


Beste inwoners van de gemeente Venlo,

Financiële rust en politieke ruggengraat, is de koers die Venlo nu nodig 
heeft. 

U verdient een gemeente met betrouwbare bestuurders die weten 
wat ze doen en kwetsbaar durven zijn op momenten dat er iets 
fout gaat. Dus geen luchtfietserij, geen gemeenschapsgeld naar de 
kabelbaan en geen onbetaalbare prestigeprojecten meer.

U en ik, iedereen woont in de diverse wijken. Samen met onze  
kinderen, of als oudere die nog zelfstandig wil wonen, maar wel zorg 
aan huis nodig heeft. We wonen samen in onze wijken, we zijn allemaal 
anders. En iedereen in onze prachtige gemeente heeft recht op een fijn 
en veilig leven. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en voelen.

Daar sta ik voor, daar staan wij als PvdA voor. Wij willen mensen 
verbinden.  Wij staan voor gelijke kansen en daarmee een perspectief 
voor iedere inwoner van Venlo. Wij blijven werken aan een gemeente 
waar het groen, schoon, veilig, zorgzaam en leefbaar is. Omdat dit de 
zaken zijn die er voor elk mens toe doen. En de PvdA wil investeren 
in onze gemeente, zodat die actieve en participerende burgers en 
vrijwilligers de ruimte geeft. Veel meer ruimte geeft dan nu het geval 
is. De PvdA wil een bestuur van de stad dat luistert en vrijwillige inzet 
beloont door samen te werken in plaats van tegen te werken.

Erwin Boom, Lijsttrekker PvdA Venlo



Samen. Beter. LEVEN

�� ons inzetten voor alle dorpen en wijken, met extra aandacht 
voor wijken met meerdere sociale en ruimtelijke problemen
�� plannen maken én uitvoeren mét inwoners en 

buurtorganisaties, om te beginnen in het Vastenavondkamp. 
Hiervoor extra geld en menskracht beschikbaar stellen
�� dat de gemeente aansluit op plannen van bewoners, in 

plaats van dat bewoners zich moeten aansluiten bij plannen 
van de gemeente
�� initiatieven van burgers serieus nemen en bij voldoende 

draagvlak ondersteunen
�� samen met inwoners overlast (burenruzies, geluids- en 

drugsoverlast, geweld, hondenpoep, vandalisme, zwerfvuil 
en illegaal storten) aanpakken
�� investeren in communicatie van onderop. Wij zien dorps- 

en wijkraden en andere buurt- en bewonersnetwerken als 
belangrijke samenwerkingspartners
�� meer bevoegdheden voor uitvoerende professionals 

(voorkomen onnodige bureaucratie)

Voor de inwoners van dorpen en wijken willen wij:

�� investeren in ontmoetingsruimten. Wij zorgen voor de 
komst van een multifunctionele accommodatie Op de 
Berg in Venlo-Oost, voor definitieve huisvesting van 
maatschappelijke en culturele instellingen in Tegelen 
(Kunstencentrum, Cultureel Centrum De Haandert, Huis 
van de Wijk en de bibliotheek) en voor een definitieve 
oplossing voor de opslag in d’n Dörpel
�� aandacht voor de behoeften van kinderen, ouderen op hoge 

leeftijd en inwoners met beperkingen. Als voorzieningen in 
aantal teruglopen, is vervoer op maat nodig
�� een wethouder en twee raadsleden als ambassadeur van 

een dorp of wijk



�� overal een leefomgeving die heel, schoon en veilig is. De 
inrichting  van onze openbare ruimte draagt bij aan het 
gevoel van veiligheid
�� dat dorpen en wijken verkeersveilig zijn; met extra aandacht 

voor veilige kindzones rondom scholen
�� overlast tegengaan en aanpakken, als die ontstaat door een 

te grote concentratie van specifieke doelgroepen in een 
bepaald gebied
�� samen met bewoners, veiligheidsplannen  maken voor dorp 

en wijk. Daarin staan  de gezamenlijke doelstellingen voor 
veiligheid en leefomgeving. Bewoners bepalen zo mede de 
prioriteiten van de wijkagent (Buurtbestuurt)
�� de veiligheid voor jeugdigen of partners thuis de absolute  

prioriteit geven. Wij investeren in het tegengaan  van 
huiselijk geweld en andere  vormen van (kinder)misbruik
�� voldoende aandacht voor het versterken van dijken en voor 

maatregelen bij hoogwater bij de Maas en beken in laag 
gelegen delen van de gemeente

Ter verbetering van de veiligheid willen wij:

