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Kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
 

 

1. Henk Bisschops   Venray 

 

2. Esther van Wamelen  Venray 

 

3. Elly van Dijck – Kersten  Smakt 

 

4. Dickie Minken-Jansen  Wanssum 

 

5. Joris Truijen   Venray 

 

6. Ineke Grootemaat  Venray 

 

7. Henk van Egmond  Venray 

 

8. Georgette Verbist  Venray 

 

9. Marja van Mil   Venray 

 

10. Anneke Cremers  Venray 

 

11. Piet Kroft   Venray 

 

12. Twan Jansen   Venray 
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1. Leven in een verbonden samenleving 
 
Voor  de  PvdA  is de  rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een 
gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een plek waar kinderen 
onbevreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te 
reiken dan het gangbare en vooruit te komen. 

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, en sport en cultuur 
dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Werk is  de  sleutel  tot bestaanszekerheid, 
waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet 
aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. 
De overheid of de politiek kan niet voor geluk zorgen, maar wel voorwaarden scheppen die het makkelijker 
maken om mee te doen in de samenleving. 
 
Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te verbinden. 
We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. 
Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid en discriminatie 
bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken. 
 
Er zijn nog steeds (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, arbeidszekerheid, 
gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. Kinderen die opgroeien in armoede staan bij 
voorbaat al op achterstand. Je economische positie bepaalt steeds meer je gezondheid en ook de groeiende 
afstand tussen verschillende bevolkingsgroepen baart ons als PvdA zorgen. 

 
Zorg en welzijn 
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onontbeerlijk voor het welbevinden 
van mensen  en voor een verbonden  samenleving. Voor ons  is het belangrijk, dat iedereen  mee kan doen 
en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En dat als dat niet lukt - even of voor langere duur - er altijd 
iemand is, die met je mee kan denken. 
In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig moet 
zijn.  
Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale samenhang 
realiseren. Dat doen we door vroegtijdig problemen van burgers en samenleving te signaleren, te benoemen 
en op te lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Met maatregelen als de bestrijding van eenzaamheid, het 
tegengaan van schooluitval, en het beperken van overlast door hangjongeren voorkomen we dat problemen 
verergeren en er later zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. 

 
In zorg en welzijn gaat het dus om samenwerking en kwaliteit. De dialoog met mensen die hulp nodig 
hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van de middelen staan 
voorop. 
 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Het aanvragen van zorg zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. 
 Het voor elke inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt met welk probleem of 

ondersteuningsvraag. 
 Er voldoende aandacht is voor de bejaardenzorg. Daarbij moet moeten we oog hebben voor culturele 

verschillen. 
 In overleg met de partners de wachtlijst (nu 100 Venrayse burgers) voor verpleeghuiszorg wordt  

aangepakt. 
 Zorg betaalbaar moet zijn. De eigen bijdrage in de Wmo geldt alleen voor mensen met een 

inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon en kan niet meer zijn dan de kostprijs van 
een voorziening of dienst. 

 We stimuleren dat er ook is in het centrum van Venray een huisarts en een apotheek gevestigd is. 
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 De gemeente de groep laaggeletterden in kaart moet brengen. In de aanpak van de 
laaggeletterdheid neemt de gemeente initiatief en regie.  

 Eenzaamheid één van de grootste problemen in onze samenleving is. Wij bestrijden eenzaamheid 
door ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. Activiteiten in het kader van Beeldende Kunst en 
Muziekonderwijs zijn goede voorbeelden van dergelijke activiteiten. 

  Nog meer GGZ-patiënten buiten de instellingen verzorgen en ondersteunen onmogelijk is zonder 
het versterken van de begeleiding van patiënten en hun buren in wijken en buurten.  

  Mantelzorgers van onschatbare waarde zijn. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen 
hun positie versterken door hen bij te staan. 

 We zorgen dat er goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de 
zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals training over de omgang met dementie of 
het in contact brengen met lotgenoten. 

 Wij willen dat voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal toegankelijk zijn. Wij dragen 
bij aan de uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten 
van mensen met een beperking. 

 

Armoede en schulphulpverlening 
Armoede leidt tot een sociaal en maatschappelijk isolement. De stijgingen 
van de woonlasten en zorgkosten zorgen voor een sterke toename van het 
aantal aanvragen voor schuldhulpverlening. Voor de PvdA is het niet 
aanvaardbaar dat één op de negen kinderen opgroeit in armoede. Bij ons in 
de gemeente gaat het om maar liefst 1000 kinderen. Opgroeien in armoede 
staat ontwikkelingskansen in de weg. Als er geen geld is, kun je niet 
deelnemen aan de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een 
verjaardagsfeestje. 

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Je hebt immers inkomen 
nodig om je schulden te kunnen betalen en vaak was het wegvallen van het inkomen de oorzaak voor het 
ontstaan van schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. Gezinnen en andere mensen met 
problematische schulden helpen we, zonder hun verantwoordelijkheid over te nemen, maar wel zo 
laagdrempelig en slagvaardig mogelijk.  
Waar nodig bezien we de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek. Het 
sociaal wijkteam heeft hierin een belangrijke rol. Wij willen alleen werken met bewindvoerders en 
schuldhulpverleners, die voldoen aan het keurmerk bewindvoering. Onze schuldhulpverlening moet gericht 
zijn op de mensen zelf en op het doorbreken van vicieuze cirkels waardoor mensen in de schulden blijven 
zitten.  

