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Inleiding: Samen zijn we Venlo

Op 19 maart 2014 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Reden voor alle politieke 
partijen om zich weer van hun beste kant te laten zien en ook reden om opnieuw op papier 
te zetten wat ieders ideeën voor de toekomst van Venlo zijn, opgetekend in een verkiezings- 
programma.

Wat alle politieke partijen met elkaar gemeen hebben, is dat ze op hun manier allemaal het 
beste voor hebben met u, de inwoners van onze mooie gemeente Venlo. De vraag is of we  
daarbij allemaal de meest effectieve route naar resultaat voor ogen hebben en of we wel of 
niet voor lief nemen dat er mensen zijn die hier niet in mee kunnen. Veel partijen kiezen ervoor 
om zoveel mogelijk punten in het programma te proppen en om alle delen van de gemeente 
en allerlei doelgroepen zo vaak mogelijk te benoemen, zodat iedereen het gevoel krijgt: kijk  
ze hebben ook aan mij gedacht. De meeste programma’s bevatten zo een schier eindeloze 
opsomming van beloftes, van klein tot groot, die echter nooit allemaal waar gemaakt kunnen 
worden. 

Waar het dan op aankomt is de essentie van waar een partij voor staat en welke keuzes  
gemaakt worden wanneer het er echt op aan komt. Of een partij een sterk kompas heeft of dat 
het met iedere windvlaag mee blaast.

De PvdA heeft ervoor gekozen om naar gewone mensen uit onze gemeente te luisteren en te 
kijken wat deze mensen bezig houdt. Om niet gelijk te zeggen wat er moet gebeuren, maar 
samen met mensen te kijken wat er kan als de overheid mensen de ruimte geeft en waar nodig 
een steuntje in de rug biedt. Wat uit al die gesprekken het meeste op viel is dat het beste  
resultaat alleen bereikt kan worden als we het samen doen. 

Door niet te wijzen naar elkaar, maar door alle vingers aan onze handen te gebruiken en elkaar 
vast te houden en mee te nemen. Door hier en daar een troostende hand op een schouder  
te plaatsen, door handen te schudden wanneer we iets afspreken, door ondersteuning te  
bieden, maar ook door los te laten en mensen ruimte te geven waar dat kan. En door in de  
politiek een vuist te maken wanneer mensen vergeten worden of wanneer mensen onrecht 
wordt aangedaan. Niet voor niets bestaat ons logo uit een roos waarin zich een vuist bevindt. 
Deze staat voor de kracht van mensen!

De PvdA staat voor een samenleving die open staat voor elkaar, waar naar mensen wordt  
geluisterd en waar mensen solidair zijn met elkaar. De PvdA wil mensen binden en de lokale 
overheid aan de samenleving verbinden.

Wij hebben de afgelopen jaren mee verantwoordelijkheid gedragen voor vaak moeilijke  
bezuinigingen. Maar ons sociale kompas is altijd sterk gebleven. Het is en zal voor ons nooit 
worden ieder voor zich, of zoek het zelf maar uit. Maar mensen binden en iedereen de ruimte 
geven  om zijn of haar talent te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Dat begint bij een 
rechtvaardige overheid die zich niet verliest in regels en systemen, maar met gezond verstand 
op een menselijke schaal oog heeft voor de zwaktes, maar ook voor de talenten in ieder mens.

In dit programma ziet u 12 inwoners verspeid over de gemeente Venlo terug. Hun foto, maar 
ook hun verhaal. Alleen de naam en de foto van de wijkagent zijn in verband met privacy niet 
de werkelijke naam en foto, maar de bijdrage komt daadwerkelijk van een lokale wijkagent.
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Dit is Lea

Lea werkt al 7 jaar vol overgave als wijkverpleegkundige in Velden. Ze heeft dit vak gekozen 
om iets voor mensen te kunnen betekenen. Toch knaagt er iets bij Lea. Ze heeft het gevoel 
dat ze niet de zorg aan mensen kan geven die mensen verdienen. Haar werk wordt tot op de 
minuut voorgeschreven en ze is erg veel tijd kwijt aan administratie. Nuttige zorg administratie 
om haar werk goed te kunnen overdragen aan haar collega’s, maar vooral ook onzinnige uren 
administratie zodat haar werkgever de rekening kan indienen. Lea ziet veel problemen bij de 
mensen die ze bezoekt, die ze zelf niet mag helpen oplossen, omdat haar werkgever daar niet 
voor betaald wordt. Lea vind het vreselijk dat het soms maanden duurt voordat de signalen die 
ze afgeeft eindelijk worden opgepakt en een collega van een andere organisatie mag helpen.

Lea’s vriendin werkt in een dagbestedingscentrum. Zij doet veel werkzaamheden die niet 
direct met zorg te maken hebben. Ze zou best wel wat meer taken door vrijwilligers willen 
laten doen, zodat zij zich met meer aandacht op de zorgtaken kan richten. Maar ze durft dit nu 
niet omdat ze bang is dat dan ze minder uren kan werken en inkomen verliest. Ze weet immers 
dat haar inzet als professionele medewerkers per uur gefi nancierd wordt.

Goede zorg 
in de buurt



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?

De marktwerking in de zorg is volledig doorgeslagen. Zorgaanbieders zijn grote zakelijke  
bedrijven geworden met dure managers en complexe systemen waarbinnen mensen hun 
werk moeten doen. In haar drang om kosten te besparen is de overheid doorgeschoten in  
bureaucratie en regelgeving. Daardoor wordt op dit moment tot bijna de helft van het geld 
in de zorg uitgegeven aan management en administratie. Daarnaast sluit 30% van de zorg 
niet goed aan op wat mensen nodig hebben, doordat de zorg die mensen toegewezen krijgen  
bepaald wordt door mensen achter een bureau die nauwelijks iets weten over de mensen die 
de zorg nodig hebben. Er wordt veel meer uitgegeven aan overhead en aan verkeerde zorg dan 
er van het rijk bezuinigd moet worden.

Om deze idiote situatie te doorbreken moet de zorg terug naar de menselijke maat.  
Professionals op de werkvloer moeten weer de ruimte krijgen om hun vak uit te oefenen. 
Mensen die zorg nodig hebben moeten niet meer in standaard hokjes gestopt worden: hun 
zorgvraag moet centraal staan, niet het systeem.

De verzorgingsstaat is een groot goed dat niet afgebroken moet worden maar juist verbeterd 
kan worden. De PvdA heeft niet de illusie dat we veel meer vrijwilligers krijgen in de zorg, 
en mantelzorgers worden nu vaak al te zwaar belast! We moeten de mensen die zich nu  
belangeloos inzetten in de zorg juist beter gaan ondersteunen. De PvdA gaat voor maximaal 
behoud van zorg banen in de uitvoering.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

We betalen zorg niet meer per uur of per handeling. We koppelen het geld los van de  
indicatie en kopen van tevoren voldoende basiszorg personeel in, in iedere buurt. Dit kun-
nen we prima doen omdat we op buurtniveau heel veel informatie hebben, waarmee we met  
behulp van de huidige stand van de techniek vooraf heel nauwkeurig kunnen berekenen hoeveel  
professionals we van iedere discipline nodig hebben. Lea hoeft dan niet meer al haar uren  
precies bij te houden en heeft geen dure management organisatie meer boven zich nodig. Ze 
mag zelf de zorg afstemmen met de mensen waar ze voor zorgt en kan direct afspraken maken 
met collega’s in haar Sociale Wijkteam die andere vragen oppakken. Op deze manier gaat, na 
jaren van schaalvergroting, Zorg en Welzijn terug naar de Menselijke Maat van de buurt.

