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Samenwerking Venray bestaat 40 jaar en onze idealen zijn nog steeds springlevend.
Wij kijken naar “Wat goed is voor Venray”. Dat doen we door constructief kritisch
voorstellen te beoordelen waarbij we alle invalshoeken belichten. Wij aarzelen niet om
te zeggen wat wij vinden. Wij denken dus soms anders maar altijd met de intentie het
voor burgers, bedrijven en instellingen van Venray beter te maken. Daarop baseren wij
onze besluiten.
Met trots presenteert Samenwerking Venray het verkiezingsprogramma 2018-2022:
“Denk anders, denk samen”. We staan klaar om in de komende periode opnieuw
bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Op de volgende pagina’s kunt u lezen wat
wij willen bereiken. Wij stellen nieuwe doelen, creëren nieuwe kansen maar wij willen
ook doorgaan op de ingeslagen weg. En bijsturen waar dat nodig is en dat uitleggen en
toelichten.
Samen met:

Martin Leenders

Theo Mulders

Bernie van Lierop

Tineke
Lamers-Vorst

Alia Achour

Harry Terhaag

Boy Janssen

Carola Sterk

Robert Westheim

Jos Pijpers

Nancy Schuurmans

Randy
Roso Ruoff

Lam Classens

Toon Millen

Jan van Goch

Ike Busser

Romy Litjens

garandeer ik u met een keuze voor Samenwerking Venray ook de komende jaren een
stabiel en daadkrachtig gemeentebestuur.
Martin Leenders,
Lijsttrekker, Samenwerking Venray
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SAMENWERKING VENRAY ZET ZICH IN VOOR:
Veiligheid en handhaving: een veilige leef- en werkomgeving is een eerste prioriteit,
hard aanpakken van overtreders is toegestaan.
Mobiliteit: Goede infrastructuur is een must voor een economisch gezonde leef- en
werkomgeving.
Werk en inkomen: Iedereen die kan, werkt! Waar nodig krijgen anderen ondersteuning.
Wonen: Iedereen heeft recht op een veilig, betaalbaar en passend onderkomen.
Openbare ruimte: De openbare ruimte is schoon en aantrekkelijk, gemeente en inwoners
trekken hierin samen op.
Jeugd en onderwijs: Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor de ontwikkeling van de
sociale kanten en talenten.
Zorg en ouderen: Zelfredzaamheid is het vertrekpunt en ondersteuning daar waar
noodzakelijk.
Integratie: Een samenleving waar tolerantie afhangt van je gedrag, niet van je afkomst,
kleur of geslacht.
Milieu: Stimuleren van duurzaamheid en zorgzaam omgaan met ons milieu.
Cultuur, sport en recreatie: Kunst, cultuur, sport en recreatie verbindt mensen en maakt
de gemeente aantrekkelijk.
Plattelands- en dorpsontwikkeling: Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van de gemeente en inwoners samen.
Centrumontwikkeling: Een compleet aanbod van faciliteiten in het centrum van Venray.
Bestuur en financiën: Daadkracht, integriteit en kwaliteit zijn standaard bij de gemeente
Venray.
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VEILIGHEID EN HANDHAVING
EEN VEILIGE LEEF- EN WERKOMGEVING
IS EEN EERSTE PRIORITEIT,
HARD AANPAKKEN VAN OVERTREDERS IS TOEGESTAAN

De overheid heeft als een van haar belangrijkste taken te zorgen voor een veilige
leefomgeving voor de inwoners van Venray. Dit gaat om het daadwerkelijk verminderen
van de criminaliteit alsook het creëren van een veilig gevoel.
Samenwerking Venray zet zich in om samen met de inwoners, een veilige en prettige
gemeente te creëren en te behouden.
•
•
•
•
•
•
•
•