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 Onze gemeente armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die opgroeien in armoede, 

voert. 
 Elk kind mee moet kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen, goede kleding. 
 Een Kindpakket moet worden ingevoerd voor alle kinderen die opgroeien in armoede. 
 Wij door vroegsignalering in samenwerking en samenhang met corporaties en de sociale 

wijkteams maximaal inzetten op het voorkomen van problematische schuldproblematiek. 
 Wij in de schuldhulpverlening marktwerking afwijzen. 
 In onze gemeente de voedselbank ruimhartig wordt ondersteund. 
 In onze gemeente alles wordt gedaan om de voedselbank overbodig te maken. 
 Wij in het armoedebeleid niet alleen kijken naar het bruto inkomen, maar ook naar het 

besteedbaar inkomen om verborgen armoede op te sporen en aan te pakken. 
 Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het 

bijstandsminimum. 
 Het Pliv ( Platform Lage Inkomsten Venray) door de gemeente maximaal ondersteund wordt. 
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Wonen 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd.  Wonen doe je in een buurt 
of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. 
Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen voor uiteenlopende soorten huishoudens beschikbaar 
moeten zijn. Iedereen dient goed te kunnen wonen voor een eerlijk deel van het besteedbaar inkomen. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij ons sterk maken voor voldoende ( en beschikbare) sociale huurwoningen voor alle doelgroepen 
van de sociale huur.  

 We met ontwikkelaars willen zorgen voor meer woningen in de middenhuur (€ 750 - € 950). 
  Er voldoende woningen beschikbaar moeten zijn voor toetreders op de woningmarkt, ouderen,  

de mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen en statushouders. 
 Wij kiezen voor versneld bouwen van kleinere (tijdelijke) woningen om de wachtlijsten voor de 

sociale huur op te lossen en mensen versneld te kunnen huisvesten. Deze woningen zijn 
toegankelijk voor iedereen die in aanmerking komt voor sociale huur en zijn niet voorbehouden 
aan specifieke doelgroepen. 

 Wij experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en 
levensloopbestendig wonen stimuleren. (Tiny houses, woonhofjes, tijdelijke woonvormen). 

 Herbestemming en transformatie van gebouwen een oplossing kan bieden om een tekort aan 
goedkope woningen voor doelgroepen op te lossen. Daarmee wordt de leegstand opgelost en een 
impuls aan de woningmarkt gegeven. 

 

Leefbare wijken en dorpen 
Eigenlijk spreekt het vanzelf: iedereen wil graag wonen in een 
leefbare buurt. Bewoners willen het idee hebben dat de buurt 
van ‘hun’ is. In zo’n buurt voel je je thuis, zijn goede 
voorzieningen aanwezig, is het veilig en heb je een goede 
omgang met je buren. Kort gezegd omvat leefbaarheid alle 
aspecten van het leven in wijken: wonen, buiten spelen, 
(verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, de 
voorzieningen en de zorg. 

Mensen met een beperking hebben recht om zo volledig 
mogelijk te participeren in onze samenleving. Wij halen beperkingen weg, zodat onze wijken en dorpen 
toegankelijk zijn voor iedereen. 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 Een leefbare wijk ook veilig is, feitelijk en in de beleving. Leefbaar betekent eveneens een sociale wijk. 

Het wijkteam is de eerste toegang tot zorg en ondersteuning. 
 Initiatieven van bewoners zoveel mogelijk door de gemeente worden gestimuleerd. 
 Onze gemeente moet voldoen aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Dat 

kan door bijvoorbeeld woningen aan te passen en geschikt te maken voor het zelfstandig kunnen 
wonen van mensen met een beperking.  

 We wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo inrichten dat 
deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

 Het belangrijk is dat routes toegankelijk zijn voor scootmobiels en rollators. Dat stelt eisen aan het 
bestratingsmateriaal. Bij de aanleg en renovatie van infrastructuur houden wij hier rekening mee. 

 Wij willen investeren in een veilige en goed onderhouden openbare ruimte. We beheren onze 
openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijkheid, kwaliteit en eenvoud. 

 Wij meer blauw op straat (politie en Boa’s) bevorderen en niet alleen in het centrum. Reacties en 
vragen van wijk-, dorps- en buurtraden worden daarbij serieus genomen. 
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Sport  
Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, 
om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar 
door. 

 
Sport wordt veel in verenigingsverband georganiseerd. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. 
Er zijn in onze gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Juist in 
wijken en dorpen zijn deze verenigingen van groot belang voor de leefbaarheid en de onderlinge binding. 
Zij vormen vaak de brug in het verbinden van verschillende sociale netwerken door de samenleving heen. 
Sport moet voor alle kinderen toegankelijk zijn. 