Met een breed buurtteam is Lea verantwoordelijk voor haar eigen deel van Tegelen en met 
de beschikbare capaciteit kunnen ze de klus klaren. Dit stimuleert de samenwerking met  
vrijwilligers, want deze zijn geen bedreiging meer voor Lea’s baan, maar een welkome hulp 
zodat Lea zich op de dingen kan focussen waarvoor ze haar vak geleerd heeft. Voor vrijwilligers 
is het veel prettiger en veiliger werken omdat ze weten dat ze altijd op Lea en haar collega’s 
terug kunnen vallen.

De rijks bezuinigingen op de zorg raken op deze manier amper de uitvoering en zorg voor  
kwetsbare mensen wordt veilig gesteld, met maximaal behoud van banen op de werkvloer!

5



Goede zorg 
in de buurt

Dit is Limdar

Limdar is een vitale man van Turkse afkomst. Tot aan zijn pensioen heeft Limdar hard gewerkt. 
Sinds zijn vrouw is overleden zorgt hij voor zichzelf. Dat lukt nog prima. Ook is hij nog iedere 
dag actief als vrijwilliger. Mocht hij in de toekomst zelf zorg nodig hebben, dan wil hij zo lang 
mogelijk thuis wonen en niet naar een verzorgingstehuis. Net als veel ouderen maakt Limdar 
zich zorgen over zijn toekomst. ‘Je hoort alleen maar over de kosten in de zorg en dat het 
allemaal minder moet.’ Heb ik daar altijd zo hard voor gewerkt? “ vraagt Limdar zich af.

Ook maakt Limdar zich zorgen om het voorzieningenniveau in zijn buurt. Als hij straks niet 
meer zo mobiel is, kan hij zich dan redden zonder overal hulp bij nodig te hebben? Hij ziet het 
winkelbestand steeds verder krimpen en heeft ook gehoord dat het gemeenschapshuis bij hem 
in de buurt het fi nancieel moeilijk heeft. Hierdoor kan het wel een lik verf gebruiken en ook 
het meubilair doet gedateerd en enigszins sfeerloos aan. Gaat het ‘Huis van de Wijk’ hier 
verandering in aanbrengen vraagt hij zichzelf af?



Wat is het probleem en wat moet er veranderen? 

Ouderen maken zich zorgen of ze in de toekomst nog wel de zorg krijgen die ze nodig  
hebben. Ze zijn bang dat door de bezuinigingen er geen zorg aan huis meer mogelijk is, en dat zij  
daarmee hun zelfstandigheid verliezen doordat ze eerder uit huis moeten naar een  
verzorgingstehuis. Maar in de media horen ze juist dat veel verzorgingstehuizen straks dicht 
moeten. Veel commerciële organisaties zoeken intern naar manieren om de economische  
crisis te overleven. Op basis van efficiency denken worden voorzieningen afgeslankt of gesloten. 
Ook hier gelooft de PvdA in de stelling Samen zijn we Venlo! Deze tijd vraagt om over grenzen  
van marktwerking en concurrentie heen te kijken. Als banken samen afstemmen welke  
pinautomaten ze in stand houden, voorkom je zoals je nu ziet dat er op de ene plek 3  
automaten binnen enkele honderden meters afstand liggen, terwijl in andere delen van de  
gemeente geen pinautomaat meer te bespeuren is. 

Als verenigingen over de grenzen van hun sport, maar ook over de grenzen van sport en cultuur de 
samenwerking zoeken, lukt het wél om voldoende bestuursleden te vinden om de organisatie sterk te  
houden, zonder het individuele karakter van de afzonderlijke verenigingen aan te tasten.  
Gelukkig kennen we hier al een aantal prima voorbeelden van in onze gemeente, zoals  
bijvoorbeeld SV Velden.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

Het Huis van de Wijk is een ontmoetingsplek voor alle buurtbewoners. Er is plek voor  
activiteiten, zoals dagbesteding, biljarten, samen eten of een cursus. Mensen kunnen er 
onder andere terecht met hun vragen op het gebied van zorg, welzijn, werk, schulden of  
leefbaarheid. De gemeente en organisaties in de publieke sector werken er samen om hun  
dienstverlening terug te brengen op de menselijke maat van de buurt. Buurtbewoners  
vervullen zelf een grote rol. Het Huis is letterlijk van hun. Talenten en mogelijkheden kunnen 
ingezet worden om anderen te helpen. 

Maar niet alleen organisaties in de publieke sector en bewoners werken samen in het Huis van 
de Wijk. De economie in wijken waar voorzieningen over de jaren steeds minder zijn geworden 
wordt nieuw leven ingeblazen door de samenwerking te zoeken met lokale ondernemers.  
Ondernemers kunnen hun diensten dicht bij mensen aanbieden zonder zelf in gebouwen te  
investeren. Vanuit hun winkel in de winkelstraat kunnen ze met dienstverlening via het Huis van 
de Wijk de concurrentie aan met internetbedrijven om mensen die minder mobiel zijn diensten 
en producten te bieden dicht bij huis. Voorbeelden hiervan die nu al succesvol zijn, zijn de 
bakkerswinkel in de Boekend en de vliegende schoenmaker in Park Rijnbeek in Venlo-Oost.

Het Buurt- en Bewonersnetwerk vormt een laagdrempelig platform waar verenigingen,  
bewoners en organisaties die in een buurt actief zijn elkaar kunnen opzoeken om samen aan 
de leefbaarheid in de buurt te werken. Zonder een hoop regels of vergaderingen wordt op een 
praktische manier de samenwerking gezocht. De gemeente versterkt deze netwerken door ze 
letterlijk in beeld te brengen. Nu weten veel bewoners niet wat er enkele straten verderop voor 
initiatieven zijn om de buurt sterker of mooier te maken. Daarnaast versterkt de gemeente het 
netwerk door kennis of geld beschikbaar te stellen voor initiatieven van onderop. Hiervoor wil 
de PvdA het SAM-fonds een stevige impuls geven.
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Ruimte voor talent

Dit is Abbie

Abbie is al 5 jaar leraar in het voortgezet onderwijs. Hij doceert economie aan VMBO/HAVO 
klassen. Zijn leerlingen lopen met hem weg. Hij verzint iedere keer weer leuke praktische 
voorbeelden om de lesstof over te brengen. Hij ziet, als leraar economie, de uitdagingen voor 
zijn leerlingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt.

Toch heeft Abbie zijn twijfels over zijn toekomst in het onderwijs. Ieder jaar is hij meer tijd 
kwijt aan andere dingen dan leerlingen kennis en enthousiasme bij brengen. Hij wil graag een 
luisterend oor bieden voor leerlingen die worstelen met de dilemma’s in hun leven, maar er 
worden ieder jaar strengere eisen gesteld aan het aantal norm uren dat hij voor de klas moet 
staan. Dit is frustrerend voor Abbie, hij wil er zijn voor zijn leerlingen maar heeft het gevoel 
dat hij er steeds minder voor ze kán zijn.

Abbie maakt zich zorgen dat veel leerlingen buiten schooltijd zijn overgeleverd aan de straat en 
met de verkeerde jongeren in contact komen, waardoor hun schoolresultaten achteruit gaan.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?

De school is dé plek waar jonge mensen iedere dag te vinden zijn en waar ze met onze hulp 
investeren in hun toekomst. We willen graag dat jonge mensen alles uit zichzelf kunnen halen 
wat erin zit, maar niet alle jongeren krijgen daartoe gelijke kansen mee van huis uit. Dat kan 
zijn omdat er problemen zijn, maar ook simpelweg omdat de ouders druk zijn met hun werk om 
de hypotheek te kunnen betalen en brood op de plank te krijgen. De school is ook vaak de plek 
waar problemen die thuis achter de voordeur verborgen blijven zichtbaar worden. Docenten 
worden hier iedere dag mee geconfronteerd. 

De laatste jaren is er geïnvesteerd in het versterken van scholen met professionals uit de  
jeugdzorg en vanuit het welzijnswerk, maar als deze met jongeren aan de slag gaan is er vaak 
al echt iets mis. Docenten kennen de kinderen in hun klas als geen ander en herkennen ook de 
mechanismen waardoor jongeren in de problemen komen. Het is zaak om deze problemen voor 
te zijn door verder te investeren in de maatschappelijke kracht van scholen.