Streng optreden als er regels worden overtreden en als de veiligheid en openbare
orde wordt verstoord. Er dient voldoende capaciteit beschikbaar te zijn voor 		
handhaving van de veiligheid.
Hulpverleners, zoals ambulance en brandweer, moeten ongestoord hun werk 		
kunnen doen. Een harde aanpak zal niet worden geschuwd als ze worden bedreigd
of aangevallen.
Een woning waar wiet wordt geteeld of verhandeld, wordt gesloten.
Inwoners worden actief geïnformeerd als er een TBS-er niet terug is gekeerd van
verlof of is ontsnapt aan zijn begeleiders.
Probleemgedrag van jongeren wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd door een
goede samenwerking tussen onderwijs en zorg.
Ex-gedetineerden geven we een kans en worden onder andere begeleid door de
gemeente.
Gedoogbeleid zorgt nooit voor overlast van anderen.
Verkeersveiligheid is belangrijk en waar noodzakelijk worden maatregelen 		
genomen om deze te verbeteren.
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MOBILITEIT
GOEDE INFRASTRUCTUUR IS EEN MUST VOOR
EEN ECONOMISCH GEZONDE LEEF- EN WERKOMGEVING

Gezien de activiteiten rondom dé logistieke hotspot Venlo-Venray, de haven van Wanssum
en de uitbreiding van de bedrijventerreinen is een goede bereikbaarheid over spoor, weg
en water van levensbelang voor Venray.
Samenwerking Venray wil zich samen met de provincie, waterschap, buurgemeenten en
andere belanghebbenden inzetten voor een passende infrastructuur.
•
•
•
•
•
•
•
•

Economische ontwikkelingen en het gebiedsontwikkelingsproject van 		
”Mooder Maas” steunen en stimuleren.
Uitbreiding van bedrijventerreinen bevorderen.
Verloedering van bedrijventerreinen tegengaan en waar nodig bedrijven (terreinen)
te verplaatsen.
Elektrificeren van de Maaslijn tussen Venlo en Nijmegen.
Bespoedigen van upgraden N270 tussen Wanssum en Helmond.
Verkeersmentaliteit van de jeugd verbeteren door verkeersles te geven op scholen.
Snelfietspaden realiseren in Venray en omgeving, om enerzijds het gemotoriseerde
verkeer terug te dringen en de veiligheid te vergroten, anderzijds de gezondheid
van de (woon- werkverkeer) fietser te bevorderen.
Verkeersonveilige situaties worden snel en vakkundig onderzocht en aangepakt.
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WERK EN INKOMEN
IEDEREEN DIE KAN, WERKT!
WAAR NODIG KRIJGEN ANDEREN ONDERSTEUNING

Een economisch gezonde en veilige werk- en leefomgeving realiseren we door zoveel
mogelijk banen te behouden en te creëren. Vraag en aanbod sluiten op elkaar aan. Door
al deze banen, is er voor iedereen die kan werken, ook daadwerkelijk werk. Alle mensen
die niet kunnen werken of buiten hun schuld werkloos zijn, ondersteunen we.
Samenwerking Venray zet zich dan ook samen met haar inwoners, bedrijfsleven,
overheid en onderwijs in om banen te creëren en te behouden en om zo veel mogelijk
inwoners aan het werk te hebben en te houden.
• Ondernemers steunen we bij initiatieven voor het vestigen van hoogwaardige
ondernemingen, die economische groei en (starters) banen opleveren.
• Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken intensief samen om vraag en aanbod
op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. De jeugdwerkloosheid en de
vergrijzing in de sectoren groen, logistiek, techniek en infra krijgen extra aandacht.
• Er is hulp bij re-integratie om weer blijvend aan het werk te gaan.
• Aanpakken van verborgen armoede en sociaal isolement door goede
samenwerking tussen scholen, sport en zorg.
• Voor mensen met een uitkering zorgen voor een brug naar betaald werk, 		
door het actief doorverwijzen naar instanties voor hulp. Doel is om een
betaalde baan te vinden. Zij krijgen een opleidingstraject, vrijwilligerswerk,
stageplaats of een leerwerkovereenkomst. Zo houd je mensen uit een sociaal
isolement en help je ze naar een betaalde baan.
• Door hun kennis en ervaring zijn ouderen belangrijk voor de economie. 		
Extra aandacht is er dan ook om de oudere werkloze aan een baan te helpen.
• De groei van bedrijven, ook met dieren, te stimuleren zolang dit zorgt voor 		
meer werkgelegenheid en de leefomgeving verbetert door emissiebeperking.
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WONEN
IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN VEILIG,
BETAALBAAR EN PASSEND ONDERKOMEN