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij inzetten op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport.  
 We de deelname van kinderen aan sport van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van 

het wettelijk sociaal minimum) bevorderen door het onderdeel van het kindpakket te laten zijn. 
 Wij sportverenigingen, die actief werk maken van diversiteit en integratie, extra ondersteunen. Dit 

kan bijvoorbeeld door het nieuwe subsidiebeleid. 
 We ons realiseren, dat niet elke vereniging vanzelfsprekend voldoende veerkracht bezit, maar 

vaak een afspiegeling van de wijk is, waarin de vereniging actief is.  
 Elk kind moet leren zwemmen. Als dit niet door de ouders kan worden geregeld, dan kan dit via het 

kindpakket, zodat alle kinderen tussen de 6 tot 12 jaar een A en B zwemdiploma halen. Voor 
kinderen, die ouder zijn en nog niet kunnen zwemmen, wordt een aanvullende regeling gemaakt. 

 In samenhang met de sociale wijkteams een programma wordt ontwikkeld gericht op ouderen 
en blijven bewegen. Hier kunnen fietsactiviteiten, wandelprogramma’s, maar bijvoorbeeld ook 
valpreventie deel van uitmaken. 

 
Cultuur 

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en 
naartoe gaan, en over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de 
leefbaarheid i n  Venray. Cultuur kent een grote verscheidenheid. Voor onze 
gemeente gaat het onder andere om de bibliotheek, het muziekonderwijs, de 
beeldende kunsten, cultuur- en poppodia, het gemeentelijke museum, 
cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. Juist voor de PvdA 
is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en 
betaalbaar zijn voor iedereen.  
 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij investeren in de culturele voorzieningen van Venray en deze in het kader van leefbaarheid 
en aantrekkelijkheid van onze gemeente willen behouden. Dit geldt in het bijzonder voor 
instellingen waar de jeugd terecht kan in wijken en dorpen. 

 Het de bovenwijkse voorziening The B mogelijk wordt gemaakt zich verder te ontwikkelen.  
 Wij de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats zien. Dat betekent dat er in de 

bibliotheek een bijdrage geleverd wordt aan het stimuleren van taal-, reken en digivaardigheden. 
Dat er aandacht besteed wordt aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, en dat er 
allerlei vormen van informatie te vinden zijn.  

 Wij amateurkunst waarderen en stimuleren. 
 We samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs blijven stimuleren.  

 
Samen 
Wij staan voor een open en diverse samenleving, waarin iedereen zich naar wens kan ontplooien. Een 
verbonden en inclusieve samenleving waar plek is voor iedereen ongeacht achtergrond, sekse of seksuele 
geaardheid. Iedereen doet mee en draagt bij naar eigen mogelijkheden. 
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Wij blijven van mening, dat er zorgvuldig moet worden omgegaan met de inzet van vrijwilligers. Er wordt een 
groot beroep op hen gedaan, en het wordt steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Het is belangrijk een 
goede match te vinden tussen hulpvragers en vrijwilligers. “Match voor vrijwilligers” levert daarbij 
belangrijke ondersteuning. 

 
Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst 
elke vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht de achtergrond of 
seksuele geaardheid moet iedereen dezelfde kansen hebben, of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of 
vrije tijdsbesteding. 
Tegen discriminatie moet worden opgetreden, slachtoffers krijgen hulp en bovenal zetten we in op preventie. 
Tot welke groep je behoort en waar je wieg heeft gestaan, bepaalt voor een groot deel je culturele identiteit. 
Je culturele identiteit kan bepalend zijn voor je kansen op de arbeidsmarkt of hoe je bejegend wordt. Voor 
de PvdA is dat onacceptabel. 
Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland is er een groot beroep gedaan op de lokale samenleving. Tal 
van initiatieven hebben de vluchtelingen welkom geheten. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de 
wijze, waarop we onze inwoners betrekken en informeren. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode, dat

 Wij het werk van de vele vrijwilligers in Venray blijven ondersteunen en waarderen.  
 Binnen onze gemeentelijke organisaties en de organisaties waarmee wij samenwerken, eisen 
 worden gesteld aan de diversiteit in hun personeelsbeleid. 
 Eenzaamheid en depressie vooral onder jeugd en ouderen vroegtijdtijdig gesignaleerd en 
 opgepakt wordt. 
 Wij  taalonderwijs en (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen ondersteunen. 

 

Zeggenschap en betrokkenheid in de publieke sector 
In de publieke sector moet ruimte zijn voor burgerinitiatief in de vorm van zelforganisatie. De uitdaging 
wordt het om te voorkomen, dat zelforganisatie en lokale zeggenschap leiden tot nieuwe vormen van 
institutionalisering. We willen toe naar een samenleving, waarin niet de instituties leidend zijn maar de 
leefwereld van mensen, hun noden en wensen.  
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Medezeggenschap zich vertaalt in mede-eigenaarschap of mede- opdrachtgeverschap 
(participatieladder). Ambtenaren en initiatiefnemers hebben hierin ieder hun eigen 
verantwoordelijkheid. 