Nu is huiswerkbegeleiding voor veel jongeren onbereikbaar, simpelweg omdat het te duur is. 
Ook zijn er voor jongeren in het voortgezet onderwijs weinig voorzieningen waar ze dage-
lijks terecht kunnen om te tijd tot er een volwassene in huis is te overbruggen en zijn zo  
overgeleverd aan de straat en de daarbij horende jeugd cultuur. Er zijn wel jongerenhonken, 
maar deze kennen een groepsdynamiek waardoor ze met 4% van de jongeren veel te weinig  
jongeren  bereiken. Scholen en sportvereniging zijn toch dé plekken waar jongeren van alle 
lagen van de bevolking samen optrekken.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

Jongerenwerkers werken meer in scholen en bij sportverenigingen en niet meer in jongeren- 
honken. Ze organiseren zelf geen activiteiten meer die ook door verenigingen aangeboden 
worden, maar helpen vrijwilligers bij verenigingen om bij hun activiteiten de maatschappelijke 
uitdagingen met jongeren goed aan te pakken.

Juist op een kwetsbare leeftijd kunnen jongeren niet meer terecht op een BSO, maar zijn 
overgeleverd aan de straat. Samen met vrijwilligers en (sport)verenigingen zetten we  
dagelijkse betaalbare BSO voor middelbare scholieren op met huiswerkbegeleiding, sporten, 
chillen en gratis WIFI. Sportvereniging die vrijwilligers leveren verdienen hier een centje aan 
waarmee de contributie voor jeugd laag gehouden kan worden. Daarnaast levert deze aanpak 
ook nieuwe leden voor de verenigingen op, waar nodig met hulp van de jeugdfondsen. 

U kent vast wel het televisie programma “Over de Streep”. De Challenge Days die zij op  
middelbare scholen organiseren bieden we (zonder TV camera’s) aan op alle middelbare  
scholen in Venlo. Op die manier gaan we pesten onder jongeren tegen en jongeren krijgen meer 
zelfvertrouwen als ze zien dat ze niet de enige zijn die met problemen worstelen.
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Ruimte voor talent

Dit is Sanne

Sanne is bijna klaar met de HAVO, ze heeft een zeer aangename periode gehad op de middel-
bare school, maar ze is nu klaar voor de volgende stap. Ze is bezig met haar studiekeuze, 
maar ze twijfelt nog enorm. Ze twijfelt tussen de HAS in Venlo en een vergelijkbare 
opleiding in de Randstad. Enkele jaren geleden was het niet eens mogelijk geweest om in Venlo 
toegepaste biologie te studeren, dat kan nu wel. Daar is ze blij mee, maar aan de andere kant is 
ze ook realistisch en is Venlo ondanks alle verbeteringen natuurlijk nog niet te vergelijken met 
studentensteden als Leiden of Utrecht. Gelukkig is Sanne een slimme meid die niet kijkt welke 
school de leukste open dag organiseert, maar welke opleiding de beste kans biedt op een leuke 
baan met toekomstperspectief.

Twijfelen over haar studiekeuze doet Sanne overigens al vanaf het moment dat ze haar vakken-
pakket moest kiezen toen ze 14 was. Toen hebben haar ouders haar geholpen en ze is blij dat 
haar ouders daar toen zoveel tijd in hebben gestoken. Sanne heeft ook klasgenoten die spijt 
hebben van de keuzes die ze op jongere leeftijd gemaakt hebben. Zij zijn op advies van hun 
ouders naar de HAVO gegaan terwijl ze liever een praktische opleiding hadden gekozen. Maar 
het MBO is bij veel ouders niet populair omdat er allerlei vooroordelen bestaan over het werk 
dat je met een MBO opleiding kunt doen. Sanne is geschrokken van het grote aantal jongeren 
dat de vervolgopleiding niet af maakt. Of erger nog, dat studies op het moment dat jongeren er 
voor kiezen nog een toekomst op de arbeidsmarkt lijken te bieden, maar dat er tegen het einde 
van de studie nog nauwelijks werk is en het dan te laat is om bij te sturen. Dit maakt haar nog 
meer bewust hoe belangrijk het is om nu de juiste keuze te maken.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?

Venlo staat op de 2e plek van Nederland na Amsterdam als je kijkt naar het aantal banen voor 
hoger opgeleiden. Dat is natuurlijk prachtig. Maar daar staat tegenover dat Venlo op de 49e 
plek staat (van de 50 grote steden!) als je kijkt naar het opleidingsniveau van de mensen die 
hier ook wonen. Dat is een ernstig probleem. De gemeente heeft daarom de laatste jaren  
terecht miljoenen geïnvesteerd om HBO en universitaire opleidingen aan Venlo te binden en om 
aantrekkelijker te worden voor hoger opgeleiden om hier te komen wonen.

Maar met name door de crisis op de woningmarkt heeft dat laatste nog erg weinig resultaten 
opgeleverd. Daarnaast is een ander onderwerp onderbelicht gebleven: het tekort aan MBO 
beroepskrachten gaat de komende jaren grote problemen opleveren voor veel bedrijven met 
name in het MKB. Dit gegeven wordt ook wel de mismatch op de arbeidsmarkt genoemd.  
Qua aantallen banen is er genoeg werkgelegenheid, maar onze inwoners profiteren hier  
onvoldoende van.

We kunnen en mogen het ons daarom niet permitteren om jong talent te verliezen aan verkeerde 
studiekeuzes of slechte begeleiding. Jongeren kiezen nog te vaak voor vakken of opleidingen 
die ze leuk vinden zonder zich te realiseren dat ze hiermee hun toekomst perspectief  
verkleinen. Of ouders belemmeren kinderen die wel een keuze willen maken, omdat ze ten 
onrechte denken dat hun kinderen met een algemene opleiding een beter toekomstperspectief 
hebben dan met een vakopleiding.

Er is in de regio nu al dringend behoefte aan technici, ICT’ers en vakspecialisten. De PvdA wil 
de mismatch op de arbeidsmarkt terugdringen en geen jong talent onbenut laten. 

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

We zetten in op een goede aansluiting van opleidingen op de regionale arbeidsmarkt. 
Dat betekent dat er naast aanvullende opleidingen op het gebied van agro-food, logistiek en  
economie, geworven wordt naar opleidingen op het gebied van zorg en gezondheid, maar 
ook dat opleidingen zo flexibel mogelijk ingericht worden. Op die manier kan er worden  
bijgestuurd in het lessenpakket als het perspectief op werk voor een opleiding kleiner wordt.

We stimuleren en ondersteunen onderwijsinstellingen om leraren en het regionale bedrijfs- 
leven meer met elkaar in contact te brengen. zodat ze jongeren beter kunnen inspireren 
tot een studiekeuze vanuit het perspectief op werk. Onterechte vooroordelen bij ouders  
(bijvoorbeeld dat werken in de techniek geen schoon werk is) gaan we tegen door ze actief te  
betrekken bij open dagen bij werkgevers in de regio.

Tot slot brengen we jongeren op een jongere leeftijd in contact met ondernemers die kunnen 
laten zien wat ondernemerschap in houdt. Niet alleen vakkennis is immers relevant, maar ook 
het stimuleren en ontwikkelen van zakelijk inzicht en handelsgeest. Door kinderen op de  
basisschool reeds te laten proeven hoe leuk het kan zijn om een product te verkopen,  
stimuleren we jongeren om ook dit aspect van de arbeidsmarkt te ontdekken.
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Werk met perspectief

Dit is Sam

Sam is 17 en net als Sanne bijna klaar met de HAVO. In tegenstelling tot Sanne, weet Sam al 
jaren precies wat hij wil: hij wordt na zijn opleiding ondernemer. Hij wil een eigen bedrijf. 
Liefst in Venlo of omgeving. Eigen baas zijn, hard werken en de vrijheid om eigen keuzes te 
maken. Heerlijk. Hij weet echter nog niet waar hij zijn bedrijfje zou willen beginnen. In de 
binnenstad van Venlo of juist in een van de kleinere kernen. De lagere huurprijzen in de 
kleinere kernen zijn natuurlijk aantrekkelijk, maar welk eff ect heeft de toenemende leeg-
stand straks op de kansen voor zijn bedrijf in oprichting? Sam is er nog niet helemaal over uit. 
Gelukkig moet hij eerst nog vier jaar studeren voordat hij zijn defi nitieve beslissing moet ne-
men.