Een fijne leefomgeving realiseer je door een passende woning. Dit kan gerealiseerd
worden door eigen woningbezit of door woningcoöperaties die woningen aanbieden.
In het bijzonder is er hierbij aandacht nodig voor jongeren, gehandicapten, ouderen en
arbeidsmigranten. Plannen voor (woning)bouw horen wel afgestemd te worden op de
krimpende bevolking.
Samenwerking Venray zet zich samen met ondernemers, particuliere woningbezitters
woningcoöperaties en projectontwikkelaars in voor een passende woning voor iedereen,
zodat het prettig wonen is in Venray.
• Om eigen woningbezit te bevorderen, dient de starterslening te worden 		
gecontinueerd.
• Vraag en aanbod op de woningmarkt op elkaar afstemmen. In het bijzonder het
mogelijk maken van passende woonruimte voor jongeren, gehandicapten, 		
arbeidsmigranten en ouderen. Hierover afspraken maken met woningcoöperaties
en woningbezitters.
• Het centreren van bevolkingsgroepen zoals ouderen, gehandicapten, jongeren of
arbeidsmigranten door grootschalige huisvesting is niet wenselijk.
• Minder regels en makkelijkere procedures bij het aanvragen van vergunningen
voor het (ver)bouwen van woningen en bedrijfshallen en duurzaam bouwen 		
mogelijk maken en controle voor de ingebruikname van de juiste uitvoering.
• Behouden van Venraayse monumenten en het ondersteunen bij het behoud van
het cultureel erfgoed en archeologie in Venray.
• Structurele leegstand voorkomen, zoeken naar andere oplossingen en deze
mogelijk maken.
• Meewerken aan nieuwe initiatieven rondom woonvormen, waar behoefte aan
blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan woonhofjes.
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OPENBARE RUIMTE
DE OPENBARE RUIMTE IS SCHOON EN AANTREKKELIJK, GEMEENTE EN
INWONERS TREKKEN HIERIN SAMEN OP

Openbare ruimte moet aantrekkelijk en veilig zijn: straten stoepen en pleinen zijn goed
onderhouden en er is voldoende verlichting. De accommodaties van de gemeente zijn
schoon, netjes en veilig en worden zo veel mogelijk (para)commercieel uitgebaat.
Samenwerking Venray zet zich in voor een gemeente waar het prettig is om te wonen.
•
•
•
•
•
•
•

Het groen in wijken zo veel mogelijk behouden en bij uitbreiding er voldoende
ruimte is voor sport, spel en groen.
Bestemmingsplannen actueel houden, zodat er een grote rechtszekerheid is met
betrekking tot bouwen en dergelijke.
Bij plannen en planontwikkeling inwoners en omwonenden betrekken.
Hondenpoep, zwerfvuil en vervuiling rondom afvalcontainers wordt meteen 		
aangepakt, waarbij kosten worden verhaald op de veroorzaker.
Het blijvend ondersteunen van de mogelijkheid om re-integratie en 			
werkgelegenheidsprojecten in te zetten bij het onderhouden van de openbare
ruimte.
Door meer hondenuitlaatstroken, vermindert de overlast van hondenpoep.
Wij omarmen ’agenda 22’ en zorgen dat faciliteiten zoals gebouwen, bussen en
trein toegankelijk zijn.
STIMULEREN VAN SPORTBEOEFENING
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JEUGD EN ONDERWIJS
KWALITATIEF GOED ONDERWIJS MET KANSEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN DE
SOCIALE KANTEN EN TALENTEN

Er wordt gestreefd naar kwalitatief goed onderwijs waar ook aandacht is voor de sociale
kanten van de samenleving. Dit zorgt voor goed opgeleide en verantwoordelijke inwoners
die later deelnemen aan het arbeidsproces en verantwoordelijkheid nemen voor hun
omgeving.
Samenwerking Venray zet zich in op het daadwerkelijk participeren van jeugd en de
begeleiding daarvan, zodat iedereen kan meedoen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen dat jeugd en hun ouders weten waar ze terecht kunnen voor gekwalificeerde
hulp, via 1 loket.
Mensen die met jeugdigen werken zijn in staat om preventief te signaleren, of
worden hiervoor opgeleid.
Onderwijs en bedrijfsleven werken samen om de vraag en het aanbod op elkaar af
te stemmen. Bedrijven staan open voor stageplekken.
Het onderwijs is in staat om preventief te signaleren en te melden op de juiste plek.
Borgen van de veiligheid in en rondom scholen.
De stichting Leergeld Venray blijvend financieel ondersteunen zodat alle kinderen
mee kunnen doen.
Het organiseren van activiteiten voor jongeren wordt zoveel mogelijk gestimuleerd
door minder regels en procedures.
Kinderopvang is voor iedereen betaalbaar en heeft goede kwaliteit.
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ZORG EN OUDEREN
ZELFREDZAAMHEID IS HET VERTREKPUNT EN ONDERSTEUNING DAAR WAAR
NOODZAKELIJK