 Bij initiatieven minder naar de letter, danwel naar de bedoeling van de gestelde kaders  wordt 
gekeken. 

 We bewoners ruimte geven om eigen initiatieven in hun buurt te ontplooien. Burgerinitiatieven 
moeten toegankelijk zijn voor alle bewoners. 

 Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, helpen we met (tijdelijke) 
ondersteuning. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van opbouwwerk. 

 We ervaringsdeskundigen betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen voor bijzondere 
doelgroepen. 
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2.  Aan het werk 

 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed  werk en  een  rechtvaardig  
inkomen.  Met werk zijn mensen  in staat een zelfstandig bestaan op te bouwen en hun talenten te 
ontwikkelen. Werk biedt perspectief. Voor de PvdA is werk betaald.  Het minimumloon  is echt het 
minimum. Lukt het hebben van een baan niet, dan zorgen we dat mensen op andere  manieren  volwaardig 
mee kunnen doen. Dat gebeurt op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt 
tot verdere ontwikkeling en ontplooiing.  
Mensen, die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand worden 
respectvol behandeld.  Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en 
schrijven daarom niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op 
eigen kracht uit de bijstand te komen. Alle ondersteuning vanuit de gemeente  om mensen  weer aan het 
werk te krijgen, is maatwerk. We blijven mensen   scholen en begeleiden  naar werk.  
Voor onze gemeente  houden we beschut werk in stand voor mensen die niet in aanmerking kunnen komen 
voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. 
Iedereen heeft recht op werk en een inkomen dat daarbij hoort. Het minimuminkomen zou  voldoende  
moeten  zijn om  van te kunnen leven. In de praktijk is dit zonder gebruik te maken van toeslagen echter 
niet mogelijk. 
 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij investeren in een economisch  klimaat in de regio, waar iedereen van profiteert en er dus op 
alle niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen  economisch  en sociaal beleid. 

 Wij afspraken maken met kennis- en opleidingsinstellingen  om te voorkomen,  dat  we onze  
jongeren  opleiden voor  werk dat er straks niet meer is. Dit betekent bijvoorbeeld minder 
administratieve en  economische opleidingen,  en  meer  opleidingen  in de techniek en ICT. 

 Wij met onze regionale partners (vakbeweging, werkgevers, mkb, zorg en dienstverlening, 
bouwnijverheid, onderwijs en overheid) bekijken hoe we jongeren en werkzoekenden  het  beste  
kunnen  toerusten  voor de arbeidsmarkt  in onze regio. 

 Beschut werk moet blijven bestaan  voor mensen  die anders geen kans hebben op een betaalde 
baan waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. 

 De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  
ook wordt verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. 

 Wij zorgen voor goede en betaalbare voorzieningen voor opvang van kinderen, zodat ouders geen 
belemmering voelen om te gaan werken. 

 We bij aanbesteden, bijvoorbeeld in de zorg, eisen stellen aan het soort contracten.  Dit betekent  
dat  er niet alleen naar de financiën gekeken wordt, maar ook naar kwaliteit, inzet van mensen en 
naar duurzaamheid. 

 Bij bezuinigingen  of reorganisaties wij naar  de gevolgen voor de werknemers kijken. Oneerlijk 
werk wordt aangekaart en aangepakt. Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk 
vinden wij niet toelaatbaar.   

  We vinden dat er bij de zoektocht naar betaald werk voor werkzoekenden en statushouders 
maatwerk geleverd moet worden. Het verwerven van de Nederlandse  taal door statushouders is 
daar onlosmakelijk aan verbonden. 
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Detailhandel 

 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 We in een compact en sfeervol centrum investeren. Het winkelgebied 
  dikken we in. 

 De gemeente  samen  met de vastgoedeigenaren investeert in de 
  kwaliteit  en diversiteit van het centrumgebied  om ervoor te zorgen, 
  dat dit een aantrekkelijk  winkelgebied  wordt/blijft  en  de   
  werkgelegenheid daar behouden  blijft. Samen met de provincie  
  worden hierin geïnvesteerd.  

 Herbestemming een oplossing kan bieden om het  centrum van  
  Venray levendiger te maken. Bijvoorbeeld door winkels in de  
  aanlooproutes  te herbestemmen als woningen, of door andere   
  functies zoals recreatie, toerisme of horeca toe te laten. 

  
 

Fairtrade 
Eerlijke handel loont. Het stimuleert duurzaam ondernemerschap hier en zorgt dat 
boeren en producenten in ontwikkelingslanden op eigen kracht kunnen investeren in 
hun eigen toekomst, waardoor ze in staat worden gesteld in eigen land een leefbaar 
bestaan op te bouwen. 
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 De gemeente een voorbeeldrol vervult 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 initiatieven stimuleren  van inwoners, bedrijven en organisaties om eerlijke handel te bevorderen 
en samen met hen te zorgen dat onze gemeente de Fairtrade Gemeentetitel verdient en blijft 
behouden. 
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3. Kinderen 

 
Kinderen de kansen bieden om hun talenten  ongeacht  hun afkomst en  achtergrond  te  ontplooien,  is 
wat wij willen en  wat wij doen. Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend  onderwijs, leuke 
sportvoorzieningen,  goede  kindzorg  en  op  een  leven  dat  niet beheerst  wordt door (materiële)  zorgen. 
Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien  in armoede.  Afkomst en achtergrond  lijken steeds  
meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er niet om. Eén op negen kinderen groeit op in 
armoede. Dat zijn maar liefst 1000 kinderen in Venray. Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er 
één teveel.  
 

