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Ons verkiezingsprogramma “Samen kan het anders!” is ambitieus maar ook realistisch.
Het programma maakt duidelijk waarop Samenwerking Venray zich de komende jaren wil
richten en welke politieke keuzes wij willen maken. Daarbij beseffen wij dat we dagelijks
(kunnen) worden ingehaald door actuele ontwikkelingen. De uitgangspunten van dit
programma zullen ook dan daarbij leidend voor ons zijn. Daar mag u ons aan houden.
“Samen kan het anders!” Want met u willen wij blijven werken aan een gemeente Venray
waarin het prettig en veilig wonen, werken en verblijven is, in de kern én de dorpen.
Waarbij onder andere duurzaamheid, toekomstbestendigheid en het uitgangspunt dat
iedereen mee moet kunnen doen, voorop staan. Daarvoor zoeken wij samenwerking met
u: inwoners, ondernemers, organisaties etc. Want wij zijn ervan overtuigd dat we alleen
samen de dingen kunnen veranderen die er toe doen.
Uiteraard zullen wij verbinding met andere fracties in de raad zoeken om onze
doelstellingen te bereiken. Daar hoort bij dat wij bereid zijn om, in het belang van de
gehele gemeente Venray, compromissen te sluiten. Onze visie en het welzijn van de
inwoners zullen wij daarbij niet uit het oog verliezen.
Als lijsttrekker wil ik, samen met de andere kandidaten op onze kieslijst, hierin het
voortouw nemen. Onze lijst is een mix van zeer geschikte ervaren en nieuwe kandidaatraadsleden, met ieder een eigen deskundigheid. Het is een lijst waar ik trots op ben.
Mogen wij rekenen op uw steun? Want “Samen kan het anders!”

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: Een goede infrastructuur is een must voor een economisch gezonde leef- en
werkomgeving.
Werk en inkomen: Iedereen die kan werken, moet kunnen werken. Waar nodig krijgt
men ondersteuning.
Wonen: Iedereen heeft recht op een veilige, betaalbare en passende woonruimte.
Openbare ruimte: De openbare ruimte is schoon en aantrekkelijk, gemeente en inwoners
zorgen hier samen voor.
Samenleving: Samenwerking Venray zet zich in voor een samenleving waarin inclusiviteit
een groot goed is. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor
deelname aan de samenleving
Jeugd en Onderwijs: Kwalitatief goed onderwijs met kansen voor de ontwikkeling van de
sociale kanten en talenten.
Ouderen en Zorg: Zelfredzaamheid is het streven. Ondersteuning waar noodzakelijk.
Milieu: Stimuleren van duurzaamheid en zorgzaam omgaan met ons milieu.
Cultuur, sport en recreatie: Cultuur, sport en recreatie verbindt mensen en maakt de
gemeente aantrekkelijk.
Buitengebied en Dorpsontwikkeling: Leefbaarheid is een verantwoordelijkheid van de
gemeente en de 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 als ook 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
Hulpverleners, zoals politie, ambulance, brandweer en zorgverleners, moeten
ongestoord hun werk kunnen doen. Een harde aanpak zal niet worden geschuwd
als ze worden bedreigd of aangevallen.
Er wordt opgetreden als in een (huur)woning of bedrijfspand wiet wordt geteeld,
drugs wordt geproduceerd en/of wordt verhandeld.
Er wordt actief opgetreden tegen daders van illegale afvalstortingen.
Overlastgevers van vuurwerk worden streng aangepakt.
Probleemgedrag van jongeren wordt zo vroeg mogelijk gesignaleerd door een
goede samenwerking tussen gemeente, onderwijs en zorg.
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MOBILITEIT
GOEDE INFRASTRUCTUUR IS EEN MUST VOOR EEN ECONOMISCH
GEZONDE LEEF- EN WERKOMGEVING

