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1. Inleiding: 
 
Onze samenleving is solidair, onze burgers zijn zelfredzaam, onze overheid is 
ondersteunend. 
 
Met veel inwoners van onze gemeente gaat het goed. Maar we sluiten onze ogen 
niet voor problemen die zich ook in Venray voordoen.  Armoede, eenzaamheid, 
uitsluiting en anonimiteit komen ook hier voor. Niet iedereen in onze gemeente 
heeft dezelfde kansen om iets van het leven te maken. 
 
Ook in 2014 zijn de idealen en uitgangspunten van de Partij van de Arbeid nog 
hard nodig. 
 
We willen in onze gemeente werken aan een solidair Venray waarin iedereen een 
fatsoenlijk bestaan heeft en de mogelijkheid er is om vooruit te komen en iets van 
je leven te maken. We sluiten daarbij niemand uit. De sterkste schouders dragen 
daarbij de zwaarste lasten. 
We leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Het is in onze 
geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de overheid om – samen met 
de bewoners – solidariteit te organiseren. Wij willen niet dat mensen langs elkaar 
heen leven; we willen dat we mét elkaar leven. 
De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat er onderling respect is, waarbij 
iedereen actief deelneemt, naar eigen mogelijkheden. Burgers zijn zelfredzaam. 
Wie dit (even) niet is, krijgt een steuntje in de rug. In eerste instantie vanuit zijn 
eigen omgeving, maar als dat niet kan, zorgt de lokale overheid voor een goed 
vangnet. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Die 
ondersteuning is altijd gericht op het zo veel mogelijk herwinnen van de eigen 
kracht; is dicht bij de mensen georganiseerd, met meer aandacht en minder 
bureaucratie. De Partij van de Arbeid verwacht dat mensen actief deelnemen aan 
de samenleving. Op de eerste plaats en vooral via een betaalde baan, als dat niet 
lukt via stages of vrijwilligerswerk. 
We willen een veilig Venray waar je je veilig voelt in je eigen huis, in je directe 
omgeving, je dorp of je stad. Voor dit recht willen we ons hard maken. Veiligheid 
is een prioriteit van onze Partij. Zowel preventie als repressie willen we 
verbeteren. 
De Partij van de Arbeid kiest voor een zorgzame samenleving. Zorg is niet alleen 
een verantwoordelijkheid van de overheid, maar een gemeenschappelijke taak 
van ons allemaal. Iets voor elkaar betekenen en elkaar helpen als het nodig is, is 
belangrijk. Dat maakt onderdeel uit van ons ideaal van solidariteit. Als Partij van 
de Arbeid zijn we van mening dat onze gemeente dit moet stimuleren. 
 
 
Marja van Mil,       HenkBisschops, 
Plaatsvervangend voorzitter     Lijsttrekker PvdA 
Venray 
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2. Werk, inkomen en economie 
 
 Werk  
Het hebben van werk is ontzettend belangrijk voor mensen. Als je werkt, heb je een 
inkomen: dat zorgt voor zelfstandigheid. Werk draagt daarnaast bij aan zelfrespect en 
aan het hebben van sociale contacten. Helaas verliezen op dit moment steeds meer 
mensen hun baan. Vooral jongeren hebben de grootste moeite om zelfs maar een 
tijdelijk contract in de wacht te slepen. Dat moeten we proberen om te draaien. Om weer 
hoop te krijgen voor de toekomst moeten mensen voor zichzelf kunnen (blijven) zorgen. 
Zij moeten een eigen inkomen hebben, zodat ze een perspectief hebben. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 De Partij van de Arbeid Venray wil dat de ingezette weg, samenwerking op regionaal 

niveau, verder wordt voortgezet. Hierin worden alle groepen betrokken. Samen met 
de mensen zelf, het bedrijfsleven, het MKB, 
uitzendorganisaties en andere instanties wordt de 
samenwerking versterkt.  
 We moeten alles op alles zetten om een breed 
aanbod van werkgelegenheid naar Venray te krijgen. 
Daarnaast moeten we er voor zorgen dat bestaande 
werkgelegenheid voor Venray behouden blijft.  
 We gunnen bij aanbestedingen alleen onder de 
voorwaarde dat de 

aannemende partij minimaal 5 procent van de aanneemsom gebruikt voor de inzet 
van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Dit passen we toe bij 
alle projecten (fysiek, infra en sociaal) en bij de inkoop van diensten en producten 
door de gemeente. 

 Bij het verstrekken van subsidies wordt de mogelijkheid van het inzetten van 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt betrokken. 

 Bij (bouw)projecten van de gemeente worden in de aanbestedingsprocedure 
voorwaarden opgenomen waardoor het project conform het leer/werk-traject 
‘leerling-bouwplaatsen’ wordt ingericht en uitgevoerd. 

 UWV, gemeenten en SW-bedrijven maken afspraken over dienstverlening aan 
werkgevers en beconcurreren elkaar daarbij niet. 

 
 Jongeren en werk  
Wij blijven ons zorgen maken over de werkeloosheid onder de jongeren. Voor hen wordt 
het steeds moeilijker  om een baan  te vinden. Het aantal werkeloze jongeren neemt nog 
steeds toe. Dit is een van de belangrijkste prioriteiten waar we de komende tijd extra 
aandacht aan moeten besteden. Er zitten op dit moment teveel jongeren thuis. Daar 
zullen we actief mee aan de slag moeten.  
Jongeren moeten werkervaring op kunnen doen, zodat zij hun kansen op de 
arbeidsmarkt vergroten. Het mag niet gebeuren, dat we te maken krijgen met een 
verloren generatie! Voor ons is het belangrijk dat jongeren actief blijven.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 Het arbeidscontract dat jongeren tegenwoordig via het Werkplein aangeboden 

krijgen is een succesvol hulpmiddel en moet daarom ook blijven. 
 De Partij van de Arbeid Venray vindt de aanpak van de jeugdwerkloosheid van het 

grootste belang. Om die reden, ontwikkelen we in onze regio samen met jongeren, 
onderwijs en bedrijfsleven activiteiten en projecten die dit probleem oplossen.  
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Experimenten die de aansluiting tussen onderwijs en arbeid verbeteren, 
ondersteunen we.  

 Samen met bedrijven en Mbo’s zorgen we ervoor dat jongeren naar  
technische beroepen gaan. Dit kan door vroegtijdige voorlichting 
op scholen, stages en bijvoorbeeld een techniekservicepunt met 
de taken: bemiddeling, scholing, voorlichting en facilitering voor 
de techniekbranche. We maken hierover regionale afspraken.  

 Jongeren onder de 27 jaar volgen onderwijs, hebben een baan of 
combineren  
onderwijs met werk. Het uitgangspunt voor leerplicht en toeleiding naar werk is 
‘school eerst’. 