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed  en welzijn. 
Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere. Voor een gedeelte komt 
dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot gedeelte wordt echter 
bepaald door verschillen in sociaal-economische achtergrond. Onderwijs 
dichtbij huis is gewenst. 
 

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen  preventie 
en de jeugdhulp. Wij vinden dat binnen de jeugdzorg het kind, het  gezin  en  
de  persoonlijke  omgeving  het  uitgangspunt van  de ondersteuning moet 
zijn. De ouders hebben daar idealiter de regie in, zeker wanneer er meerdere  
vormen van hulp en ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk 
zijn. 
 
 

Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 

Onderwijs 

 We scholen, kinderopvang- organisaties,  huisartsen  en  jeugdgezondheidszorg betrekken bij de 
aanpak van overgewicht en  het  stimuleren  van een  gezonde  levensstijl. 'Samen op gezond 
gewicht'. 

 Veiligheid  in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen voor kinderen belangrijk is. Dat 
gaat zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om  persoonlijke en sociaal maatschappelijke 
veiligheid. Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten 
en boa's. 

 We cultuureducatie in de klas blijven stimuleren. Dat kan o.a. door naast “Muziek in de klas” en het 
project “Kunst in de klas”. 

 Alle  scholen  veilig, goed  onderhouden en  volledig toegankelijk zijn. Oók voor leerlingen met een 
fysieke beperking. 

 Wij de plannen voor de Talentencampus blijven ondersteunen en de middelen hiervoor beschikbaar 
willen stellen. 

Jeugd 
 Mee kunnen en mogen doen de norm is! We ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen 

financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur. Ook 
hierin werken we samen met alle betrokken partijen. 

 Jongeren zich moeten kunnen ontplooien. Jongerencentra zij daarbij erg belangrijk. Wij zullen die 
daarom blijven faciliteren. 

 We op alle leeftijden tijdig achterstanden signaleren en bestrijden. 
 Wij ervoor zorgen dat er voldoende expertise in de wijkteams is op het gebied van 

kindermishandeling,  jeugd-GGZ  en kinderen met een verstandelijke beperking. 
 Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur  en één ondersteuningsplan. 
 Kinderen van ouders, die (psychisch) ziek of verslaafd zijn, kunnen rekenen op extra aandacht  en 

bescherming. Hun veiligheid staat altijd voorop. 
 Wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is, er zorgvuldig maar ook adequaat  wordt 

ingegrepen,  en er goede opvangvoorzieningen beschikbaar zijn. 
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 Wangedrag van kinderen en (groepen) jongeren aangepakt wordt. Niet  alleen  door  stevige  
handhaving,  maar ook  met  zorg  en ondersteuning. 

 We ervoor kiezen om niet alleen via repressie,  maar vooral met preventie probleemgedrag  van 
jongeren aan te pakken. 

 Wij ervoor kiezen om jongeren, die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18de verjaardag niet in de 
steek te laten. Vanaf hun 17de wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar 
zelfstandigheid   of  naar blijvende  zorg  en  ondersteuning.  Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot 
hun 23ste verjaardag. 

 We onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken, een gezicht geven. We laten ze 
niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken. 

 We in samenwerking met het onderwijs voortijdig schoolverlaten voorkomen. 
 We jongeren uit het praktijk of speciaal onderwijs begeleiden naar vervolg onderwijs of naar werken 

en leren. 
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4. Leven in een duurzame en groene omgeving 
 

Voor de PvdA is duurzaamheid belangrijk. De klimaatverandering, de toename  aan regenwater en de CO2-
uitstoot baren ons zorgen. Ook de lokale overheid heeft een bijdrage te leveren aan het verduurzamen 
van onze gemeente  en ons land. De verduurzaming  gaat nu te traag, er is versnelling nodig. De gemeente  
richt zich op duurzame projecten, die tegelijkertijd  zoveel  mogelijk  de  woningbouw,  het milieu en de 
(lokale) werkgelegenheid ten goede komen. Inwoners, organisaties  en bedrijven worden bij de uitvoering 
betrokken en profiteren van een eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt.  
De luchtkwaliteit moet verbeteren. Dit is een belangrijke voorwaarde om gezond te kunnen leven.  
 