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

Afronding van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum door het verminderen
van sluipverkeer door Wanssum en het verbeteren van de verkeersstroom vanuit
Blitterswijck naar Wanssum verdienen nog aandacht.
Stimuleren van passende herontwikkeling van leegstaande gebouwen op 		
bedrijventerreinen om verloedering tegen te gaan.
Elektrificatie van de Maaslijn tussen Venlo en Nijmegen.
Versnellen van de opwaardering van de N270 tussen Wanssum en Helmond, met
een betere ontsluiting van “De Brier”, scheiding van landbouwverkeer en rekening
houdend met de bereikbaarheid van het toekomstig nieuw ziekenhuis.
Faciliteren van openbare oplaadpunten voor e-bikes, scootmobielen en elektrische
auto’s.
Snelfietspaden realiseren in Venray om enerzijds het gemotoriseerde verkeer terug
te dringen en de veiligheid te vergroten, anderzijds de gezondheid te bevorderen.
Verkeersonveilige situaties worden snel onderzocht en waar nodig, in overleg met
belanghebbenden, aangepakt met passende maatregelen. Regelmatig overleg met
dorpen en wijken om knelpunten sneller en beter aan te pakken.
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WERK EN INKOMEN
IEDEREEN DIE KAN WERKEN, MOET KUNNEN WERKEN
WAAR NODIG KRIJGT MEN ONDERSTEUNING

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt sluiten op elkaar aan. Een gezonde en veilige
werk- en leefomgeving is daarbij vanzelfsprekend.
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ondernemers steunen we bij initiatieven voor het vestigen van hoogwaardige
ondernemingen, die economische groei en voldoende aantrekkelijke banen 		
opleveren passend bij de samenstelling van de beroepsbevolking.
Uitbreiding van bedrijventerreinen is bespreekbaar mits dit voldoende 		
werkgelegenheid oplevert bij voorkeur voor bedrijven die al in Venray gevestigd zijn.
We zetten bij uitbreiding in op andere werkgelegenheid dan logistieke centra.
Hierbij denken wij o.a. aan de maakindustrie, zorg en dienstverlening.
Onderwijs, overheid en bedrijfsleven werken intensief samen om vraag 		
en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar af te stemmen. Terugdringen van 		
jeugdwerkeloosheid en het creëren van voldoende stageplaatsen voor studenten
krijgen hierbij extra aandacht.
Door hun kennis en ervaring zijn ouderen belangrijk voor de economie. Het 		
aannemen van oudere werknemers dient aantrekkelijk gemaakt te worden voor
werkgevers.
De gemeente dient een voortrekkersrol te vervullen bij de aanpak van verborgen
armoede en sociaal isolement door goede samenwerking met en tussen scholen,
sport en zorg;
Mensen met een bijstandsuitkering worden begeleid naar betaald of 			
vrijwilligerswerk. Een armoedeval moet daarbij voorkomen worden. Zo houd je
mensen uit een sociaal isolement.
Begeleiding van inwoners met dreigende financiële problemen dient in een zo
vroeg mogelijk stadium plaats te vinden.
Armoedebeleid dient niet uitsluitend afgestemd te zijn op inwoners met een 		
bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook op inwoners met een laag inkomen.
De groei van bedrijven dient gestimuleerd te worden mits dit niet leidt tot 		
verslechtering van de leefomgeving.
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WONEN
IEDEREEN HEEFT RECHT OP EEN VEILIGE,
BETAALBARE EN PASSENDE WOONRUIMTE

Een fijne leefomgeving realiseer je mede door een passende woning. Dit kan
gerealiseerd worden door koop- en huurwoningen. In het bijzonder is er hierbij
aandacht nodig voor jongeren, gehandicapten, ouderen, statushouders en tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten.
Samenwerking Venray zet zich samen met ondernemers, particuliere woningbezitters,
woningcorporaties 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 dient beter op elkaar afgestemd te worden.
In het bijzonder realisatie van passende en betaalbare woonruimte (waaronder
voldoende sociale huurwoningen) voor met name jongeren, gehandicapten, 		
ouderen en arbeidsmigranten. Hierover bindende prestatieafspraken maken met
woningcorporaties en projectontwikkelaars.
• Het concentreren van diverse bevolkingsgroepen zoals studenten of tijdelijke 		
arbeidsmigranten door grootschalige huisvesting is niet wenselijk.
• Huisvesting van arbeidsmigranten dient niet plaats te vinden op een locatie die
niet voldoet aan de eisen voor reguliere woningbouw. De gemeente monitort en
handhaaft de huisvestingsomstandigheden van arbeidsmigranten.
• Een goede en veilige woon- en leefomgeving is vereist voor iedere nieuwe woning.
Overlast van geur, stof of geluid zijn niet acceptabel.
• Minder regels en makkelijkere procedures bij het aanvragen van vergunningen
voor het duurzaam (ver)bouwen van woningen en bedrijfsgebouwen.
• De realisatie van mantelzorgwoningen dient ondersteund te worden.
• Afgegeven bouwvergunningen dienen binnen een vastgestelde termijn te zijn
gerealiseerd.
• Behouden van monumenten en het ondersteunen bij het behoud van het
cultureel erfgoed binnen de gemeente Venray.
• Structurele leegstand voorkomen door het mogelijk maken van alternatieve 		
bestemmingen passend binnen de omgeving.
• Meewerken aan nieuwe initiatieven rondom woonvormen, waar behoefte aan
blijkt te zijn. Denk bijvoorbeeld aan woonhofjes en tiny houses.
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OPENBARE RUIMTE
DE OPENBARE RUIMTE IS SCHOON EN AANTREKKELIJK,
GEMEENTE EN INWONERS ZORGEN HIER SAMEN VOOR