 De inspanning om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen wordt onverminderd 
voortgezet. Uitgangspunt blijft het behalen van de startkwalificatie. 

 
 Als je hulp nodig hebt   
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt blijft het moeilijk om regulier werk te 
vinden. Het Transitieplan NLW kan daarbij helpen. Het is prima dat zoveel mogelijk 
medewerkers met een Wsw-dienstbetrekking richting regulier werk begeleid worden. Je 
moet tenslotte uitgaan van wat iemand kan. We moeten wel oog blijven houden voor de 
medewerkers voor wie dit allemaal niet zo gemakkelijk is. Voor wie niet kan werken in 
een reguliere baan, mensen met een Wsw-indicatie, moeten er voldoende beschermde 
werkplekken blijven. Er moet aandacht blijven voor individuele begeleiding van mensen 
met een arbeidsbeperking.  De  Partij van de Arbeid wil  duidelijk laten zien dat wij met 
name opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving. 
Daar waar nodig moet deze groep kunnen blijven rekenen op een sociaal vangnet. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 De Partij van de Arbeid wil bijstandsgerechtigden actief helpen bij het vinden van 

werk. Vanuit de mogelijkheden van elke bijstandsgerechtigde kijken we naar de 
aansluiting op de arbeidsmarkt en wat er nodig is (scholing, stage of onbetaalde 
arbeid) om die aansluiting te verbeteren.  

 Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een tegenprestatie 
(wederkerigheidprincipe). Hiervoor maken zij zelf een plan. Indien dit niet alleen 
lukt, zal de gemeente daarbij helpen. Wij gaan er daarbij van uit dat gemaakte 
afspraken worden nagekomen. 

 Niet iedereen is even kansrijk op de arbeidsmarkt. Voor degenen zonder 
kansen of met zeer beperkte kansen hebben we het vangnet van de bijstand.  

 Het uitgangspunt voor mensen met een Wsw-indicatie is: zoveel mogelijk  
werk in reguliere banen. We gaan uit van wat iemand kan. Voor wie niet kan werken 
in een reguliere baan bieden we een beschermde arbeidsplaats  binnen het regionale 
werkbedrijf aan.  

 We bieden voor 45-plussers die werkloos geworden zijn specifieke maatregelen aan 
(stageplaatsen, oprichten van een vakopleiding voor volwassenen, scholingstrajecten 
enz.) 

 De Partij van de Arbeid heeft aandacht voor de “niet uitkeringsgerechtigde”. Deze 
groep, meestal jonge mensen, mag en kan niet als verloren generatie beschouwd 
gaan worden. Mogelijkheden om werkervaringsplekken en stageplaatsen ook voor 
deze groep beschikbaar te stellen wil de Partij van de Arbeid onderzoeken. 

 Er wordt een aanpak ontwikkeld waarbij voor mensen met kleine dienstverbanden 
(‘sprokkelbanen’) door samenvoeging van uren een volledig vast dienstverband kan 
worden geboden. 
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 Onderzocht wordt of invoering van dienstencheques op regionaal niveau kan 
worden gerealiseerd.   

 Het project Moj Venroj is een bijzonder project dat mensen van Dichterbij, Mensana, 
de NLW-groep en het Vincent van Gogh Instituut samen laat werken in de wijken. De 
Partij van de Arbeid wil dat er meer van deze werkervaringsplekken komen. 
 

Inkomen  
Een inkomen zorgt voor zelfstandigheid en creëert kansen. Juist in deze tijd van crisis 
willen we kwetsbare mensen blijven ondersteunen.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 De Partij van de Arbeid wil activerend armoedebeleid, gericht op 

gedragsverandering ter voorkoming van armoede. Onze aanpak is gericht op 
begeleiding naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek. 

 Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we  
stevige afspraken om problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen.  

 Onze sociale zekerheid is gebaseerd op solidariteit. Om die overeind te  
Houden, staan fraudebestrijding en handhaving hoog op onze agenda.  

 Wij vinden dat elke gemeente zelf de inkomensgrens voor het gemeentelijk 
minimabeleid moet kunnen vaststellen. Voor ons is dat minimaal 120%. 

 We bieden op de eerste plaats extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen en 
mensen met extreem hoge ziektekosten. 

 
Economie  

Als de gemeente Venray in staat is om werkgelegenheid te genereren bijvoorbeeld door 
een goed vestigingsklimaat voor ondernemers te ontwikkelen, creëert dit kansen voor 
haar inwoners.   
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 De PvdA wil een nauwe samenwerking met lokale en regionale ondernemers  

om regionale economische kansen te benutten.  
 We zorgen voor een gunstig vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat door 

het bieden van voldoende en aantrekkelijke bedrijventerreinen. Optimale benutting 
van bestaande bedrijventerreinen staat bij ons hoog in het vaandel. 

 We blijven actief, en op gepaste wijze, reclame maken voor Venray. 
 

N270 (Via Venray) 
Een goede bereikbaarheid van ondernemingen, zorginstellingen, winkels en de 
Wanssumse haven, levert een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de 
Venrayse economie. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
 De Partij van de Arbeid steunt het verbeteren van de doorstroming op de provinciale 

N270, in samenwerking met Provincie en het regionale bedrijfsleven. 
 

Gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum 
De gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum, (verruiming 
van de rivier) is een van de grootste projecten waar onze 
gemeente in de komende jaren mee te maken krijgt. 
Voorop staat vergroten van de veiligheid bij hoogwater 
van de burgers in heel Noord Limburg. Daarnaast heeft 
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het project een grote invloed op de economie van de regio.  
Vergroting en verbetering van de haven betekent tevens meer transport over water wat 
goed is voor het milieu.  
Het project heeft vooral ook grote betekenis voor de kwaliteitsverbetering van de kern 
Wanssum en de nieuwe mogelijkheden voor recreatieve en landschappelijke 
ontwikkelingen. De aanleg van een rondweg is hierbij een voorwaarde. 
De Partij van de Arbeid blijft deze unieke kans steunen. 
 

Fairtrade 
De gemeente moet een voorbeeldrol vervullen in maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door producten te kopen volgens de principes van eerlijke handel. 
Daarmee voldoet de gemeente dan meteen aan de landelijke richtlijn voor duurzaam 
inkopen en investeert zij bovendien in duurzaam ondernemerschap in 
ontwikkelingslanden.  
Wij stimuleren initiatieven van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel 
te bevorderen en zorgen samen met hen dat onze gemeente de titel Fairtrade gemeente 
verdient en blijft behouden. 
 