Duurzame energie 
Wij vinden dat onze gemeente  samen  met haar inwoners en 
ondernemers bij moet dragen aan het voorkomen van opwarming 
van de aarde en klimaatverandering. Het Klimaatakkoord van Parijs 
onderstreept de urgentie van de energietransitie.  Wij geloven ook, dat 
duurzaamheid een bijdrage kan geven aan onze lokale economie.  
Sommige lokale bedrijven plukken daar nu al de vruchten van. Als meer 
bedrijven volgen, kan onze gemeente  de bakermat zijn van een 
duurzame,  energieneutrale gemeente. 
 
De PvdA blijft vinden  dat we nadrukkelijk alle opties voor duurzame 

alternatieve energiebronnen moeten  onderzoeken  in onze  gemeente,  dus ook wind- en zonne-energie. 

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij de ambitie blijven hebben dat onze gemeente  in 2030 een CO2- neutrale gemeente  is. 
 Wij geen enkele vorm van alternatieve energie in onze gemeente uitsluiten. 
 Wij het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen stimuleren door voorlichtingscampagnes te 

organiseren, subsidies te verstrekken en daken van publieke gebouwen ter beschikking te stellen 
aan particulieren voor het plaatsen van zonnepanelen. 

 Wij in Venray het gasloos en energieneutraal wonen bevorderen. 
 Wij met de corporaties  afspraken maken over kleinschalige energieopwekking  voor  en  door  

huurders. Zo  stimuleren   we  het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 
 Wij eigen initiatief en coöperaties  voor decentrale energieopwekking stimuleren.  
 Wij de totstandkoming van energiecoöperaties stimuleren waarin bewoners gezamenlijk energie 

gaan opwekken.  
 Bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen  we duurzaamheid en energie 

(voorziening) opnemen als eis. Net als het gebruik van energiebesparende maatregelen  bij 
nieuwbouw. 

  We duurzame  alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de Venray  stimuleren.   
 

Luchtkwaliteit 
Schone lucht is cruciaal voor onze gezondheid. Helaas is de kwaliteit van de lucht op veel plekken in  Venray  
onvoldoende. Dit moet verbeteren.  

Het  openbaar  vervoer is voor ons belangrijk. Het  stimuleren  van openbaar  vervoer, elektrisch rijden en 
fietsen levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid, maar ook aan het tegengaan van 
luchtvervuiling. 

De risico’s voor de volksgezondheid m.b.t. de Intensieve Veehouderij zijn groot. De concentraties fijnstof en 
endotoxines zijn op sommige plekken (met name rond kernen) onaanvaardbaar hoog. 
De Intensieve Veehouderij heeft naast  alle risico’s voor de volksgezondheid ook andere nadelige effecten 
zoals geuroverlast en de mestproductie. Wij zijn tegen  megastallen.  Deze geven een aanzienlijke 
milieubelasting en zijn bovendien niet goed voor het welzijn van de dieren. 
 
 
 



 

Verkiezingsprogramma  PvdA Venray  2018-2022  pagina 13 

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 We buurtbussen en bussen die worden gereden door vrijwilligers stimuleren om daarmee de 
kernen in onze gemeente goed met elkaar verbonden en bereikbaar te houden (vraaggericht 
vervoer) 

 Door het aanleggen van oplaadpunten/snelladers we het gebruik van elektrische auto’s en 
scooters   stimuleren.   

 We binnen de bebouwde kom kiezen voor 30 km-zones en veilige schoolroutes.  Fietser en 
wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. 

  Wij intensieve veehouderij zien als een vorm van industrie.  De combinatie van burgers en industrie 
vergt een zorgvuldige afweging.  

  Wij  vanwege het dierenwelzijn kiezen voor scharrelkippen en scharrelvarkens. 
 Extra controle op filters en luchtwassers. Inregelen hiervan vergt nauwgezet toezicht. 
 Wij niet meewerken  aan  de vestiging van megastallen  in onze gemeente.  Het advies van de 

GGD is hierin doorslaggevend.  De gezondheid van mensen  is altijd leidend. 
 

Water(beheer) 
Wij willen  schoner   en  zichtbaar   aantrekkelijker  water  in  onze gemeente.  Daarvoor is het nodig dat de 
chemische  en ecologische waterkwaliteit verbetert. In een groot deel van ons oppervlaktewater zit 
bijvoorbeeld nog teveel meststof, bestrijdingsmiddelen, PAK’s (teerachtige stoffen) en zware metalen als 
koper en zink.   De  gemeente draagt  hieraan bij door bedrijven aan te sluiten  op de riolering en illegale 
lozingen aan te pakken. In samenwerking met de LTO en regionale uitvoeringsdiensten  zoals de inspectie  
werken we aan de bewustwording  over het belang  van  het  stoppen  van  deze  illegale lozingen.  
Landbouwers moeten  afvalwater zuiveren voor zij het afvoeren via het riool. We investeren in regionale 
uitvoeringsdiensten, zodat er voldoende handhavers  zijn in met name het buitengebied. 