Wat hij precies wil gaan doen met zijn bedrijf houdt hij wijselijk geheim, maar er is een start-
kapitaal voor nodig en het is lastig om dat in deze tijden bij een bank te krijgen. Zeker als je 
net pas komt kijken. En Sam ziet nog een ander probleem: hij heeft van verschillende jongeren 
gehoord dat ze hun opleiding niet kunnen afmaken omdat er niet voldoende stageplaatsen zijn. 
Veel werkgevers die deze kunnen bieden, hebben op dit moment veel moeite om het hoofd 
boven water te houden. Daardoor kunnen ze zich niet permitteren om voldoende capaciteit in 
hun organisatie vrij te maken om stagiaires te begeleiden.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?

Er is in diverse sectoren een nijpend tekort aan stageplaatsen en stagebegeleiders. Het  
meest opvallend is dat dit voor komt in sectoren waar over enkele jaren grote tekorten aan 
gekwalificeerde beroepskrachten worden verwacht. Dit is niet alleen slecht voor jongeren die 
een vak willen leren, maar ook funest voor de economie en daarmee de leefbaarheid in onze  
regio. Er moet met spoed een aanpak ontwikkeld worden om dit tij te keren. Minister Ascher van 
Sociale Zaken heeft samen met de verschillende sectorfondsen uit het bedrijfsleven landelijk 
€600 miljoen ter beschikking gesteld om meer werkervaringsplaatsen voor jonge mensen te 
creëren. Dat geld moet Venlo in regionaal verband maximaal verzilveren. 

Voor startende ondernemers is het lastig om aan kredieten te komen. Een goed idee hebben is 
één ding, maar het ook kunnen betalen is een ander verhaal. Er moeten meer mogelijkheden 
komen om startende ondernemers aan startkredieten te helpen.

De dorpskernen van met name Tegelen en Blerick hebben het erg zwaar. Leegstand is een 
fenomeen dat al enkele jaren het straatbeeld domineert, maar ook de binnenstad kent dit 
probleem. Een overschot aan commerciële ruimte, als gevolg van een steeds verder groeiende 
verkoop via internet, is een toenemend probleem. Er zijn nieuwe creatieve oplossingen nodig 
om deze leegstand een halt toe te roepen en terug te dringen

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

De PvdA wil binnen 1 jaar 500 werkervaringsplekken in de regio Venlo creëren. Dit doen we 
door met geld uit het fonds van €600 miljoen dat minister Ascher hiervoor beschikbaar heeft 
gesteld, werkloze 45plussers in te zetten als ervaringscoaches bij werkgevers. Zij fungeren zo 
als stagebegeleiders voor studenten, maar ook als werkmeester voor werkloze jongeren die 
op deze manier werkervaring op kunnen doen. Op deze manier snijd het mes aan twee kanten 
en worden behalve jongeren ook werkloze 45plussers aan een baan geholpen. We maken per 
branche afspraken dat er binnen de branche baanzekerheid aan jongeren geboden wordt.

Op dit moment kunnen starters een geldlening vanuit de BBZ ontvangen. Van alle geldleningen 
wordt minder dan 70% terugbetaald. We ontwikkelen BBZ leningen in natura, waarmee we 
werkruimte in leegstaand vastgoed beschikbaar stellen aan startende ondernemers in onze 
gemeente. Dit kunnen leegstaande winkelpanden zijn, maar ook leegstaand maatschappelijk 
vastgoed van de gemeente, dat we transformeren tot bedrijfsverzamel-gebouwen voor  
startende ondernemers. Hier snijdt het mes zelfs aan drie kanten: Leegstand wordt tegen  
gegaan. Er ontstaat kruisbestuiving tussen startende ondernemers, waardoor ze kennis en 
kosten kunnen delen. En mocht het onverhoopt toch mis gaan, dan is het geld dat de gemeente 
in de gebouwen heeft geïnvesteerd niet verloren gegaan, maar kan weer door een volgende 
starter gebruikt worden.

We beperken het aantal te bouwen vierkante meters commerciële ruimte in delen van de  
gemeente. Voor nieuwbouw is alleen plaats als er ook vierkante meters verdwijnen.  
Daarnaast houden we het parkeerbeleid tegen het licht en passen waar nodig de tarieven aan.
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Werk met perspectief

Dit is Osman

Osman heeft 3 jaar geleden met uitstekende cijfers een HBO opleiding voor stedenbouwkunde 
afgerond. Toch verricht Osman al drie jaar lang ongeschoold werk in de logistiek. Osman is 
al die tijd actief op zoek naar werk dat bij zijn opleidingsniveau past, maar dit wil maar niet 
lukken. Het is voor Osman maar moeilijk te begrijpen dat de Tweedekamer de pensioenleeftijd 
verhoogt, terwijl meer mensen dan ooit werkloos langs de zijlijn staan. Dat hij de ene week in 
de krant leest dat er 22.000 banen verloren gaan in de zorg, terwijl hij enkele weken eerder op 
het journaal zag dat de komende 5 jaar maar liefst 70.000 vacatures in de zorg ontstaan omdat 
veel baby-boomers met pensioen gaan. Wie moet hij nou geloven? De politiek?

Osman wil allereerst zo snel mogelijk een passende baan, maar hij wil ook een baan met 
perspectief. De duizenden banen die sommige politieke partijen toezeggen klinken mooi en dat 
zijn ze ook. Maar hoeveel jaar duurt het nog voordat ze er zijn en wie zegt dat deze werkgevers 
niet liever een jonger iemand kiezen voor de baan of misschien zelfs een goedkope Poolse of 
Roemeense arbeidskracht? Osman wil ook over 10 jaar een fatsoenlijke baan, zodat hij zijn kin-
deren met een gerust hart een studie kan laten volgen, zoals zijn ouders hem die kans boden!



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?
 
Mensen zien door de bomen het bos niet meer als ze zoeken naar een baan met perspectief. 
Welke sectoren bieden toekomst en welke werkgevers bieden naast werk ook een kans om  
jezelf door te ontwikkelen? Om straks een beter inkomen te kunnen verdienen maar ook om te 
voorkomen dat je baan straks wordt ingepikt door een jonger, goedkoper iemand.

De gemeente kan geen ijzer met handen breken om de economische crisis te doorbreken, maar 
kan wel zorgen dat werknemers en werkgevers goed geïnformeerd worden over de kansen en 
bedreigingen die de toekomst brengen. Want wat voor veel werkzoekenden geldt, geldt ook 
voor veel werkgevers. Met name in het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn veel werkgevers op 
dit moment bezig met overleven en niet met hun personeelsbehoefte over 5 jaar of verder.

Hier kan de gemeente een belangrijke bijdrage leveren. Door nog betere dienstverlening te 
bieden aan (kleinere) werkgevers betreffende de ontwikkeling van de beschikbaarheid van  
voldoende gekwalificeerd personeel en door afspraken met het onderwijs te maken over  
bijscholingsmogelijkheden voor werkende mensen.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

De PvdA wil dat Venlo als centrumgemeente de regie pakt op het verbeteren van kansen voor 
onze inwoners op de regionale arbeidsmarkt. Allereerst willen we dat bij het binnen halen van 
nieuwe werkgevers er gelijk afspraken met het werkplein gemaakt worden over het invullen 
van vacatures bij deze nieuwe werkgevers.  Nu komt het nog te vaak voor dat wanneer de  
afdeling Economische Zaken van de gemeente een gronddeal sluit, de gemeente tijdelijk uit 
beeld verdwijnt tot de (ver)bouw start. 

