enige tijd is de Aldi op zoek naar een locatie in Venray waar zij hun nieuwe concept uit kunnen
rollen. Hiervoor is naar verschillende locaties gekeken. Een jaar geleden stelde het college voor de
locatie van de voormalige Dr. Poelsschool nader te onderzoeken. Echter, de gemeenteraad vond dit
te voorbarig en gaf het college opdracht naast deze locatie, ook de locatie van de voormalige
Toverbal nader onder de loep te nemen. Tussen deze twee locaties zou de gemeenteraad gaan
kiezen. Hier waren wij blij mee aangezien wij er nooit een geheim van hebben gemaakt dat onze
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voorkeur naar de locatie Toverbal uitgaat. Het liep even anders. Tijdens de raadsvergadering van 16
april jl. bleek dat er voor beide locaties plots toch geen meerderheid was. Het gevolg is dat de Aldi
een pas op te plaats zou maken. Ondertussen blijft de reden waarom wij voor de locatie Toverbal als
voorkeur hadden overeind. Wij vinden dat het noordwestelijk deel van Venray (Molenklef,
Noordwesthoek, Brabander) een supermarkt verdiend. Idealiter zou deze op een centrale plek in de
Brabander zijn, maar dit is helaas niet meer mogelijk. De enige plek die overblijft is de locatie
Toverbal. Of het nu de Aldi, de Plus of een andere supermarkt wordt, doet er weinig toe. Een
supermarkt op deze plek zou mensen in het noordwestelijk deel van Venray de mogelijkheid bieden
om te voet of met de fiets boodschappen te doen. Voor de leefbaarheid in dit deel van Venray is dit
van groot belang.
Centrumontwikkeling
Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad de centrumvisie vastgesteld. Belangrijk onderdeel daarvan
is het compact maken van het kernwinkelgebied. Momenteel wordt weliswaar de uitwerking van de
pilot ‘omgevingswet’ over het centrum van Venray afgerond, maar daarin worden, naast enkele
ondersteunende maatregelen, geen grote stappen gezet om tot krimp van het kernwinkelgebied te
komen. Een optie hiervoor is de eerder door ons benoemde ‘ruilverkaveling’ voor dat gebied. Wij
hebben destijds aangekondigd daarover een motie in te gaan dienen.
Coffeeshops
Onlangs is er een rapport verschenen over de overlast in het gebied rondom de Vergeten Driehoek.
Hier spelen vraagstukken op het gebied van openbare orde, veiligheid, ondermijnende criminaliteit,
leefbaarheid, verkeer en parkeren. De overlast in de omgeving blijkt groot, ondanks maatregelen die
de afgelopen jaren zijn genomen. Er dient een structurele oplossing te komen. Uit het rapport blijkt
dat een groot deel van de overlast is terug te voeren op de coffeeshops in de Henseniusstraat. Meer
dan een half miljoen bezoekers per jaar, waarvan een kwart niet-ingezetene, lopen hier in en uit.
Doordat er geen parkeerplaatsen voor de deur liggen is de verkeersintensiteit en parkeerdruk in
aangrenzende woonwijken erg hoog. Dit roept de vraag op of de coffeeshops in Venray wel op de
juiste plek zijn gesitueerd. Wij denken van niet. Het gros van de bezoekers komt alleen om het
product te kopen en is dan weer weg. Buiten een woonwijk met voldoende parkeerplaatsen voor de
deur zouden de coffeeshops veel beter tot hun recht komen. Daarom zou de oplossing voor de
overlast rondom de Vergeten Driehoek gericht moeten zijn op verplaatsing van de coffeeshops.

Venray, juni 2019
Fractie D66 Venray
Emina Joosten-Beslagic, Theo Zegers, Daan Janssen