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)commercieel1
uitgebaat.
Samenwerking Venray zet zich in voor een gemeente waar het prettig is om te wonen.
• Het groen in wijken wordt zoveel mogelijk behouden en bij uitbreiding is er 		
voldoende ruimte voor sport, spel en groen.
• Bestemmings- en omgevingsplannen worden actueel gehouden, zodat er een
grote rechtszekerheid is met betrekking tot (ver)bouwen.
• Bij plannen en planontwikkeling inwoners en omwonenden betrekken. Er dienen
duidelijke regels te komen wat er van een goede omgevingsdialoog verwacht wordt.
• Hondenpoep, zwerfvuil en vervuiling rondom afvalcontainers wordt meteen 		
aangepakt, waarbij kosten worden verhaald op de verantwoordelijke.
• Om een schone openbare ruimte te bieden dienen er voldoende openbare 		
prullenbakken voor klein afval te zijn en deze dienen tijdig geleegd te worden.
• Om illegale storting van afval te voorkomen dient restafval gratis te worden 		
opgehaald.
• De gemeente dient het voor burgers laagdrempelig te maken om meldingen 		
te doen over problemen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld door het actief 		
stimuleren van het gebruik van een meldingsapp op de mobiele telefoon en het
actief terugkoppelen wat er met deze melding is gedaan.
• Het blijvend ondersteunen van de mogelijkheid om re-integratie en 			
werkgelegenheidsprojecten in te zetten bij het onderhouden van de openbare
ruimte.
• Openbare faciliteiten zoals gebouwen, bussen en treinen dienen ook voor mensen
met een beperking goed toegankelijk te zijn.
• De gemeente moet zich samen met pandeigenaren inzetten om verloedering van
leegstaande gebouwen en omgeving tegen te gaan.
verenigingen en stichtingen die horeca-activiteiten uitvoeren die los staan van hun hoofddoelstelling,
bijvoorbeeld sportkantines en buurthuizen.
1

STIMULEREN VAN SPORTBEOEFENING
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SAMENLEVING
EEN SAMENLEVING WAAR TOLERANTIE AFHANGT VAN JE GEDRAG,
NIET VAN JE AFKOMST, HUIDSKLEUR, FYSIEK VOORKOMEN OF GEAARDHEID.

Iedereen kan en mag meedoen in Venray als je gedrag past binnen de gebruikelijke
Nederlandse normen en waarden.
Samenwerking Venray zet zich in voor een samenleving waarin inclusiviteit een groot
goed is. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor deelname aan
de samenleving.
•
•
•
•
•

Goede communicatie is belangrijk, daarom is het spreken van de Nederlandse
taal belangrijk om te kunnen functioneren in Venray. Taallessen worden hiervoor
aangeboden.
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.
De gemeente stimuleert voorlichting over diversiteit en staat voor gelijkheid voor
iedereen. Afspraken uit de inclusieagenda, COC convenant en diversiteitspact zijn
daarbij leidend.
Opvang van asielzoekers mag niet leiden tot overlast voor de omwonenden.
Een geschikte locatie en beperkte omvang zijn hiervoor bepalend. Ook hier is
concentratie van een doelgroep niet wenselijk.
De gemeente ondersteunt geen uitgeprocedeerde asielzoekers.
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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. Dit zorgt voor goed opgeleide
inwoners die later zoveel mogelijk deel kunnen nemen aan het arbeidsproces en
verantwoordelijkheid kunnen 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 één 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.
Borgen van de veiligheid in en rondom scholen.
Leerlingen worden op school voorgelicht over verslavingsrisico’s, gevolgen van
pesten en diversiteit.
Het organiseren van activiteiten voor jongeren wordt zo veel mogelijk
gestimuleerd door minder regels en procedures.
De gemeente ziet toe op een goede kwaliteit van kinderopvang. Deze opvang
dient voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te zijn.