We willen dat onze inwoners die een baan zoeken als eerste de kans krijgen om een baan bij 
deze werkgevers te bemachtigen in plaats van dat uitzendbureaus ons voor zijn geweest en de  
vacatures vullen met mensen van buiten de regio. De tijd die nu onbenut blijft, kan uitstekend  
gebruikt worden voor de om- of bijscholing van mensen om klaar te zijn voor een baan bij deze  
werkgevers. Daarnaast bieden we taallessen Duits aan, aan werkzoekenden zodat zij kansvoller 
zijn voor en beter in staat zijn om werk te vinden en te krijgen in Duitsland.

De PvdA is enkele jaren geleden initiatiefnemer geweest om regionale arbeidsmarktinformatie 
te verzamelen en prognoses per branche op te stellen, hoeveel vacatures er de komende jaren 
ontstaan. Deze informatie dient beter ontsloten te worden naar het regionale bedrijfsleven, met 
name richting het MKB. Ook dient de serviceverlening aan werkgevers op het Werkplein verder 
versterkt te worden. Het mag niet zo zijn dat de bezuinigingen die het UWV door voert op haar 
dienstverlening de belangen van mensen en bedrijven in deze regio schaadt. Hiertoe wil de PvdA 
een Strategisch  Akkoord  Werkgelegenheid opstellen met werkgevers in de regio Venlo om onder  
gezamenlijke verantwoordelijkheid de dienstverlening aan werkgevers betreffende de  
toekomstige personeelsbehoefte in hun branche in goede banen te leiden. Ook de provincie 
Limburg wordt hierin betrokken via hun inzet op Human Capital Roadmaps.

Het wordt tijd dat de Venlose politiek de krampachtige houding met betrekking tot doelgroepen-
beleid achter zich laat. Harde statistieken tonen aan dat met name allochtone jongeren extra 
problemen ondervinden bij het vinden van geschikt werk. De PvdA is geen voorstander van 
voorkeursbeleid voor deze jongeren, maar is wel van mening dat een positief ingestoken groeps-
gerichte ondersteuning effectief kan zijn in het dichten van de kloof naar de arbeidsmarkt.
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Samen veilig leven

Dit is John

Veiligheid begint thuis en in de eigen straat en wijk. Daarom is John graag wijkagent, omdat 
hij dan dicht bij de mensen staat.  Maar het is frustrerend dat hij heel vaak niet in de wijk is 
omdat hij andere taken bij de politie moet uitvoeren of omdat hij op kantoor zijn administratie 
moet verwerken. 

In de wijk waar John werkt is regelmatig overlast van hangjongeren. Het begon met lawaai en 
baldadigheid, maar de overlast nam afgelopen jaar ernstigere vormen aan. Een aantal jongeren 
die John kent van straat, ging zelfs zo ver over de schreef dat ze betrokken waren bij overvallen 
en bij de straathandel in soft drugs. 

Veiligheid in de wijk kan John helaas niet alleen oplossen. Hij heeft hulp nodig om jongeren die 
nu nog alleen mee lopen, te scheiden van de harde kern die over de schreef gaat en een slecht 
voorbeeld vormt. John kan ze zo aanwijzen maar de jongeren zijn vaak al weg voordat John en 
zijn politie collega’s ter plaatse zijn.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?

Sinds de invoering van de landelijke politie, worden de prioriteiten bij de politie op een grotere 
afstand van de werkvloer bepaald. De burgemeester van Venlo wordt minder betrokken bij 
de dagelijkse praktijk op straat en kan hier ook veel minder invloed op uit oefenen dan toen 
hij nog korpschef van een regionaal politiekorps was. Toch kan de gemeente wel degelijk een  
stempel drukken op veiligheid in de wijk en wijkagenten helpen om meer op straat te zijn.

Het zijn de straatcoaches die jongeren die voor overlast zorgen aanspreken op straat en  
aanpakken als dat nodig is. In Venlo zijn dat er sinds de invoering twee. Dat is te weinig. Hoewel 
bewezen is dat hun inzet succesvol kan zijn, zijn de straatcoaches onvoldoende op straat op de 
uren buiten schooltijd dat dit het meest effectief is. Dit moet beter.

In Venlo hebben we positieve ervaringen opgedaan in de wijk Venlo-Noord, met “Geld-voor- 
geen-Geweld”, een samenwerking waar goed gedrag van jongeren beloond wordt en jongeren 
vanaf de basisschool een alternatief krijgen voor baldadigheid. In een sluitende aanpak is met 
politie, onderwijs en buurt bewoners. Deze ervaring willen we uitrollen over andere wijken. 

In de periode 2005-2011 heeft de Venlose politie succesvol gewerkt met jongeren die als  
vrijwilliger bij de Politie werken. O.a. bij het zwembad Blerick, op kermissen en bij diverse 
evenementen hebben deze jongeren succesvol een brug geslagen tussen politie en jeugd.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

We geven agenten meer mogelijkheden via de algemene plaatselijke verordening (APV) waarin 
de gemeente veiligheidsmaatregelen kan afkondigen in de openbare ruimte. De APV wordt 
meer op maat gesneden op de specifieke problemen op straat. Bij de prostitutieoverlast op de 
Kaldenkerkerweg in Venlo is dit reeds succesvol toegepast. Op basis van de APV kan de politie 
sneller ingrijpen en met veel minder administratieve rompslomp, waardoor men meer op straat 
kan zijn.

Ook de criminaliteit in de kweek van wiet en de handel op straat van drugs trekt een zware 
wissel op het politiekorps. Daarom willen we stoppen met handhaven van de wietpas en  
reguleren we de achterdeur van de koffieshops, die in ieder geval niet in (de buurt van) woon-
wijken liggen maar in het centrum of aan de rand van de stad. Door wiet onder gemeente-
toezicht te kweken en aan te leveren is dit voor criminelen niet meer interessant. Ook kan de 
hoogte van de schadelijke stof in Cannabis omlaag worden gebracht. We zoeken hier maximaal 
de beleidsvrijheid op en blijven inzetten op een stevige lobby naar de Tweedekamer. 

We zetten extra in op het voorkomen van drugs- en alcoholgebruik bij jongeren. We zien  
Jongeren met steeds minder gêne in het openbaar drugs gebruiken tijdens evenementen in 
Venlo. Hier wordt veel steviger tegen opgetreden. Daarnaast blijven we stevig investeren op 
preventie door goede voorlichting en door jongeren zelf meer actief in te zetten op projecten 
als Politie junioren en Geld voor geen Geweld in meer wijken in Venlo.

De PvdA wil 6 straatcoaches, die veel meer op straat zijn buiten schooltijden.
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Samen veilig leven

Dit is Mia

Nog niet zo lang geleden is er bij vrienden van Mia een steen door de ruit gegooid. In die buurt 
is al langer een groep jongeren actief die de buurt onveilig maakt. Het begon met overlast bij 
een speelveldje aan de overkant en toen de vrienden van Mia de jongeren erop aan spraken 
vonden ze kort daarna allemaal troep in hun tuin. Het ging van kwaad tot erger en nu dus dit. 

Mia’s vrienden zijn teleurgesteld in de gemeente en de politie. Ze kwamen wel toen de ruit in 
diggelen ging, maar toen was het al te laat. Toen ze meldingen maakten van overlast van de 
jongeren, werden ze van het kastje naar de muur gestuurd. Als er al politie kwam, kwam er 
steeds maar een enkele patrouille auto en waren de jongeren al gevlogen voordat de politie ter 
plaatse was. 