Toerisme en Recreatie 
Venray heeft het potentieel om haar attractiviteit te vergroten en zowel voor de eigen 
inwoners als voor de toerist nog aantrekkelijker te worden. 
We wijzen op een knusse binnenstad en 
gevarieerde dorpen hier omheen. 
Bovendien biedt de ligging aan de Maas vele 
mogelijkheden voor waterrecreatie en  kamperen. 
De ontwikkeling van het project Ooyen-Wanssum 
biedt daarnaast mogelijkheden voor natuur en 
landschapsontwikkeling. Ook een dicht netwerk 
van fietspaden en wandelroutes nodigt de sportieve 
natuurminnaar uit om het landelijke gebied te 
verkennen. 
Evenementen door het jaar heen geven kleur aan de regio. Het gaat bijvoorbeeld om 
jaarmarkten, muziekfestivals, carnaval en de kermis. Ook zijn er markten, zoals de 
weekmarkt in het centrum van Venray.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De Partij van de Arbeid wil het fiets- en wandelknooppuntnetwerk  uitbreiden. 
• Ook willen wij de informatie verbeteren en eenvoudiger toegankelijk maken voor de 

bezoeker. 
• Samenwerking tussen actieve partijen moet worden bevorderd. (zoals VVV, de 

diverse musea, historisch platform en het Toeristisch Platform)  
• Van groot belang is de samenwerking met partners in de regio. 
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3. Zorgen voor meedoen 
 
Zorg is een verantwoordelijkheid voor ons allemaal. De Partij van de Arbeid zorgt 
ervoor dat er hulp is voor de mensen die dat het hardst nodig hebben. Draagkracht is 
hierbij een leidend principe.  
De gemeente Venray heeft nu de kans de zorg minder ingewikkeld te maken. De Partij 
van de Arbeid is er van overtuigd dat hiervoor de zorg dicht bij de mensen 
georganiseerd moet worden. Hierbij is het uitgangspunt de kracht van de burger zelf, 
daar wordt het netwerk aangesproken en pas in de laatste plaats de professional. De 
wijkverpleegkundige is hierbij de spil in het “gezondheidsweb”. 
Voor de Partij van de Arbeid Venray is niet alleen zorg van belang, ook het blijven wonen 
in je eigen buurt, wijk of dorp is belangrijk. Als je ouder wordt, hulp nodig hebt of het 
even niet alleen kunt, moet hulp dichtbij zijn. Dit vraagt om één aanspreekpunt in de 
wijk, zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar. Hierbij zijn vrijwilligers onmisbaar en van 
grote waarde. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De Partij van de Arbeid Venray kiest voor het verder uitrollen van de pilot “we gaan 

het anders doen” over wijken en dorpen. De Partij van de Arbeid kiest voor een wijk- 
en  gebiedsgerichte benadering. 

• De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te 
verbinden. We gaan steeds uit van eigen kracht, netwerk, familie, buurt en eventueel 
professional.  

• Zorg en welzijn is bereikbaar voor alle burgers van Venray, hierbij wordt rekening 
gehouden met cultuur, geloof en taal.  

• Voor de Partij van de Arbeid Venray is het persoonsgebonden budget (PGB) een 
prima vorm van financiering. Voorlichting en screening vooraf geeft inzicht in de 
geschiktheid van een PGB voor de burger. Handhaving aan de voorkant (zoals bij de 
bijstandswet) kan fraude verminderen. Het landelijk initiatief om samen te gaan 
werken met de sociale verzekeringsbank (SVB) wordt uitgewerkt door de gemeente. 

• Initiatieven in het kader van preventie en gezondheidsbevordering worden door de 
Partij van de Arbeid Venray omarmd. Indien 
mogelijk wordt hiervoor geld vrijgemaakt. 

• De ontwikkeling van wijkteams wordt met 
kracht voortgezet. Op basis van de opgedane 
ervaring wordt een dekkend netwerk 
uitgerold.  

• Speciale aandacht gaat uit naar 75-plussers, 
waarbij het in beeld brengen en bestrijden van 
eenzaamheid van groot belang is.  

 
 Voorzieningen op maat 
Iedere burger van Venray wil zijn of haar leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. 
Als je op een of andere manier een beperking ondervindt en het je niet lukt om 
zelfstandig je zaken te regelen, helpt de gemeente je zoeken naar een passende 
oplossing. De Partij van de Arbeid Venray vindt het belangrijk dat de oplossing eerst 
dichtbij gezocht wordt, misschien is er wel familie of zijn er vrienden die je kunnen 
helpen. Ook kunnen vrijwilligers een belangrijke rol spelen. Er zijn natuurlijk situaties 
waarbij professionele hulp noodzakelijk is, dan is deze ook beschikbaar. Iedereen is 
anders dus vindt de Partij van de Arbeid Venray het van belang dat maatwerk geboden 
wordt. 
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Lijfgebonden zorg kan niet door vrijwilligers overgenomen worden. 
De Partij van de Arbeid hecht aan kwalitatief goede zorg en een goede afstemming 
tussen de eerste, anderhalve- (huisartsenposten en medische centra) en 
tweedelijnszorg. Dit kan betekenen dat er een concentratie van zorgvoorzieningen nodig 
is. De veranderende zorgbehoefte, inwoners die langer thuis blijven wonen, de behoefte 
aan herstelzorg dicht bij huis, kan leiden tot veranderingen in de zorg-infrastructuur en 
een verschuiving van functies.  
 
Dit betekent voor de komende raadperiode: 
• De Partij van de Arbeid Venray vindt het een goede ontwikkeling dat er 

“keukentafelgesprekken” gehouden worden, om de vraag naar zorg duidelijk te 
krijgen. Op deze manier blijft de regie bij de burger en wordt er uitgegaan van zijn 
eigen kracht en netwerk. 

• De Partij van de Arbeid Venray is van menig dat er zorgvuldig omgegaan moet 
worden met de inzet van vrijwilligers. Daar waar professionele hulp noodzakelijk is 
dienen ook professionals ingezet te worden. Echter daar waar het wel kan is het 
belangrijk een goede match te vinden tussen hulpvrager en vrijwilligers.  

• Dat wijkbewoners het samen regelen in de wijk, wordt de komende jaren steeds 
belangrijker. De Partij van de Arbeid ondersteunt initiatieven vanuit de wijk. 
Voorbeelden zijn er, zoals, het eetpunt Heide, Doe Activiteiten Samen (DAS) en het 
initiatief om kinderen op zaterdag samen te laten spelen in het Brukske “Spelen doe 
je zo”. 

• Het is niet alleen maar halen, je kunt ook wat komen brengen. Iedereen heeft talent: 
als je tekort komt, word je ondersteund, maar je kunt ook zelf je talent inzetten voor 
de ander. 