De Gebiedsontwikkeling Ooyen-Wanssum is inmiddels in volle gang. Een groot project waarbij de veiligheid bij 
hoogwater van de burgers voorop staat. De noodzaak hiervan is de laatste maanden weer gebleken. De 
gebiedsontwikkeling zorgt daarnaast ook voor een ecologisch kansrijk natuurgebied. 
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Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 
 We Venray  rainproof maken.   
 Wij burgers  aanmoedigen  om hun regenwater af te voeren op eigen terrein. 
 Er een op de maat van de problematiek afgestemde handhavingscapaciteit in regionaal verband is. 
 Er bij nieuwbouwplannen,  herbestemming en transformatie  een watertoets  wordt uitgevoerd 

en de aanbevelingen  worden opgevolgd. 

 

Natuur en recreatie 
De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners  dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de 
omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Het gaat niet goed met de natuur en de biodiversiteit. 
Hierdoor hebben v erschillende dier- en plantensoorten geen leefgebied meer.                                                                               

Groen en water dichtbij huis geeft mensen de mogelijkheid te bewegen, te recreëren en te ondernemen. 
Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress  en meer ontspanningsmogelijkheden.  

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Boeren een belangrijke rol hebben  in het creëren van natuur  als onderdeel van de transitie van de 
gangbare landbouw richting een meer duurzame  landbouw. Dat is goed voor de biodiversiteit en 
het behoud van ons cultuurlandschap. 

 Ook burgers een bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld door minder stenen en 
meer groen in de tuin. 

 We inzetten op goede wandelpaden,  een goed fietsnetwerk en een groene omgeving in en om 
Venray. Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en 
landschap. 

 We bij bebouwing in het landelijk gebied de voorwaarde stellen dat dit landschappelijk wordt 
ingepast. 

 We de openbare  ruimte  beheren  door  natuurlijk en ecologisch bermbeheer,  variatie in 
beplanting  van perkjes en groenstroken, en een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 
biodiversiteit is hierbij belangrijk. 

 Dat de mogelijkheden van recreatieve en landschappelijke ontwikkelingen  in de Gebiedsontwikkeling 
Ooyen-Wanssum optimaal benut worden. 

 De mogelijkheden voor het aanleggen van een Camper-parkeerplaats wordt onderzocht. 
 

 

Afval 
De PvdA  vindt  dat  de  hoeveelheid  afval, die  gestort  of verbrand 
wordt, zoveel mogelijk moet worden teruggebracht.  Daarom zijn wij 
voor het scheiden van afval, zodat afval opnieuw gebruikt kan worden. 
We streven  naar  een  circulaire  economie    waarin  afval dient  als 
grondstof.  

Wij accepteren niet dat er afval gedumpt wordt. Niet  bij afvalcontainers, 
niet in groenstroken, niet in het buitengebied enz. 

 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Er in onze gemeente  meer plekken komen voor gescheiden afvalinzameling. 
 Er strikter wordt opgetreden tegen (illegaal) dumpen van afval. 
 De bladkorven/groenkorven in de herfst weer terugkomen. 
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5. Veiligheid 
 
Veiligheid is een basisbehoefte.  Wij staan  voor een veilige en open 
samenleving  en wij koesteren  de diversiteit die daarbinnen  bestaat. 
Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij willen 
allemaal kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven 
maken over rampen  of misdrijven, die ons lichaam kunnen beschadigen,  
onze geest kunnen  traumatiseren of anderszins  onze toekomst kunnen 
bedreigen. 

 
Recht en veiligheid beginnen  dichtbij huis. Een veilige omgeving is een 

zaak voor iedereen. Als iemand zich onveilig voelt, heeft hij of zij in de regel geen behoefte aan een debat 
over saamhorigheid.  Je niet veilig voelen staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor 
de PvdA een speerpunt.  Die veiligheid bevorderen wij door een goede samenwerking  tussen  gemeente,  
politie, justitie en vele andere partijen op touw te zetten. Het doel daarvan is om de veiligheid zowel 
feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving veiliger wordt. 

 
Veiligheid vereist inspanningen van alle partijen. We laten veiligheid niet alleen aan de overheid over, en 
maken gebruik van de inzet van burgers om onze leefwereld veiliger te maken en houden. 
Bijzondere aandacht  gaat uit naar (signalen  van) radicalisering. Dit vereist alertheid en samenwerking  
tussen  gemeente,  politie, onderwijs, welzijnswerk en sportclubs.  Bijzondere zorg vergt de aanpak van 
ondermijnende criminaliteit.  
 
Voor de PvdA betekent dit voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij er in onze gemeente  voor zorgen dat iedereen zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en 
seksuele geaardheid  vrij kan bewegen en uiten. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen 
wij af en pakken wij aan. 

 De wijkagent iemand  is die zichtbaar optreedt. Van handhaving gaat ook een preventieve werking 
uit. We pleiten voor meer wijkagenten/Boa’s.   

 De aangiftebereidheid omhoog moet. Aangiftes moeten  ook altijd in persoon gedaan kunnen 
worden.  

 We inzetten op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen.  
Dat is noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan. 

 De veiligheid voor opgroeiende  kinderen of partners  thuis  voor ons een absolute prioriteit is. Wij 
dulden geen huiselijk geweld of andere  vormen  van misbruik.  Wij stimuleren  elke aanpak,  die 
helpt bij het tegengaan  van huiselijk geweld en andere  vormen van misbruik. 