Mia is erg geschrokken van wat haar vrienden overkomen is en daardoor durft ze zelf ook niet 
meer zo makkelijk alleen over straat. Ondanks dat ze zelf in een hele veilige buurt woont. 
Zeker als ze groepjes jongeren op straat ziet.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?

Hoewel grote delen van de gemeente meetbaar veiliger zijn geworden in de afgelopen jaren is 
het gevoel van onveiligheid bij onze inwoners in veel buurten nog steeds erg laag. Dit mogen 
we niet negeren, of proberen weg te praten door geweldsincidenten te nuanceren. Het gevoel 
van onveiligheid belemmert met name kwetsbare mensen om zich vrij te bewegen op straat  
wanneer het bijvoorbeeld donker is. Dit probleem moeten we net zo serieus nemen als de 
bron van dit onveiligheidsgevoel. Enerzijds door hard op te blijven treden tegen crimineel of  
overlast gevend gedrag, maar anderzijds door bewoners veel actiever te betrekken bij het  
maken van veiligheidsbeleid en bij de uitvoering hiervan. Door mensen actief te betrekken  
en zelf invloed uit te laten oefenen op het veiligheidsbeleid, wordt het zelfvertrouwen van 
bewoners versterkt en het gevoel van onveiligheid verminderd. Dit is reeds op verschillende 
plaatsen in Nederland succesvol bewezen.

Mensen in de buurt weten heel goed zélf waar het aan ligt dat ze zich er niet altijd veilig  
voelen. Ze willen ook graag zelf bepalen welke zaken als eerste opgelost dienen te worden 
voordat het te laat is en van kwaad tot erger wordt. Hiervoor is het belangrijk dat er korte  
lijnen zijn met de wijkagent, de buurtbewoners en de gemeente.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

Bewoners en de wijkagent bepalen samen de prioriteiten welke problemen op het gebied 
van veiligheid en leefbaarheid in de buurt als eerste moeten worden aangepakt. Dit doen we 
naar model van het succesvolle programma van buurtbestuurt.nl 

Hierin stellen bewoners en de politie samen een top-3 samen van de problemen die als  
eerste moeten worden aangepakt. Andere partijen schuiven ook aan, zoals bijvoorbeeld de  
woningcorporaties of openbare werken. De top-3 van problemen wordt niet alleen aangepakt 
door professionals, maar bewoners worden zelf zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering. 
Speciale acties worden aangekondigd en resultaten teruggekoppeld met behulp van actieve 
communicatie. Als de acties zijn afgerond komt het buurtcomité weer bij elkaar en wordt 
een nieuwe top-3 opgesteld. Op plaatsen waar deze aanpak reeds is uitgevoerd zijn meetbare 
resultaten waar genomen. Het aantal meldingen en aangiften op het gebied van veiligheid is 
verminderd. Het gevoel van veiligheid is verbeterd en het vertrouwen tussen bewoners en  
professionals is vergroot.

Naast deze aanpak willen we 2 succesvolle projecten die nu al in Venlo worden uitgevoerd 
op meer plaatsen in de gemeente uitrollen. Het project Wakkere Ouders houdt in dat de  
politie en gemeentelijk toezichthouders strenger optreden tegen minderjarige jongeren  
die voor overlast zorgen. Ouders worden ongeacht het tijdstip direct opgebeld met de  
mededeling dat ze hun kind kunnen komen ophalen, en ouders maken met de straatcoach  
afspraken welke werkzaamheden jongeren onder toezicht gaan uitvoeren  om hun verkeerde gedrag  
te compenseren. Denk aan het zelf reinigen van een object dat ze beklad hebben.

Via het project Stop de Inbreker worden bewoners geconfronteerd met welk gemak  
gelegenheidsinbrekers in hun woningen kunnen inbreken en voorgelicht over betere inbraak- 
preventie. Zo zien ze dat ze zelf veel in de hand hebben op gebied van veiligheid.
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Een gezonde toekomst

Dit is Viggo

Viggo is een vrolijke jongen van 8 jaar. Hij heeft nog een hele 
toekomst voor zich, maar de vraag is hoe veilig en schoon de 
wereld er dan voor hem uit ziet. 

Op de plekken in de buurt waar Viggo speelt ligt veel 
zwerfvuil en ze zijn niet allemaal even veilig. Viggo is 
de wipkip en de peuterglijbaan inmiddels wel ontgroeid.
Viggo wil ravotten en hutten bouwen. Daarvoor klimt hij 
wel eens door een gat in het hek van een braak liggend 
terrein waar een aantal fl ats zijn gesloopt.Maar daar ligt nog 
veel bouwpuin met scherpe randen en groeien veel brandnetels.

Viggo wil graag alleen naar school fi etsen, maar hij moet dan 
twee gevaarlijke kruisingen over steken en de smalle straat 
voor de school is voor en na school heel erg druk met auto’s van 
ouders die hun kinderen naar school brengen. Ook lopen veel 
ouders van oudere kinderen nog steeds met hun kinderen mee 
naar binnen, waardoor ze de auto moeten parkeren, in plaats 
van dat ze in de kiss and ride zone hun kinderen uit de auto 
laten stappen en door rijden.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen? 

De gemeente is gestopt met het ophalen van zwerfvuil in de woonwijken. Op sommige plekken 
hebben we geluk. Daar zijn vrijwilligers aan de slag om het vuil van anderen op te rapen. Maar 
eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. De oplossing ligt natuurlijk voor het belangrijkste deel 
bij de mensen die het vuil op straat gooien. Daarom moet er iets gebeuren om mensen op jonge 
leeftijd veel meer bewust te maken van het afval dat ze produceren en dat dit anders kan!

Er zijn onvoldoende veilige speelplekken voor iets oudere kinderen in de buurt. Er moeten  
ruimer opgezette natuurspeelplekken bij komen waar kinderen op een natuurlijke manier kuilen 
mogen graven of hutten kunnen bouwen.

Aanpassingen in het verkeer zijn de afgelopen jaren vooral gericht geweest op economische 
belangen, zoals de ontsluiting van de binnenstad. Na tunnels en snelwegen is het nu tijd voor 
het verkeer in de wijk. Vooral op de routes waar veel kinderen langs moeten op weg naar 
school, zoals in het centrum van Velden waar kinderen de rijksweg moeten oversteken en bij 
diverse scholen in oudere wijken die niet op het huidige autogebruik zijn ingericht, moeten we 
prioriteit geven.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?  

We leren kinderen op jonge leeftijd dat het met afval ook anders kan! Niet alleen dat het  
belangrijk is om afval te scheiden, maar ook dat je veel minder afval kunt produceren. Veel 
dingen kunnen zelfs zonder afval, leert Viggo op school. Cradle2Cradle heet dat lespakket. 
Als je het slim aanpakt, kan alles dat we gebruiken later nog eens worden gebruikt. Of als het 
van het goede materiaal gemaakt is kan het terug in de natuur, zonder dat planten of dieren 
daar ziek van worden.

Viggo neemt regelmatig spullen mee naar school die papa en mama willen weggooien. Daar 
maken ze dan weer nieuwe dingen van. Zo heeft Viggo van oude regenlaarsjes hele stoere 
plantenbakjes gemaakt voor in de schoolmoestuin. Kapotte spullen kan Viggo laten repareren 
bij het repair-café in het Huis van de Wijk en goede spullen die hij niet meer gebruikt kan hij 
ruilen met andere kinderen op een ruilbeurs in de buurt. Op een schoolreisje ziet Viggo hoe van 
weggegooid plastic weer nieuw speelgoed wordt gemaakt. en Iedere maand ruimt Viggo met 
zijn klas het zwerfafval in de omgeving van de school op. Door de gemeente worden ze voor 
hun goed gedrag beloond net als bij “Geld voor geen Geweld”.  Kinderen spreken elkaar nu aan 
wanneer ze zien dat iemand anders iets op de grond gooit.