 
 Samen werken aan goede zorg 
De Partij van de Arbeid Venray wil dat aanbieders van zorg met elkaar gaan 
samenwerken in de wijken. Hierbij is van marktwerking geen sprake, maar van samen 
werken voor de bewoners van de wijk of het dorp. De veranderingen in de zorg vraagt 
veel van zowel zorggebruikers als zorgaanbieders. De burger komt weer centraal te 
staan. De Partij van de Arbeid Venray wil het gebiedsgericht werken verder uitrollen 
over Venray en de dorpen.  
Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die 
daarvoor niet betaald krijgen. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven 
zetten wij de komende jaren extra in op het ondersteunen van mantelzorgers. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De Partij van de Arbeid Venray wil een zorgaanbod dat is afgestemd op de bewoners 

van de gemeente Venray. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan preventie. 
Hierbij zijn duidelijke afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars en de gemeente.  

• De Partij van de Arbeid Venray is een voorstander van het instellen van 
wijkbudgetten voor zorg en welzijn. Zorg dicht bij de mensen in de wijken en dorpen 
afgestemd op de samenhang van deze wijken en dorpen bant marktwerking, 
bureaucratie en overdreven verantwoording uit. 

• De Partij van de Arbeid Venray ondersteunt en biedt hulp aan ouders en cliënten als 
zij zelf een zorgvoorziening willen starten. Goede voorbeelden 
hiervan zijn “Het Logeerhuis” en het “Alzheimer café”. 

• De Partij van de Arbeid wil dat mantelzorgondersteuners extra 
mogelijkheden krijgen om mantelzorgers op te zoeken en te helpen 
met praktische oplossingen. 
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 Gezondheidszorg 
Gezondheid is een groot goed. Gelukkig hoort de gezondheidszorg in Nederland tot een 
van de beste in de wereld. Toch zien we verschillen in gezondheid als we kijken naar de 
verschillen in inkomens tussen bevolkingsgroepen. Dit vindt de Partij van de Arbeid 
Venray onacceptabel en daar moet wat aan gebeuren. Hierbij denken we aan preventie, 
voorlichting zowel op scholen als in de thuissituaties. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• In de gezondheidscentra werken huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, 

maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en andere medici uit de 
eerstelijnsgezondheidszorg samen voor cliënten in hun wijk/dorp. 

• Deze gezondheidscentra sluiten aan bij de wijk en buurtgerichte zorg. 
• Bij preventie en extra ondersteuning, denken we aan initiatieven zoals “lekker frizz”, 

gezond ontbijt en de sportconsulenten, Startende initiatieven omarmen we en geven 
waar mogelijk een eenmalige subsidie. 
• Sportorganisaties, gemeenschapshuizen, wijkcentra en sozen 
sluiten een convenant om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. 
Hierbij is ook aandacht voor energydranken en gezonde voeding. 
• Mensen met een psychiatrische achtergrond die wonen in de 

Venrayse wijken, verdienen extra aandacht. Daarom komt er intensief overleg tussen 
betrokken partijen, zoals VvGI, Mensana, gemeente, woningstichting en politie.  
 

 Armoedebestrijding en hulp bij schulden 
Wij leggen ons niet neer bij het bestaan van armoede in een rijk land als het onze. Dit 
vraagt om een frontale aanval op armoede en uitsluiting. 
Aan het einde van de volgende termijn wil de Partij van de Arbeid het aantal mensen dat 
noodgedwongen een beroep moet doen op de voedselbank tot de helft terug gebracht 
hebben. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Verborgen armoede is onder de aandacht van de gemeente. Wij zorgen voor 

passende oplossingen en het tegengaan van niet-gebruik van uitkeringen. 
• De Venrayse methode rondom schuldhulpverlening is goed. De groepsgewijze 

aanpak lijkt prima te functioneren. Vooral informatie aan de voorkant, differentiatie 
van de groepsgewijze scholing, op basis van de problematiek lijkt effect te hebben. 
Voor de Partij van de Arbeid Venray is het ook van belang het individu niet uit het 
oog te verliezen. 

• Venray heeft diverse vangnetten voor inwoners en in het bijzonder voor kinderen 
die in relatieve armoede leven, voorbeelden hiervan zijn het aanbod van het jeugd 
sportfonds en aanvullende mogelijkheden van de Wwb. Voor de Partij van de Arbeid 
Venray is het van groot belang dat deze regelingen blijven bestaan. 

• Collectieve ziektekostenverzekering voor bijstand en minima blijft de gemeente 
handhaven.  
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4. Onderwijs, jeugd en zorg 
 
Voor de Partij van de Arbeid staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen 
ontwikkelen, zowel op school als thuis. De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente 
Venray de verantwoordelijkheid neemt voor goed onderwijs voor alle kinderen. Daarom 
voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed presteren van 
scholen en leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, net 
als het bieden van perspectief en toekomst. Hierbij staat kwaliteit van het onderwijs 
altijd voorop. 
 
 Scholen en omgeving zijn veilig en toegankelijk 
Het schoolgebouw hoort een plek te zijn waar kinderen graag komen, waar het schoon 
en veilig is. De school moet het beste uit de kinderen naar boven halen. De school werkt 
samen met de buurt en andere instanties die zich ook met kinderen en hun omgeving 
bezig houden. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De Partij van de Arbeid wil dat de gemeente de beschikbare middelen inzet om te 

zorgen dat gebouwen voldoen aan de eisen van nu en de toekomst. Daarbij gaat het 
niet alleen om de fysieke kwaliteit en kwantiteit van gebouwen, maar ook om de 
luchtkwaliteit in de ruimtes waarin leerlingen en personeel veel tijd doorbrengen.  

• Rond scholen zijn veilige 
schoolzones. In deze schoolzones is de 
maximum snelheid voor auto’s 30 km/u, zijn 
er parkeerverboden, veilige in- en 
uitstapplaatsen voor kinderen, veilige 
fietsroutes en voldoende fietsstallingen.  De 
ontwikkeling van het middengebied in het 
Brukske en de verkeersveiligheid in 
Landweert zijn hiervan goede voorbeelden. 

• ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd. De Partij van de Arbeid 
Venray wil uitzoeken of een “boemeltje” gestart kan worden (samen naar school 
lopen via vaste opstap plaatsen)  

• De Partij van de Arbeid Venray vindt het belangrijk dat kinderen zich veilig in het 
verkeer kunnen bewegen en is een voorstander van verkeerseducatie en 
fietscontrole voor kinderen in groep 7/8. Kinderen worden zich bewust van veilig 
fietsen en verkeer voordat ze naar de middelbare school gaan. 

 
 Geen leerling op achterstand 
Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs, ongeacht het gezin waarin je opgroeit of 
de buurt waar je woont. De Partij van de Arbeid Venray steunt het doel van passend 
onderwijs, namelijk om zoveel mogelijk kinderen in het gewone onderwijs tot hun recht 
te laten komen. Maar voor een beperkt aantal kinderen zal speciaal onderwijs 
noodzakelijk blijven. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Samenwerking tussen alle betrokkenen rondom de school en het onderwijs vinden 

wij belangrijk. De gemeente heeft hierin een stimulerende rol. Synthese, gezinscoach, 
buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, het Centrum voor Jeugd en 
Gezin, huisarts enz. horen allemaal betrokken te zijn bij de school. 
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• Ouders worden aangespoord om kinderen deel te laten nemen aan de vroeg- en 
voorschoolse educatie-activiteiten. Zaken rondom het kind worden zoveel mogelijk 
samen gezet in één gebouw, bij voorkeur een integraal kindcentrum. 