 We pleiten voor een veilige leefomgeving, een omgeving die heel en schoon is en er verzorgd 
uitziet. De inrichting van onze openbare ruimte draagt bij aan het gevoel van veiligheid. 

 De softdrugmarkt  voor ons een markt is die al overal aanwezig is. Wij pleiten daarom  voor 
legalisering van wietteelt en voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops. 

 De coffeshops van het centrum naar de rand van Venray verplaatst worden. 
 Goede voorlichting aan schooljeugd  over gebruik van drugs  en alcohol nodig is. 
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6. Bestuur 

 
Wij kiezen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving 
waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. 
Een veilige en open samenleving. 

 
De lokale overheid krijgt steeds  meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste  ontwikkeling. Wij zijn altijd 
voorstander  geweest  van de decentralisaties  in het  sociale domein.  Ook de versterking van de positie 
van de lokale overheid ten opzichte van de woningbouwcorporaties vinden we een goede ontwikkeling. 
Wel zien we dat regionale verbanden steeds  meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. De gemeenteraad 
heeft  regelmatig het idee hier  weinig tot  geen invloed op te hebben. De gemeenteraad mag niet buitenspel 
komen staan. 
 
Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie.  
Dit kunnen burgerinitiatieven,  panels,  buurtraden  of andere vormen zijn. Belangrijk is dat het onderscheid  
met de representatieve  democratie  voor iedereen helder blijft. De lokale democratie  heeft baat  bij actief 
burgerschap en initiatieven van onderop. 
 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 Burgerinitiatieven van bewoners  zoveel mogelijk worden ondersteund. Deze initiatieven leiden tot 
meer betrokkenheid van bewoners. 

 Er per onderwerp duidelijkheid komt over de mate van participatie door de bewoners. 
 Burgerinitiatieven van burgers blijven en niet door de gemeente worden overgenomen. 
 Burgerinitiatieven  geen  alternatief  zijn voor de  representatieve democratie. Burgerinitiatieven 

zijn in de regel doel-, locatie-, leeftijdsfase of  groepsgebonden en vaak tijdelijk van aard, terwijl 
de gemeenteraad zich moet laten leiden door het algemeen belang. 

 De gemeente  haar  eigen regels gaat  toetsen.  Daar waar regels conflicterend zijn, worden ze 
aangepast. 

 Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is. 
 De uitvoering van het gemeentelijk beleid niet leidt tot het creeën van schulden bij burgers. 
 De gemeente  heeft haar eigen dienstverlening  op orde. 
 Communicatie vanuit de gemeente in duidelijke en begrijpelijke taal moet gebeuren. 
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Financiën 
Het gaat weer goed met Nederland. De crisis is voorbij, en de economie begint duidelijk weer aan te trekken. 
Ook in Venray staan we er ogenschijnlijk goed voor. Er is de komende begrotingsjaren sprake van een 
“structureel evenwicht”.                                                                                                                                                                     
We blijven ons echter wel zorgen maken over de krappe budgetten die door het rijk worden overgeheveld 
voor de nieuwe taken die naar de gemeenten zijn overgeheveld. Voorlopig lijkt dit in Venray nog goed te gaan, 
maar er zijn in de directe omgeving een aantal voorbeelden dat het ook goed mis kan gaan. We moeten in 
Venray dus alert blijven. 
Helaas merken de burgers nog te weinig van de verbeterde economie. In hun portemonnee is er tot nu toe 
nauwelijks iets bij gekomen. Hun koopkracht gaat vooralsnog niet vooruit. De PvdA is van mening dat wij daar 
rekening mee dienen  te houden. 

 
Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: 

 Wij terughoudend zijn bij het aangaan van risico’s. Dit geldt m.n. ook voor garantstellingen. 
De gemeente Venray  is geen bank! 

 Wij de lokale lasten maximaal met de inflatiecorrectie laten stijgen. Wij blijven er naar 
streven om lastenverzwaring te voorkomen. 

 De PvdA zich blijft inzetten voor het kwijtschelden van lokale lasten voor mensen met een 
minimuminkomen.  

 De gemeente voldoende reserves moet hebben om eventuele tegenvallers op te kunnen 
vangen. Ook onze reservepositie moet stabiel zijn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 
Teksten: Programmacommissie Partij van de Arbeid afdeling Venray 
Distributie: Partij van de Arbeid afdeling Venray 
Uitgave:  februari 2018 
 
 
Als u meer informatie wenst over de Partij van de Arbeid, lid wilt worden of belangstelling heeft voor een 
actieve rol in de gemeentelijke politiek, dan kunt u contact met ons opnemen. Via: 
 
Emailadres  :  bestuurpvdavenray@outlook.com  
Onze website  :  www.venray.pvda.nl  
Facebook  :  www.facebook.com/pvdavenray  
Twitter   :  @PvdAVenray  
 
 
 
 
Dit verkiezingsprogramma is vastgesteld door de PvdA afdeling Venray d.d. 1 februari 2018 
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