Onder regie van buurtbewoners worden afspraken gemaakt met eigenaren van braak liggende 
terreinen om deze om te vormen tot veilige natuurspeelplekken. Elk seizoen, wordt snoeihout 
uit de bossen bezorgd om hutten mee te bouwen. Met papa en mama gaat Viggo veel  
vaker naar het bos of naar de kinderboerderij. Daar leert Viggo nog veel meer over planten en  
dieren. Schoolroutes krijgen prioriteit in ons verkeersbeleid. Dit kan met simpele maat- 
regelen zoals eenrichtingsverkeer bij scholen, maar ook door afspraken te maken met scholen 
om fietsgebruik te stimuleren.
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Een gezonde toekomst

Dit is Jada

Jada is een gezonde meid van 9 jaar. Ook zij heeft nog een hele toekomst voor zich, maar de 
vraag is hoe gezond ze nog is als ze ouder is.

De luchtkwaliteit op de school van Jada is niet optimaal. ‘s-zomers is het er erg warm en als 
de zon lang op de kunststof vloerbedekking staat ruikt het naar plastic. De energierekening 
op school is heel er hoog. Dat geld zou de school veel liever willen investeren in een goede 
zonwering zodat de kinderen ook als de zon schijnt de informatie op het nieuwe blitse digitale 
schoolbord kunnen lezen.

Jada mag wel wat gezonder eten. Ze eet de groente die ze krijgt voorgeschoteld met lange 
tanden op en ook fruit staat niet in de top tien van lievelingseten. Met een opgeheven vingertje 
tegen Jada vertellen dat ze gezonder moet eten werkt niet echt goed. Je merkt dat Jada veel 
sneller dingen oppakt als ze het ook leuk vindt om te doen.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen? 

Het is veel gemakkelijker om ongezonde voeding te kopen dan om gezond eten te kopen voor 
Jada. Gezond eten is niet alleen duurder, maar het ongezonde eten is gewoon veel leuker! 
Ongezond eten is verpakt in blitse verpakkingen met leuke figuurtjes en op ooghoogte voor 
kinderen bij de kassa van de supermarkt liggen chocoladerepen in plaats van fruitsnacks. En als 
eten al gezonder is, dan is het over de halve wereld vervoerd voordat het bij de supermarkt in 
de schappen ligt. Dit moet veranderen. Gezond eten kan ook heel erg leuk zijn!

Cradle 2 Cradle (C2C) is een prachtig principe om minder afval te produceren, maar ook om 
gezonde materialen te gebruiken in de bouw, die niet belastend zijn voor het milieu of voor de 
gebruikers. Zo bestaat er C2C vloerbedekking die zelfs de lucht in het gebouw zuivert en waar 
geen giftige weekmakers in zitten die bij warm weer verdampen en de lucht verzieken. Wat zo 
jammer is, is dat C2C vooral iets is voor bedrijven en de gemeente, maar de meerwaarde ervan 
nog nauwelijks bekend is bij de gewone mensen en kinderen in Venlo. Dat moet veranderen! 
Niet alleen het stadskantoor moet een uithangbord zijn voor C2C, maar vooral die plekken 
waar onze toekomst: onze kinderen verblijven moeten voorbeelden worden voor duurzaam en 
gezond leven!
`

Hoe wil de PvdA dit bereiken? 
                
Jada leert op school en in de eigen buurt hoe voedsel groeit: bij school heeft haar klas een 
eigen moestuin. Als de groenten en het fruit rijp zijn, maken ze er op school of thuis lekkere 
dingen van. Jada leert veel over planten en dieren, maar ook dat veel eten in de winkel uit 
verre landen komt. Om het langer goed te houden, moeten dan allerlei stoffen  aan dat voedsel 
worden toegevoegd. Jada en haar vriendjes en vriendinnetjes oogsten wat ze gezaaid hebben. 
Zo leren ze de betekenis van voedsel en gezondheid kennen.

Ook in alle buurten van de gemeente Venlo ontstaat buurtmoestuinen op braak liggende stuk-
ken grond. Op grotere terreinen én in leegstaande gebouwen ontstaat zelfs ‘urban farming’. 
Hier worden groenten en fruit gekweekt met de hulp van mensen met een grote afstand tot de  
arbeidsmarkt, dat in de lokale supermarkt verkocht wordt. Wanneer de gemeente ergens  
nieuwe bomen aanplant, worden dit op de plekken waar dit kan fruitbomen, waar iedereen 
gratis fruit mag plukken. Zo wordt gezond eten ook voor mensen met een kleine portemonnee 
bereikbaar.

Als er in de gemeente nieuwe scholen worden gebouwd of bestaande scholen worden  
opgeknapt, worden er Cradle2Cradle materialen gebruikt. Vloeren zijn van bamboe of van 
geluiddempende en luchtzuiverende vloerbedekking, zonder schadelijke stoffen! Kinderen en 
ouders leren zo de waarde van Cradle 2 Cradle kennen. Op school bij Jada is het ‘s winters 
lekker warm en ‘s zomers heerlijk koel. Ze gebruiken aardwarmte om de school te verwarmen 
en aardkoude om af te koelen! De elektriciteit komt van het dak, zowel op het huis van Jada, 
als op het dak van school staan zonnepanelen, die door de gemeente mogelijk zijn gemaakt. 
Venlo wordt een voorbeeldgemeente met de energiestrategie 2030. Cradle2Cradle wordt van 
alle Venlonaren en dat dragen we samen uit op een jaarlijks Cradle2Cradle festival.
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De gemeente
 werkt mee

Dit is Luc

Luc is in zijn vrije tijd bestuurslid bij een stichting die al bijna 50 jaar activiteiten voor kinderen 
organiseert in Belfeld. Luc weet als geen ander hoe een levendig verenigingsleven van belang 
is voor een levendige gemeenschap. Op zijn beurt zijn vrijwilligers weer van levensbelang voor 
verenigingen en stichtingen, maar tegenwoordig ook voor allerlei maatschappelijke taken in 
dorpen en wijken, zoals bij buurtbemiddeling waar hij coördinator is. Vrijwilligers bemiddelen 
daar bij confl icten tussen buurtbewoners.

De basis voor vrijwilligerswerk wordt gelegd wanneer mensen elkaar in hun vrije tijd 
ontmoeten. Bij een vereniging, maar ook tijdens een van de mooie evenementen die onze 
gemeente rijk is. Verenigingen en evenementen die niet zouden kunnen bestaan zonder elkaar, 
maar ook niet zonder hulp van de gemeente. Luc is bezorgd dat de bezuinigingen die de 
gemeente de afgelopen jaren heeft doorgevoerd nog niet het einde zijn. Veel organisaties 
en evenementen kunnen zich niet veel meer permitteren. Steeds meer sponsoren haken 
noodgedwongen af en de rek is inmiddels ook wel uit de het verhogen van contributies of 
entree bedragen, zonder leden of deelnemers te verliezen en in een neerwaartse spiraal 
terecht te komen.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?
 
Deelname van inwoners aan zowel evenementen als verenigingen op het gebied van sport, 
cultuur en jeugd zijn cruciaal voor de samenleving. We moeten verenigingen en organisatoren 
van evenementen dan ook de ruimte bieden om deze gezond te houden en geen onverstandige 
bezuinigingen doorvoeren. Professionals dienen nog meer dan nu het geval is ten dienste van 
vrijwilligersorganisaties te werken.

Het huidige subsidiesysteem voor sport, cultuur en jeugd past niet meer bij deze tijd. Het 
geld dat de gemeente er aan de ene kant in stopt via subsidies, wordt er aan de andere kant  
weer uitgetrokken via huurtarieven. Dit rondpompen van geld levert een hoop onnodige  
administratieve rompslomp op en moet stoppen.