• Ouderbetrokkenheid is een mooie vorm van participeren op school. De Partij van de 
Arbeid vindt het noodzakelijk dat de school met de ouders vooraf afspraken maakt 
over wie wat doet. De zomerschool en Wizkids zijn hier een goed voorbeeld van. 

• Kwaliteit van onderwijs staat voorop in het belang van het kind. In wijken of dorpen 
waar leerlingenaantallen dalen en of de kwaliteit van het onderwijs achterblijft, 
werken we samen met de schoolbesturen aan passende oplossingen. 

 
 Jeugd en zorg 
De Jeugdzorg is vanaf 2015 een verantwoordelijkheid voor de gemeente. De Partij van 
de Arbeid wil dat in de Jeugdzorg meer nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid. 
Jeugdbeleid waarbij we uitgaan van preventie en minder op zware zorg inzetten. 
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. Per gezin 
is er één gerichte aanpak en een aanspreekpunt (gezinscoach). Een integrale benadering 
op de terreinen Awbz, Wmo, Jeugdzorg maar ook het passend onderwijs zijn daarbij van 
groot belang. Dit vraagt een duidelijke regie van de gemeente. De gezinscoach maakt 
deel uit van het sociale wijkteam. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De aanpak is gericht op het voorkomen van problemen door een goed en 

samenhangend stelsel van voorzieningen. 
• Wij maken beleid voor jongeren met betrokkenheid 
van de jongeren zelf. We betrekken jongeren bij zaken die 
henzelf aangaan. Uitstekende voorbeelden zijn het 
Jongerencentrum The B, stichting Wauw, speelmiddag 
Brukske en Riddim.  
• Waar ondersteuning noodzakelijk is, wordt gewerkt 
met een plan van aanpak, gebaseerd op het principe van 

één gezin, één plan, één regisseur.  
• • De aanpak gaat uit van de eigen kracht. Ouders en kinderen worden hierbij voluit 

betrokken en maken zo veel mogelijk hun eigen keuze en houden zelf de regie.  
• We houden kinderen van ouders die (psychisch) ziek zijn of verslaafd extra in de 
gaten. VvGI heeft hiervoor een duidelijk programma. 
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5. Wonen in wijken en dorpen 
 
De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en 
dorpen en een goede bereikbaarheid. Wij willen terug naar een evenwichtig en eerlijk 
woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen 
woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft, en waarbij ondersteuning door de 
overheid op een rechtvaardige manier plaatsvindt. De wachttijd voor een sociale 
huurwoning loopt steeds verder op. De Partij van de Arbeid wil dat er meer betaalbare 
woningen worden gerealiseerd, zowel voor huurders als voor (startende) kopers.  
 

Wonen - groei 
Bouwen voor betaalbaar wonen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met 
name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge 
hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. De (financiële) positie van 
corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat gemeente en woningstichting samen met 
bewoners en ondernemers afspraken maken over welke projecten de komende jaren 
wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De Partij van de Arbeid vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke 

termijn een geschikte, betaalbare woning kan vinden (zowel huur als koop). De 
manier waarop je in onze gemeente/regio voor een woning in aanmerking komt, 
wordt hierop ingericht. De gemiddelde wachttijd voor woningzoekenden in de 
gemeente Venray is momenteel 3 jaar. Zeker voor starters is dat erg lang. In overleg 
met de woningcorporatie wordt bekeken welke oplossing hiervoor geboden kan 
worden.  

• Tenminste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort 
beschikbaar te zijn voor starters om zo het gat tussen (sociaal) 
huren en het kopen van een woning te overbruggen.  
• We faciliteren de bouw van woningen door het 
versnellen van plan- en inspraakprocedures door deze, waar 
mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten 
plaatsvinden. 
• We schrappen bovenwettelijke eisen aan en overbodige 
regelgeving voor nieuwbouw en renovatie die betaalbaar 

bouwen onmogelijk maken. We willen wel oog houden voor een goede (beeld-
)kwaliteit. De positie van de ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) wordt 
tegen dit licht beoordeeld.  

• Wij blijven het vraaggericht bouwen stimuleren dat steeds belangrijker op de 
woningmarkt wordt. Hierbij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van 
woningen (bijvoorbeeld door collectief particulier opdrachtgeverschap, bouwen in 
eigen beheer of casco-oplevering ten behoeve van een flexibele indeling).  

• We willen leegstand van kantoren en winkelpanden voorkomen. Dit kan 
bijvoorbeeld door het pand een andere bestemming te geven. We streven naar 
(behoud van) een compact winkelcentrum. We onderzoeken of vrijkomende 
gebouwen (kantoren en winkels) omgezet kunnen worden naar een 
woonbestemming (bijvoorbeeld zorgwoningen in het kader van leefbaarheid). 

• Een nieuw te bouwen medisch centrum wordt gevestigd in het centrum van Venray. 
• Wij willen afspraken maken met buurgemeenten en woningstichting om te komen 

tot een actuele regionale woonvisie.  
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• Bouwen op inbreidingslocaties heeft onze voorkeur boven het ontwikkelen van 
nieuwe wijken en/of uitleggebieden. In deze periode worden plannen gerealiseerd 
op de terreinen van de Biologische School, Podiumterrein, Gasstraat en de Steeg in 
Leunen. 

• De Partij van de Arbeid wil dat woningstichting, gemeente, bewoners (organisaties) 
en ondernemers (in regionaal verband) concrete afspraken maken over  

- het aantal te bouwen woningen 
- investeringen in de leefbaarheid van wijken 
- het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast 
- slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen 
- kwaliteit van de woningen 
- houden van een woonlasten onderzoek 
- bestrijden van extreme woningoverlast 
- de invloed van huurders op nieuwe en te renoveren woningen 
- de mate waarin woningstichting doelgroepen huisvest 

• De Partij van de Arbeid wil in het kader van zelfsturing lokale betrokkenheid van 
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen voor hun eigen omgeving 
stimuleren door bewoners zelf bij te laten dragen aan de vormgeving en het 
onderhoud van hun omgeving. Wijk- en dorpsbudgetten kunnen als instrument 
hiervoor ingezet worden.  

• Bij de bouw van woningen houden we rekening met een veranderende 
bevolkingssamenstelling. Dat betekent o.a. realisatie van nultreden-woningen die 
geschikt zijn en blijven voor ouderen. 