Voor alle mensen een leefbaar klimaat op sociaal maatschappelijk gebied. Mensen zijn
zo veel mogelijk zelfredzaam. Als iemand, tijdelijk of permanent, niet zelfstandig kan
functioneren kunnen ze rekenen op steun van de gemeente.
Samenwerking Venray zet zich in dat hierbij één gezin, wordt geholpen door
één hulpverlener met één plan, om zo veel mogelijk ruis te vermijden en de inwoner zo
snel mogelijk vaardig is om voor zichzelf te zorgen.
•
•
•
•
•
•
•

Behouden van het ziekenhuis en de huisartsenpost. Goede zorgvoorzieningen in
de gemeente en haar centrum
Senioren en hulpbehoevenden pro-actief informeren over de mogelijkheden in de
zorg. De hulpvrager staat centraal.
Educatie over verslavingen op scholen voor een preventieve werking.
Goede samenwerking tussen alle betrokken partijen met één verantwoordelijke
casemanager.
De zorgvrager en de mantelzorger of vrijwilliger worden bij elkaar gebracht.
Als je de vereiste zorg, voorziening of aanpassing (gedeeltelijk) zelf kunt betalen,
dan betaal je een eigen bijdrage.
Er is één aanspreekpunt voor informele zorg.
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INTEGRATIE
EEN SAMENLEVING WAAR TOLERANTIE AFHANGT VAN JE GEDRAG, NIET VAN
JE AFKOMST, KLEUR OF GESLACHT

Iedereen kan en mag meedoen wanneer je gedrag past binnen de gebruikelijke
Nederlandse normen en waarden.
Samenwerking Venray zet zich in voor een inclusieve samenleving (diversiteit). Inclusief
betekent dat verschillen tussen mensen geen belemmering is voor hun deelname aan
de samenleving.
•
•
•
•
•
•

Goede communicatie is belangrijk, daarom is het spreken van de Nederlandse taal
een voorwaarde om te kunnen functioneren. Daarom worden taallessen
gefaciliteerd.
De gemeente ondersteunt geen uitgeprocedeerde asielzoekers.
Integratie is maatwerk en wordt snel aangeboden aan het individu.
Bij discriminatie, eerwraak en geweld wordt er direct hulp geboden, aan het
slachtoffer, waarbij de politie, gemeente en justitie samenwerkt om het probleem
op te lossen.
Er wordt voorlichting gegeven op scholen en bij verenigingen over onder andere
lesbiennes, homo- en biseksualiteit, transgenders en interseksualiteit.
Indien van toepassing, vindt opvang van asielzoekers plaats in kleinschalige 		
centra. Ook hier is concentratie van een doelgroep niet wenselijk.
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MILIEU
STIMULEREN VAN DUURZAAMHEID
EN ZORGEN VOOR ONS MILIEU