In de sport zijn de tarieven al overal gelijk, maar bij gemeenschapshuizen betaal je in de ene 
wijk of kern andere bedragen voor een vergelijkbare ruimte dan op een andere plek. Dat is 
niet eerlijk en heeft als gevolg dat mensen andere delen van de gemeente opzoeken om hun  
vrijetijdsbesteding in te vullen. Om de samenleving te versterken willen we dat mensen zo 
dicht mogelijk bij hun leefomgeving met elkaar kunnen optrekken.

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

Daar waar de gemeente meer huurpenningen vraagt aan verenigingen dan dat ze subsidie  
verstrekt, stoppen we met het verstrekken van waarderingssubsidies en zorgen we dat de 
verenigingen voor alle inwoners toegankelijk blijven door te sturen op betaalbare huurtarieven. 
We stoppen dus met onnodig geld rondpompen en verantwoorden.

De gemeente pompt miljoenen in accommodaties voor cultuur en sport om deze voor iedereen 
toegankelijk te houden. Toch zijn er verenigingen die in vergelijking met volwassenen erg hoge 
contributies voor jeugdleden vragen. We houden tarieven voor verenigingen zo laag mogelijk, 
maar maken wel afspraken met verenigingen om betaalbare contributies voor jeugdleden te 
hanteren. Een manier om hierin te sturen is door huurtarieven voor jeugd lager te maken dan 
voor volwassenen.

Er komt net als in de sport één uniform betaalbaar tarievenbeleid voor gemeenschaps- 
huizen in onze gemeente.

We zetten extra in op solide verenigingsondersteuning en blijven verenigingen versterken via 
combi-functionarissen. We geven sportverenigingen meer invloed op de prioriteiten van 
het verzelfstandigde sportbedrijf. Buiten de sport investeren we extra in ondersteuning van  
vrijwilligersorganisaties via een vrijwilligers servicepunt.

Daar waar verenigingen zelf een investering in gebouwen willen en kunnen organiseren, 
geven we ze hier ook de ruimte voor. Dit sluit vaak beter aan op de praktische behoeften van  
verenigingen en is bovendien vaak goedkoper dan wanneer de gemeente de voorziening ren-
oveert of bouwt. De opslagruimte die door de inzet van vele vrijwilligers bij het sportpark is 
gerealiseerd, ten behoeve van meerdere Belfeldse verenigingen, waaronder die van Luc, is hier 
een prachtig voorbeeld van.
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De gemeente
 werkt  mee

Dit is Niki

Niki woont en werkt in Venlo-Oost. Ze is projectondersteuner bij het buurtwerkbedrijf 
KanDoen. Daar krijgen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de kans om zich, 
in woonwijken via allerlei maatschappelijk waardevol werk, te ontwikkelen en een bijdrage 
aan de maatschappij te leveren. Niki is zelf het ultieme voorbeeld van wat je kunt bereiken 
wanneer de overheid of zorginstellingen de oplossingen niet langer vóór, maar samen mét 
mensen bedenken. Door goed te luisteren en Niki aan te spreken op haar talenten in plaats van 
haar beperkingen, is Niki in korte tijd opgeklommen van patiënt naar betaalde medewerker die 
weer trots durft te zijn op zichzelf. 

Vanuit KanDoen werkt Niki ook veel samen met betrokken buurtbewoners die op vrijwillige 
basis graag iets van hun buurt willen maken. Ze herkent de frustratie bij veel vrijwilligers, 
dat de gemeente (ook al is het met de beste bedoelingen) nog te veel vóór mensen nadenkt 
in plaats van dat buurtbewoners zélf de kans krijgen om keuzes te maken voor hun eigen leef-
omgeving. Maar Niki heeft ook al in de praktijk gezien dat ook dat anders kan. Door het budget 
voor de herinrichting van het aan haar werkplek grenzende Marianumpark letterlijk aan de be-
woners te geven bijvoorbeeld.



Wat is het probleem en wat moet er veranderen?
 
De rol van de overheid is sterk aan het veranderen. Noodgedwongen door bezuinigingen, maar 
vooral ook omdat we aan een samenleving willen werken waar mensen weer oog hebben voor 
elkaar en hun leefomgeving. Er zit heel veel kracht en creativiteit in de samenleving, als je 
deze maar de ruimte geeft om zichtbaar te worden en zich te ontplooien. Daarbij zal de PvdA 
mensen altijd een steun in de rug blijven geven wanneer dat niet vanzelf lukt. Dat laatste 
punt is enorm belangrijk voor de PvdA! Wij geloven dat de sterkste schouders gevraagd mogen 
worden om de zwaarste last te dragen, maar ook dat iedereen naar vermogen een steentje kan 
en wil bijdragen, waar nodig met ondersteuning.

De PvdA heeft altijd gestaan voor een solidaire verzorgingsstaat en daar blijven we vol voor sta-
an. Zorg is geen kostenpost maar een investering in mensen. Maar in een samenleving waar ‘ik’ 
de boventoon is gaan voeren boven ‘wij’, is het ideaal van zorgzaamheid soms doorgeschoten 
in systeemdenken. Systemen die bedoeld waren om zwakkeren te beschermen hebben mensen 
soms ook gesmoord onder een deken van goede bedoelingen. Om overzicht in deze complexe 
systemen te brengen zijn mensen in hokjes gestopt. Maar de drang tot overzicht en daarmee 
het beperken van het aantal hokjes, botst met het gegeven dat alle mensen uniek zijn. Wil je 
mensen gelijkwaardig behandelen, dan moet je mensen niet massaal hetzelfde behandelen, 
maar maatwerk bieden. Om de verschillen tussen mensen recht aan te doen gaan we zaken op 
een betere schaal organiseren: Op de menselijke maat van de buurt.

Dit vraagt ook om een flinke cultuuromslag. Meer vertrouwen in mensen in plaats van steeds 
nieuwe regels te maken en alles willen beheersen. De PvdA wil mensen inspireren, motiveren 
en ondersteunen om de juiste dingen voor elkaar te doen. In plaats van allerlei regelgeving en 
complexe systemen bedenken om te voorkomen dat mensen de verkeerde dingen doen. Een 
sterke overheid die heldere basisregels maakt om kwetsbare mensen te beschermen blijft altijd 
noodzakelijk. Maar hoe kwetsbaar mensen ook zijn, als je hun mogelijkheden wilt zien en de 
ruimte geeft is veel meer mogelijk, dan de overheid in haar eentje kan!

Hoe wil de PvdA dit bereiken?

We brengen niet alleen de zorg terug naar de menselijke maat, maar doen dit ook op het gebied 
van wonen, werk en welzijn. Hiervoor stellen we professionals vast beschikbaar aan de buurt. 
Maar we geven buurtbewoners zelf ook het budget in handen om bijvoorbeeld de openbare rui-
mte te verbeteren. Binnen dit Buurtbudget kunnen bewoners zelf prioriteiten stellen. Mensen 
kunnen ook zelf kiezen of ze taken laten uitvoeren door professionals of door vrijwilligers.  
De gerealiseerde besparingen die bereikt worden in de buurt zijn en blijven eigendom van 
de buurt en mogen ook aan andere verbeteringen besteed worden. De gemeente is niet de  
eigenaar van de buurt, maar de bewoners zelf. 

De overheid stelt een aantal basis spelregels vast om ervoor te zorgen dat dingen eerlijk ver-
lopen en alleen mogen worden opgepakt wanneer er draagvlak in de buurt voor is, maar beperkt 
zich verder zoveel mogelijk tot ondersteuning van buurtbewoners die er de schouders onder 
willen zetten. Het is niet langer zo dat we mensen vragen om in de plannen van de overheid te 
participeren, maar de overheid participeert in de plannen van buurtbewoners.

27



fractie@pvdavenlo.nl

PvdAVenlo

www.pvdavenlo.nl

Hulp nodig? Ombudsteam: 06 - 4960 9859

Bezoek ons in het PvdA Huis,  Grotestraat 48,  5931CW Tegelen