• Met het oog op mantelzorg en sociale contacten wil de Partij van de Arbeid dat 
senioren in dorpen en wijken voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van een 
andere woning in hun eigen dorp of wijk.  

• Ten behoeve van tijdelijke opvang van huishoudens in een (acute) noodsituatie 
worden wooneenheden ontwikkeld (zgn. woonopvang). 

• De huisvesting van buitenlandse werknemers krijgt eindelijk vorm in de feitelijke 
realisatie van woongelegenheden. Voor de korte duur kan dit geclusterd; voor de 
langere duur in reguliere huisvesting. De rol van werkgever en huisvester wordt 
gescheiden.  

• We geven Venray voorrang aan renovatie, we slopen alleen als bewoners daarmee 
instemmen en nieuwbouw een betaalbaar alternatief biedt. De te ontwikkelen 
plannen voor de herstructurering van de Zuidsingel moeten op dit principe 
aansluiten.  

• We spreken de woningstichting aan op de mate waarin zij doelgroepen huisvesten.  
• Wij zijn voorstander van wijken met een gevarieerd woningaanbod: zowel koop als 

huur, duur en goedkoop. De beste garantie voor gemengde wijken is keuzevrijheid. 
Eenzijdige samenstelling van wijken willen we voorkomen door renovatie en indien 
nodig sloop/nieuwbouw om keuzes te vergroten.  
 

Wonen – bevolkingsontwikkeling 
Ontgroening en vergrijzing zijn vooral een autonome ontwikkeling. Met name de 
voorzieningen komen daardoor onder druk te staan. Woningaanpassing aan de nieuwe 
bevolkingssamenstelling is belangrijk. Voor ouderen zullen voorzieningen moeten 
worden getroffen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
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• Bouwprojecten en herstructeringsprojecten worden afgestemd op de toekomstige 
bevolkingssamenstelling waarbij gebouwd wordt om het zelfstandig wonen van 
ouderen te faciliteren. 

• Wij vinden het bundelen van voorzieningen en het bedenken van nieuwe concepten 
belangrijk. Hiervoor zijn aangepaste regelgeving en maatwerk nodig. 

• Als permanente bewoning van recreatiewoningen bijdraagt aan de leefbaarheid en 
het in stand kunnen houden van voorzieningen, staan we dit toe. Deze 
recreatiewoningen zijn dan wel gebouwd conform de geldende bouwregels.  

 
 
 
Onder commerciële condities kunnen dorpswinkels niet bestaan. De buurtsuper kan als 
ontmoetingsplek in dorpen een functie vervullen in een concept waar deze voorziening 
gerund wordt door mensen met een zorgindicatie of uitkering die zodoende ervaring op 
kunnen doen. Met dit concept wordt ingezet op kleinschalige service en 
(streek)producten van uitstekende kwaliteit én het bieden van kansen aan mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij krijgen op maat gesneden leer- werktrajecten of een 
zinvolle dagbesteding in een normale werkomgeving aangeboden. Het dorp krijgt weer 
een buurtsuper. Het is de moeite waard hiervoor een pilot te starten.  
 

Wijken en dorpen  
De wijkaanpak van de afgelopen jaren heeft goede resultaten opgeleverd voor 
leefbaarheid, kwaliteit van woningen, sociale cohesie en onderwijs. De wijk is een 
belangrijk ontmoetingspunt voor verschillende bevolkingsgroepen.  
Het blijft essentieel dat we investeren in dorpen en wijken om de leefbaarheid te 
vergroten. Schoon, heel en veilig blijft ons uitgangspunt.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Het Masterplan Brukske wordt onverkort voortgezet en tot een goede afronding 

gebracht.  
• De PvdA wil per wijk en per dorp een ontwikkelingsplan. We 
willen dat verschillende projecten in een wijk of dorp elkaar 
versterken. De gemeente, bewoners, ondernemers, woningstichting 
en andere organisaties trekken bij het uitvoeren van die plannen 
samen op. 
• Wij stellen dorps- en wijkbudgetten in, waardoor bewoners 
zelf kunnen kiezen 

welke middelen zij in hun wijk willen inzetten. We verwachten dat bewoners ook 
hun steentje bijdragen aan het leefbaar houden en onderhouden van de wijk.  

• Voor dorpen en wijken is er een gemeentelijke wijkcoördinator als laagdrempelig 
aanspreekpunt. 

• Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. 
Speeltuinen, groen, wijkparkjes en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. 

• Onze openbare ruimte beheren we vanuit de principes soberheid, degelijkheid en 
eenvoud. 

• Er komt duidelijkheid over de toekomst van het St. Annaterrein. 
• Een ideeënwedstrijd voor de ontwikkeling van het gebied moet hiervoor, in de lijn 

van de Strategische Visie, vernieuwende plannen opleveren. Om goede 
vernieuwende plannen te kunnen realiseren is de Partij van de Arbeid bereid 
hiervoor de uitgangspunten van het Globaal Stedenbouwkundig Plan te 
heroverwegen.  
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6. Veilige wijken en dorpen  
 

Veiligheid 
We bestrijden overlast, intimidatie en criminaliteit. Daarvoor is het belangrijk dat 
mensen elkaar op straat aanspreken op gedrag en dat ouders hun kinderen aanspreken. 
Wij werken samen met woningbouwwoningstichting, welzijns- en (jeugd)zorg 
instellingen, brandweer, politie, onderwijs, wijk- en dorpsraden, burgers en bedrijven.  
In deze samenwerking is de wijkagent de sleutelfiguur en neemt de gemeente de rol als 
regisseur. Onderlinge concurrentie tussen deze organisaties mag niet voorkomen. Alle 
betrokkenen, inclusief Openbaar Ministerie en de Veiligheidshuizen, moeten bereid zijn 
om grenzen los te laten en creatief en onorthodox bij te dragen aan een doeltreffend 
lokaal veiligheidsbeleid. Dit heeft alleen kans van slagen als ook bewoners hierbij 
betrokken zijn. De gemeente faciliteert deze betrokkenheid. Wanneer het om veiligheid 
gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De PvdA vindt dat veiligheidsbeleid gaat over afstemming, samenwerking en een 

goede balans tussen voorkomen (preventie) waar het kan en handhaven (repressie) 
waar dat moet. 

• Wij staan voor een gezamenlijke aanpak van woningbouwcorporatie, brandweer, 
gemeente, politie en anderen om aantasting van het woongenot door woonoverlast, 
of illegale bewoning te voorkomen. 

• Wij betrekken wijkbewoners bij het veiligheidsbeleid. Niet alleen bij het maken van 
beleid maar ook bij de uitvoering ervan. Periodiek vragen we bewoners, politie en 
gemeente welke problemen zij in hun wijk ervaren, hoe die moeten worden 
aangepakt en wat zij zelf hieraan kunnen doen. Een wijkschouw (rondgang in de 
buurt) kan hiervoor informatief zijn.  