SAMEN KAN HET ANDERS !

ZORG EN OUDEREN
ZELFREDZAAMHEID IS HET STREVEN
ONDERSTEUNING WAAR NOODZAKELIJK

Voor alle mensen een leefbaar klimaat op sociaal maatschappelijk gebied. Als iemand,
tijdelijk of permanent, niet zelfstandig kan functioneren kan gerekend worden op steun
van de gemeente.
Samenwerking Venray is van mening dat de gemeente moet toezien op een optimale
samenwerking tussen instanties waarbij een duidelijke regierol gevraagd wordt.
• De gemeente dient zich in te spannen om de huisartsenspoedpost en
dienstapotheek te heropenen in Venray.
• Het ziekenhuis dient zonder verdere versobering van de dienstverlening en
patiëntenzorg aanwezig te blijven in Venray.
• Inwoners proactief informeren over de beschikbare zorgvoorzieningen.
• De gemeente brengt mensen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning
vanuit Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of Wet Langdurige Zorg
(WLZ) met een behoefte aan (mantel)zorg in contact met vrijwilligersorganisaties.
• Er dient een voorziening voor flexibele opvang van zorgbehoevenden te zijn
om mantelzorgers te ontlasten. Mantelzorgers worden ondersteund en krijgen
mogelijkheden om zelf even ontzorgd te worden.
• Wij zijn voorstander van het oprichten en ondersteunen van een Venrays
Informatiepunt welke richting inwoners fungeert als één aanspreekpunt voor
informele (mantel)zorg en hulpvragen.
• Er dient een maximale doorlooptijd te zijn van maximaal 4 weken voor de
afhandeling van ondersteuningsaanvragen (zoals WMO). Daarnaast dient er een
heldere spoedprocedure te komen voor aanvragen die dringend zijn.
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DUURZAAMHEID EN MILIEU
STIMULEREN VAN DUURZAAMHEID EN
ZORGZAAM OMGAAN MET 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. Minder en duidelijke regels, makkelijkere procedures en indien
noodzakelijk met 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.
• Windenergie wordt niet bij voorbaat uitgesloten, maar mag niet ten koste gaan
van de gezondheid van omwonenden of leiden tot verstoring van de leefomgeving
van mens en dier.
• 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 en
hoe energie kan worden bespaard. Ze kunnen daarmee vervolgens zelf aan de slag.
• Wij staan open voor alternatieve vormen van energieopwekking en -opslag 		
(bijvoorbeeld waterstof). Het gebruik van duurzame energiebronnen wordt actief
gestimuleerd (aardwarmte, zonne-energie en vergisting).
• Afvalscheiders worden beloond. Om illegale stortingen in het buitengebied terug
te dringen dient ook restafval kosteloos aangeboden te kunnen worden.
• Het gebruik van duurzame energiebronnen wordt actief gestimuleerd en is een
voorwaarde bij de afgifte van bouwvergunningen voor nieuwe bedrijfspanden en
woningen.
• Zonneparken niet op landbouwgrond.
• Zonnepanelen op daken, gevels, reststroken, parkeerplaatsen etc..
• Wij zijn tegen de heropening van vliegbasis De Peel.
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CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
CULTUUR, SPORT EN RECREATIE VERBINDT MENSEN EN
HOUDT DE GEMEENTE AANTREKKELIJK

Cultuur, sport en recreatie zijn belangrijk, je blijft er gezond bij en je legt sociale
contacten, daarom is cultuur en sport 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 (bijv. het 		
Venrays Museum) moeten in ons cultuuraanbod behouden blijven.
• De gemeente Venray beschikt over een uitgebreid kunst en cultuuraanbod,
wat zoveel mogelijk op commerciële wijze 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.
• Iedere inwoner moet in staat worden gesteld om deel te nemen aan sport, waarbij
bijzondere aandacht dient te zijn voor ouderen, jongeren en gehandicapten.
• Een aantrekkelijk winkelcentrum met mooie en levendige pleinen is van 		
toegevoegde waarde voor de eigen inwoners en trekt toeristen aan.
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BUITENGEBIED EN DORPSONTWIKKELING
LEEFBAARHEID IS EEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN
DE GEMEENTE EN DE INWONERS SAMEN