Onze aarde is ons lief, daarom stimuleren we duurzaam bouwen en energiebesparende
maatregelen. In eerste instantie door energiebesparing en ten tweede door energie
neutrale gebouwen te realiseren. Minder regels, makkelijkere procedures en indien
noodzakelijk door subsidie. Ook duurzaam opgewekte energie warmt de aarde op.
Verlaging van het totale energieverbruik in de gemeente moet voorop staan.
Samenwerking Venray zet zich in om duurzaamheid te stimuleren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De bedrijfsvoering verduurzamen waar mogelijk en als het economisch rendabel
is met een focus op isolatieprogramma’s en omschakeling van aardgas naar
warmtepompen.
Milieuovertredingen en illegale stortingen consequent aanpakken.
Bij (her)inrichting voorkomen van negatieve effecten op het milieu.
Illegale stortingen worden teruggedrongen. Handhaving is hierbij een belangrijke
voorwaarde. Samenwerking Venray is daarbij voor zero-tolerance.
Windenergie kan; maar geen windturbines die het landschap verstoren
Milieuvervuiling houdt geen rekening met gemeentegrenzen. Optrekken met
buurgemeenten op dit gebied, is noodzakelijk.
De gemeente Venray maakt voor haar inwoners en bedrijven inzichtelijk waar
energie kan worden bespaard. Men kan daarmee vervolgens zelf aan de slag
Het gebruik van duurzame energiebronnen wordt actief gestimuleerd
(aardwarmte, zonne-energie en vergisting), zeker in de agrarische sector.
Afvalscheiders worden beloond. Afvalstromen die waarde vormen (bijv. metaal
en plastic) worden ingezameld door verenigingen, dat is goed voor het milieu en
de vereniging.
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CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
KUNST, CULTUUR, SPORT EN RECREATIE VERBINDT MENSEN EN MAAKT DE
GEMEENTE AANTREKKELIJK

Kunst, cultuur en sport is belangrijk, je blijft er gezond bij en je legt sociale contacten,
hierbij hoort ook sport, kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk en behouden we
het cultureel erfgoed.
Toerisme en recreatie is belangrijk voor de werkgelegenheid in deze regio. Daarom
stimuleren we initiatieven met kwaliteit en diversiteit in de recreatieve sector.
Samenwerking Venray zet zich in voor een gezonde levensstijl en het leggen van
sociale contacten. Hierbij hoort ook een breed aanbod van kunst en cultuur
•
•
•
•
•
•
•
•

Stimuleren van kunst, cultuur en sportactiviteiten.
Schouwburg, bioscoop, bibliotheek en waardevol cultureel erfgoed o.a. het
Venrays Museum moeten in ons cultuuraanbod behouden blijven.
De gemeente Venray beschikt over een uitgebreid kunst en cultuuraanbod, wat
zoveel mogelijk vanuit de markt wordt benaderd en gefinancierd.
Crowdfunding wordt hierbij ondersteund.
Recreatieve nevenactiviteiten mogen worden gecombineerd met (agrarische)
ondernemingen.
Recreatie mag in de natuur en recreatieve ondernemers kunnen uitbreiden, tenzij
aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht.
Gehandicaptensport en bewegen voor senioren wordt gestimuleerd en 		
gefaciliteerd.
Een aantrekkelijk winkelcentrum met mooie pleinen is van toegevoegde waarde
voor de eigen inwoners en trekt toeristen aan.
Het Annapark is voor iedereen vrij toegankelijk.
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PLATTELANDS- EN DORPSONTWIKKELING
LEEFBAARHEID IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE GEMEENTE EN DE BURGERS SAMEN

Door kleinere gezinnen, meer ouderen, gebrek aan (betaalbare) woningen en een
afnemend inwoneraantal staan voorzieningen onder druk. Het verkrijgen van nieuwe,
en het behouden van bestaande voorzieningen in de dorpen kan de gemeente niet
alleen. Dorpsraden, woningcoöperaties, ondernemers en de inwoners van de dorpen
zijn hiervoor medeverantwoordelijk.
Samenwerking Venray zet zich in voor een leefbaar platteland en dorp, waar
verloedering wordt tegen gegaan en nieuwe initiatieven worden ondersteund.
•
•
•
•
•
•
•
•

De dorpsontwikkelingsplannen en bestaande bevoegdheden van dorpsraden
worden gerespecteerd en uitvoering ondersteund.
Ruimte laten voor veehouderij, waarbij de leefomgeving verbetert door
emissieverbetering.
Voldoende passende woningbouw in de kerkdorpen om te blijven voldoen aan de
vraag.
Bij (uitbreidings)plannen zorgen voor nieuwbouwwoningen die passen bij het
dorpseigen karakter.
(Agrarische) bedrijven zonder toekomst helpen met stoppen en eventueel te
zoeken naar alternatieven.
Activiteiten en evenementen in de dorpen dienen afgestemd te zijn op de
behoefte van de consument, dus voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen.
Inwoners zijn zelf ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun eigen dorp,
goede initiatieven worden gesteund.
Beschikbaarheid van betaalbaar snel internet (glasvezel) is een voorwaarde om
voorbereid te zijn op de toekomst.
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CENTRUMONTWIKKELING
EEN COMPLEET AANBOD VAN FACILITEITEN
IN HET CENTRUM VAN VENRAY