• Wij gaan hufterigheid in de openbare ruimte tegen door het opleggen van hogere 
boetes voor bijvoorbeeld intimiderend gedrag. Als je binnen een lokale samenleving 
rottigheid wilt uithalen, word je herkend, gekend en aangepakt. 

• We pakken overlast, intimidatie en criminaliteit van jongeren aan langs drie wegen: 
via de thuiscultuur (aanspreken van ouders), via de 
straatcultuur (aansprakelijk stellen van ouders voor schade 
veroorzaakt door kinderen) en via de schoolcultuur 
(voorkomen van schooluitval). De inzet van straatcoaches 
wordt gecontinueerd.  

• We treden op tegen alcoholmisbruik onder jongeren. Ouders 
hebben hierin een eerste verantwoordelijkheid. Wij verwachten van onze winkeliers 
en horecaondernemers dat zij zich houden aan de leeftijdsgrens.  

• Wij stimuleren deskundigheid van professionals op het gebied van veiligheid en de 
aanpak/signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling, het (h)erkennen van 
eer-gerelateerd geweld.  
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7. Sport en cultuur 
 
 Sport 
Sport en spel zijn van oudsher verbindende activiteiten tussen mensen. Daarmee zijn ze 
maatschappelijk van groot belang. Ze vormen belangrijke middelen voor het meedoen 
van iedereen en in die zin de integratie van groepen en eenlingen die dreigen aan de 
zijlijn te blijven. Sportverenigingen moeten om die reden laagdrempelig zijn en kunnen 
een belangrijke maatschappelijke functie vervullen in veel wijken en dorpen. Met het 
aan sport en spel verbonden vrijwilligerswerk, hebben verenigingen een grote betekenis 
als het  sociale cement van de samenleving. 
Breedtesport is dé voedingsbodem voor die maatschappelijke ontwikkeling en de 
sportieve ontwikkeling zelf. Het beoefenen van sport is gezond en draagt gemiddeld 
genomen bij aan de individuele sociale ontwikkeling en daarmee aan een gezond sociaal 
leefklimaat.  
Sport en sportevenementen leveren een wezenlijke bijdrage aan de lokale economische 
ontwikkeling.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Wij stimuleren de verdere samenwerking tussen scholen en sportverenigingen. Ook 

buitenschoolse opvang, wijkcentra en/of dorpshuizen kunnen hierbij betrokken 
worden. Het multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties is daarbij 
het uitgangspunt.  

• Bij de aanleg van nieuwe wijken passen we “de Jantje Betonnorm” toe voor sport en 
spel. Dit betekent dat drie procent van woongebied voor (informele) speelruimte 
wordt gereserveerd. In bestaande wijken streven we naar inpassing van deze norm. 

• We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en 
maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan. 
Goede voorbeelden hiervan zijn, “de Gruitenscholen”,  “vetleip” en projecten als de 
gezonde school.  

• Het vangnet schoolzwemmen wordt gefinancierd uit het jeugdsportfonds. 
• Buurtsportcoaches ondersteunen de verenigingen bij hun vrijwilligersbeleid en het 

opbouwen van een vrijwilligerskader. Zij organiseren samen met het onderwijs en 
de verenigingen naschoolse sportactiviteiten in dorpen en buurten waar 
sportdeelname achterblijft.  

• De sportcarrousel kan ook in het voortgezet onderwijs “draaien”. Voorwaarde 
hiervoor is de inzet van voldoende sportcoaches.  

 
 Cultuur 
De PvdA Venray vindt de instandhouding en ontwikkeling van cultuur belangrijk. 
Voorzieningen die daar de basis voor vormen en hun toegankelijkheid staan onder druk 
door de gevolgen van de economische en demografische ontwikkeling. De PvdA wil de 
rijke betekenis die cultuur heeft niet laten verworden tot geestelijke verarming.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren(groepen) stimuleren hier 

gebruik van te maken. 
• Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te 

vermijden. De toegankelijkheid en betaalbaarheid van culturele voorzieningen staan 
onder druk door bezuinigingen. De grenzen hiervan zijn bereikt. Bovenlokale 
samenwerking kan hiervoor een oplossing bieden, evenals de samenwerking tussen 
de verschillende Venrayse cultuurinstellingen onderling. 
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• Culturele instellingen werken samen met scholen in 
het kader van de cultuureducatie. 
• Kunstencentrum, (amateur)orkesten en poppodia 
sluiten nieuwe allianties om muziekonderwijs betaalbaar 
te houden. 
• Een cultuurhuis dient daadwerkelijk een concrete 
inhoudelijke verbetering of financieel voordeel te 

betekenen. 
• Het jongerencentrum is voor en van jongeren. Het moet een plek zijn waar jongeren 

zich kunnen ontplooien. Daar waar nodig is er ondersteuning. 
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8. Natuur, milieu, landschap en verkeer 
 

Natuur en milieu 
Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. 
Onze ambities zijn hoog. De Partij van de Arbeid wil bereiken dat Nederland toegroeit 
naar een duurzame economie. Lokaal/regionaal milieubeleid is noodzakelijk om deze 
ambitie te realiseren en onze omgeving schoon en gezond te houden. Hierbij is het 
noodzaak dat iedereen binnen de gemeente/regio zich hiervoor inzet. De gemeente 
geeft het goede voorbeeld en stimuleert bedrijven en inwoners op verschillende 
manieren hun steentje bij te dragen aan een duurzame omgeving. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• Door het aanleggen van oplaadpunten stimuleren we het gebruik van elektrische 

auto’s en scooters. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld. 
• We bevorderen het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw. Bij 

aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op.  
• Wij maken het huidig woningbestand energiezuiniger, bijvoorbeeld door in de 

prestatieafspraken met woningcorporatie(s) duurzaamheid als doel op te nemen of 
door subsidie te verstrekken voor (of te wijzen op) energiebesparende maatregelen, 
woningisolatie en energieneutraal bouwen. 

• Met publiekscampagnes wijzen we bewoners erop dat woningisolatie bijdraagt aan 
een schoner milieu en stookkosten bespaart.  
• Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in 
de gemeente stimuleren we. De gemeente maakt in haar eigen 
gebouwen gebruik van energiebesparende technologieën zoals 
warmte-koude-opslag en led verlichting. 
• Wind is een goede vorm van duurzame energie. Belangrijk is 
dat de plaatsing van windmolens (turbines) afgestemd is op de 
omgeving en met de bewoners. 
• Biomassacentrales of mestvergisters willen we actief 
stimuleren, door het meewerken aan wijziging van 

bestemmingsplannen of actieve begeleiding van dit soort initiatieven vanuit de 
gemeente.  