Leefbaarheid in de dorpen staat onder druk. Het realiseren van nieuwe en het
behouden van bestaande voorzieningen in de dorpen kan de gemeente niet alleen.
Dorpsraden, woningcorporaties, ondernemers en de inwoners van de dorpen zijn
hiervoor medeverantwoordelijk.
Samenwerking Venray zet zich in voor een leefbaar buitengebied en dorp, waar
verloedering wordt tegen gegaan en nieuwe initiatieven worden ondersteund.
• De dorpsontwikkelingsplannen en bevoegdheden van dorpsraden worden 		
gerespecteerd en uitvoering ondersteund.
• Ruimte laten voor veehouderij, waarbij de leefomgeving verbetert door 		
emissieverlaging.
• Passende en betaalbare woningbouw in de dorpen om te blijven voldoen aan de vraag.
• Naast betaalbare koopwoningen voor starters en ouderen dient er ook in de 		
dorpen sociale woningbouw gerealiseerd te worden. Hiervoor moeten bindende
afspraken gemaakt worden met de woningcorporatie.
• Bij uit- en inbreidingsplannen zorgen voor nieuwbouwwoningen die passen bij het
dorpseigen karakter.
• Hulp bieden aan (agrarische) bedrijven die willen stoppen en eventueel samen
zoeken naar alternatieven.
• Activiteiten en evenementen in de dorpen dienen afgestemd te zijn op de 		
behoefte van inwoners, dus voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen.
• Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun eigen dorp.
Goede initiatieven worden ondersteund.
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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 bezoekers. Gezien de snel veranderende markt is flexibiliteit en
daadkracht gewenst.
Samenwerking Venray zet zich in om (winkel)leegstand te voorkomen en faciliteiten te
behouden en/of uit te breiden.
• Inwoners zijn medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun eigen buurt of
wijk. Goede initiatieven worden gesteund.
• Activiteiten en evenementen in het centrum dienen afgestemd te zijn op de
behoefte van inwoners, dus voor alle leeftijdscategorieën en doelgroepen met oog
voor direct omwonenden.
• Een vernieuwd marketingbeleid zorgt voor een betere bekendheid in de regio bij
bezoekers, bedrijven en toekomstige inwoners.
• Terugbrengen van het aantal partijen dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van
het centrum.
• Stimuleren van herbestemming van leegstaande (winkel)panden met name aan de
rand van het kernwinkelgebied.
• Startende ondernemers ondersteunen.
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BESTUUR EN FINANCIËN
DAADKRACHT, INTEGRITEIT EN KWALITEIT ZIJN STANDAARD
BIJ DE GEMEENTE VENRAY

De gemeente trekt de kar en onderhoudt pro-actief contacten met haar inwoners en
ondernemers. De gemeente betrekt inwoners op tijd bij nieuwe plannen.
Samenwerking Venray zet zich in voor een beter leefklimaat met betrokken inwoners
en ondernemers, door een flexibel en slagvaardig bestuur met een gezond financieel
beleid.
• Zorgen voor een hoge klanttevredenheid van de inwoners over de dienstverlening
van de gemeente.
• De producten en diensten van de gemeente zijn voor iedereen begrijpelijk en waar
mogelijk digitaal verkrijgbaar.
• De gemeente dient duidelijk en transparant te zijn over haar uitgaven.
• Samenwerking met buurgemeenten is mogelijk, maar alleen als dit ook een 		
voordeel voor Venray oplevert.
• er worden geen ambtenaren in dienst gehouden uitsluitend om andere 		
gemeenten te ondersteunen en externe inhuur wordt zo minimaal mogelijk toegepast.
• de gemeente dient haar dienstverlening zo in te richten dat deze tegen zo laag
mogelijke kosten (leges en belastingen) wordt aangeboden aan inwoners van Venray.
• de meerjarenbegroting is sluitend en de financiële reserves zijn op peil.
Eventuele meevallers kunnen ingezet worden om reserves op peil te houden of
lastenverlichting te bieden aan inwoners.
• een gemeentelijke herindeling wordt niet ondersteund.
• zolang de Covid-19-pandemie niet onder controle is dient het Covid-loket en 		
bijbehorende ondersteuning gehandhaafd te blijven.
• in het kader van de omgevingswet dient de gemeente op korte termijn te 		
komen met heldere spelregels voor het voeren van een kwalitatief goede 		
omgevingsdialoog.
• de inning en afdracht van verblijfsbelasting (ook voor arbeidsmigranten) dient
door de gemeente gecontroleerd te worden.
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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.
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www.samenwerkingvenray.nl

SAMEN KAN HET ANDERS !