Centrumontwikkeling blijft belangrijk om Venray aantrekkelijk te houden voor haar
inwoners en toeristen. Gezien de snel veranderende markt is flexibiliteit en daadkracht
gewenst.
Samenwerking Venray zet zich in om ervoor te zorgen dat er geen winkelleegstand
ontstaat en dat faciliteiten worden behouden en/of uitgebreid.
•
•
•
•
•
•

Gouden Leeuwplein opwaarderen en eventueel herinrichten.
Inwoners zijn zelf ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun eigen buurt
of wijk, goede initiatieven worden gesteund.
Eenduidige afspraken over bijvoorbeeld openingstijden leidt tot duidelijkheid voor
de inwoners en toeristen en maakt het centrum aantrekkelijker.
Activiteiten en evenementen in het centrum dienen afgestemd te zijn op de
behoefte van de consument, dus voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen.
Altijd in overleg met centrumbewoners.
Een weloverwogen marketingbeleid zorgt voor een grotere bekendheid in de regio
bij consumenten, bedrijven en toekomstige inwoners.
Beschikbaarheid van betaalbaar snel internet (glasvezel) is een voorwaarde om
voorbereid te zijn op de toekomst.
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BESTUUR EN FINANCIËN
DAADKRACHT, INTEGRITEIT EN KWALITEIT ZIJN STANDAARD
BIJ DE GEMEENTE VENRAY

De gemeente trekt de kar en onderhoud pro-actief contacten met haar inwoners en
ondernemers. Deze samenwerking resulteert in vroegtijdige participatie in planvorming.
Budgetten zijn belangrijk, maar om vernieuwing mogelijk te maken niet altijd heilig.
Samenwerking Venray zet zich in voor een beter leefklimaat samen met betrokken
inwoners en ondernemers, door een flexibel en slagvaardig bestuur. Met als basis een
gezond financieel beleid.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zorgen voor een excellente klanttevredenheid voor de inwoners over de
dienstverlening van de gemeente.
De producten en diensten van de gemeente zijn voor iedereen, op elk moment en
eenvoudig benaderbaar, zoals de inwoner en ondernemer mag verwachten.
Een actief economisch beleid voeren door aantrekkelijke ondernemingen te
verleiden zich in Venray te vestigen.
Duidelijkheid over de uitgaven door de gemeente.
Tarieven voor leges en vergunningen zijn kostendekkend en zo laag mogelijk.
Samenwerking met buurgemeenten is, indien dit een win-win situatie oplevert
mogelijk.
Er worden geen ambtenaren in dienst gehouden uitsluitend om andere
gemeenten te ondersteunen en inhuur wordt zo minimaal mogelijk toegepast.
Belastingdruk voor zowel de inwoner als ondernemer niet stijgt.
De meerjaren begroting sluitend is en de financiële reserves zijn op peil. Eventuele
meevallers kunnen ingezet worden om deze op peil te houden.
Een gemeentelijke herindeling wordt niet ondersteund.
Bij samenwerkingsverbanden blijft Venrays beleid van toepassing.
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DOELSTELLING
De vereniging Samenwerking Venray is een onafhankelijke plaatselijke politieke partij
en heeft tot doel:

Een zo breed mogelijke belangenbehartiging op politiek terrein, welke gericht is op
de ontplooiing van individuen en groepen in de Venrayse samenleving.

Samenwerking Venray tracht dit doel te bereiken door middel van:
1. deelname aan bestuur (college), raads- en commissiewerk;
2. het betrekken van belangstellenden bij het besturen van de gemeente Venray;
3. het voeren van overleg met personen en organisaties uit de gemeente Venray over
gemeentelijke aangelegenheden.

UITGANGSPUNTEN
Samenwerking Venray
1. baseert haar activiteiten op christelijke beginselen;
2. staat open voor en streeft naar goede contacten met alle organisaties en
instellingen in de Venrayse samenleving;
3. vindt dat altijd gelegenheid gegeven moet worden tot zinvolle inspraak bij
gemeentelijke aangelegenheden;
4. respecteert de opvattingen van en streeft naar een goede verstandhouding met
andere gemeenten.

DENK ANDERS, DENK SAMEN!
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