 
Voedseltuin 

De voedseltuin heeft als doel om groente en fruit te produceren voor de cliënten van de 
voedselbank. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingezet om de tuinen 
te onderhouden. Hiermee wil de voedseltuin mensen een perspectief bieden op een baan 
op de reguliere arbeidsmarkt. Door de tuinen in te richten als park is het tegelijkertijd 
een verbindende factor voor bewoners, organisaties en tuinliefhebbers. 
 

Landschap 
Nederland heeft een gevarieerd landschap. Elke streek heeft eigen landschappelijke 
kenmerken die we koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Natuur en 
natuurgebieden horen toegankelijk te zijn. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode: 
• De ontwikkeling van een goed wandelpadennetwerk (bijvoorbeeld aansluitend op de 

regionale knooppuntenroute) draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en 
landschap. 
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• Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit 
landschappelijk wordt ingepast, bijvoorbeeld door toepassing van de rood-voor-
rood-regelingen en door de aanleg van streekeigen beplanting. 

• Wij bevorderen diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector 
door het meewerken aan bestemmingsplannen of bijvoorbeeld een korting op de 
pachtprijs van gemeentelijke percelen. 

• De bekendheid van fairtrade en streekproducten wordt vergroot, bijvoorbeeld door 
deze bij recepties aan te bieden.  

• De gemeente heeft oog voor duurzaam bermbeheer. Gebruik van vergif wordt zo veel 
mogelijk beperkt. 

 
Verkeer 

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende 
reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. Wij 
vinden het belangrijk dat zorgcentra, ziekenhuizen enzovoorts bereikbaar zijn met het 
openbaar vervoer. We blijven scherp letten op de betaalbaarheid en 
gebruiksvriendelijkheid van het OV. Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk.  
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode:  
• De Partij van de Arbeid wil goede mogelijkheden voor het stallen van de fiets in het 

centrum. Het aantal fietsstallingen moet uitgebreid worden. Daarnaast wordt 
onderzoek gedaan naar de relatie tussen situering van huidige stallingen en de 
toename van fietsdiefstallen in het centrum. 

• Bij de inrichting van de verkeersstructuur geven we prioriteit aan fietsers en het 
scheiden van snel en langzaam verkeer. 

• Bij de inrichting van wijken en het centrum houden we rekening met de gebruikers 
van rolstoelen en scootmobielen. 

• Er worden geen nieuwe parkeerplaatsen aangelegd tenzij de parkeerbalans de 
noodzaak aantoont. 

• De kostendekkendheid van parkeren wordt nader onderzocht in relatie tot de 
concurrentiepositie van Venray ten opzichte van centra in de regio. 

• We verzetten ons tegen verdere verschraling van het openbaar vervoer en betrekken 
reizigers bij het opnieuw vormgeven van het netwerk. 
• De Partij van de Arbeid staat positief tegenover het 
elektrificeren (en eventuele verdubbeling) van de Maaslijn.  
• De gemeente Venray ontwikkelt samen met buurgemeenten 
allerlei vormen van fijnmazig lokaal vervoer, met slimme combinaties 

van doelgroepenvervoer. 
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9. De financiën van de (lokale) overheid 
 

Sociaal en realistisch 
Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid 
worden de financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De Partij van 
de Arbeid wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Dat geldt onder andere voor de Wmo. De Partij van de Arbeid vindt, dat daar waar eigen 
kracht meer en meer centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de 
eigen financiële kracht (inkomen en vermogen). Wettelijk zijn hiervoor nog beperkte 
mogelijkheden, maar de mogelijkheden die er zijn wil de Partij van de Arbeid doordacht 
benutten. 
De verwachting is dat de lokale overheden ook in de komende periode bezuinigingen 
moeten doorvoeren, dan wel de komende jaren terughoudend moeten zijn in het doen 
van nieuwe investeringen. De Partij van de Arbeid geeft voorrang aan het investeren in 
mensen boven investeren in ‘stenen’ en infrastructuur. Dit geldt zeker als er groepen 
burgers in de knel komen door de krappe budgetten die door Rijk en provincie worden 
overgeheveld voor de nieuwe taken. De Partij van de Arbeid kiest er bovendien voor om 
bezuinigingen stapsgewijs te realiseren zodat de menselijke maat niet uit het oog 
verloren raakt en grote klappen voorkomen kunnen worden. 
Ook in Venray moet de gemeentelijke organisatie een bijdrage leveren aan 
noodzakelijke bezuinigingen. Dat gebeurt bij voorkeur door kritisch te blijven kijken 
naar de eigen organisatie, optimale benutting van het gemeentehuis en de inhuur van 
externen. Het gebruik van nieuwe media, digitalisering van de dienstverlening en het 
gebruik van open source software kunnen tot behoorlijke kostenbesparingen leiden. 
Bovendien ontstaan er grote besparingsmogelijkheden door intensiever samen te 
werken met buurgemeenten.  
 
Dat betekent voor de komende raadsperiode: 
• De Partij van de Arbeid gaat behoedzaam om met de beschikbare 

overheidsmiddelen. Dit doen wij door een sterke budgetdiscipline, wij sturen op 
gestelde doelen op basis van vooraf beschikbaar gestelde middelen. We zijn 
terughoudend met betrekking tot het aangaan van risico’s. 

• Wij verantwoorden door helder te verwoorden wat is bereikt, hoe het is bereikt en 
met inzet van welke middelen. Transparantie vooraf en achteraf. 

• De gemeentelijke organisatie levert een bijdrage aan de bezuinigingen. Dit mag wat 
de Partij van de Arbeid niet ten koste gaan van de dienstverlening en het 
verantwoord uitvoeren van het vernieuwde (verzwaard) takenpakket. 

• We laten de lokale lasten gelijke tred houden met de inflatie. 
• We houden rekening met de koopkracht van de burgers van Venray. De Partij van de 

Arbeid streeft daarom naar het voorkomen van lastenverzwaringen. De PvdA zet 
zich actief in voor - het behoud van - kwijtschelding van lokale lasten, voor mensen 
met een minimuminkomen. 

• Lokale belastingen waar een duidelijke tegenprestatie tegenover staat, worden ook 
in de toekomst (afvalstoffenheffing, rioolrecht en sommige leges) kostendekkend 
doorberekend.  

• Wij vinden het belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen 
opvangen.  

• We vinden dat de gemeente terughoudend hoort te zijn met het aankopen van grond.  
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Als u meer informatie wenst over de PvdA, lid wilt worden of  
belangstelling hebt voor een actieve rol in de gemeentelijke politiek, 
dan kun u contact met ons opnemen. 
Via emailadres: bestuurpvdavenray@telfort.nl 
of bezoek onze website www.venray.pvda.nl 
Facebook: www.facebook.com/pvdavenray 
Twitter:@PvdAVenray 
 
 

http://www.venray.pvda.nl/
http://www.facebook.com/pvdavenray