Samen. Beter. VEILIG



�� discriminatie op de arbeidsmarkt aanpakken
�� een regionaal Werknemers Servicepunt. Werkzoekenden én 

werknemers kunnen hier terecht met allerlei vragen  
(administratief, scholing, juridisch etc)
�� voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus, met 

extra aandacht voor de Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 
�� samen met het voortgezet en middelbaar onderwijs en het 

regionale bedrijfsleven meer inzicht geven aan leerlingen en 
ouders over het perspectief op een baan in onze regio
�� meer samenwerking tussen onderwijs, gemeente en lokaal 

bedrijfsleven om de kansen van met name mbo’ers op de 
regionale arbeidsmarkt te vergroten 
�� voldoende banen binnen de gemeentelijke organisatie voor 

mensen met een arbeidsbeperking. Van bedrijven, waar 
we zaken mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde 
inspanning 
�� zinvol werk en geschikte werkplekken voor inwoners, die 

aangewezen zijn op arbeidsmatige dagbesteding

Ter bevordering van goede werkgelegenheid willen wij:

Samen. Beter. WERKEN

�� experimenteren met vormen van een basisinkomen in plaats 
van een bijstandsuitkering 
�� maximaal maatwerk vanuit de menselijke maat in de  

benadering van werkzoekenden door de werkcoaches van 
de gemeente en het aantal personele wisselingen hier fors 
terugdringen. Iedereen is anders en verdient een eigen  
aanpak om weer aan het werk te kunnen komen



Samen. Beter. LEREN

�� voor onze kinderen schone en frisse schoolgebouwen, die 
veilig en duurzaam zijn
�� onderwijs en zorg op maat voor alle leerlingen in nauwe 

samenwerking tussen scholen, gemeente en zorgpartijen
�� bassischolen ondersteunen in wijken waarvan de 

leefomgeving voor leerlingen onder druk staat
�� met basisscholen, leerlingen en buurtbewoners samen 

werken aan het kindvriendelijk inrichten en gebruiken van 
de schoolomgeving
�� voldoende stageplaatsen met name voor VMBO  jongeren
�� uitbreiding van het hoger beroeps- en wetenschappelijk 

onderwijs in Venlo ondersteunen
�� een betere aansluiting stimuleren van basis-, voortgezet- en 

hoger onderwijs op elkaar en op de arbeidsmarkt

Voor uitstekend onderwijs willen wij:



Samen. Beter. WONEN

�� afspraken met woningcorporaties maken om door de bouw 
van meer betaalbare sociale huurwoningen de wachtlijsten 
terug te dringen, over duurzaamheid en over spreiding van 
goedkopere sociale huurwoningen over dorpen en wijken
�� afspraken maken met corporaties en projectontwikkelaars 

over evenwichtige huisvesting van specifieke doelgroepen, 
zoals studenten, buitenlandse werknemers en mensen die 
zijn aangewezen op beschermd wonen
�� aandacht voor een eerlijke toewijzing van woningen aan 

mensen die het moeilijk hebben om (versneld) een passende 
(sociale huur)woning te vinden
�� stimuleren dat ouderen zo lang en zelfstandig mogelijk 

wonen in hun (sociale huur)woning door woningen aan te 
passen en nieuwe woningen levensloopbestendig te bouwen
�� afspraken met corporaties én private ontwikkelaars maken 

over gemengde wijken en dorpen als uitgangspunt van  
bestemmingsplannen en het realiseren van bouwplannen
�� dat de woonomgeving van iedereen schoon, heel en veilig is

Voor betere huisvesting willen wij:



�� inwoners meer invloed en zeggenschap geven. Overal waar 
het kan worden plannen samen met bewoners opgesteld
�� dat de leefwereld van burgers bij al onze keuzes leidend is in 

plaats van de systeemwereld van de overheid
�� dat initiatieven van inwoners beter ondersteund worden, 

door onder andere meer - en vaste contactpersonen in te 
zetten
�� geen taken door de gemeente laten vervullen, als die 

aantoonbaar beter en/of goedkoper door burgers of burger 
initiatieven kunnen en mogen worden uitgevoerd
�� de mening van burgers peilen over zaken die directe, en 

grote invloed hebben op hun woon- en leefomgeving, 
voordat hierover door de raad een besluit wordt genomen
�� de werkwijze van de raad evalueren en met name bekijken 

of burgers meer inbreng kunnen hebben bij de voor- 
bereiding van raadsbesluiten
�� duidelijke principeafspraken maken over burgerparticipatie 

en de rol van inwoners en de gemeenteraad hierin

Om te bevorderen dat iedereen mee kan doen, willen wij:

Samen. Beter. MEEDOEN



Samen. Beter. ONDERSTEUNEN

�� armoede bestrijden, in het bijzonder kinderarmoede
�� dat de bijstand een opstap is naar een betere toekomst. 

We helpen mensen door ze te activeren. Daarom willen we 
meedoen met het landelijke experiment: minder controle, 
meer ondersteuning en vertrouwen
�� vrijwilligerswerk en mantelzorgers ondersteuning bieden
�� vrijwilligersinitiatieven die aantoonbaar een bijdrage  

leveren aan de samenleving, op maat blijven ondersteunen
�� meer werkers in dorpen en wijken en minder personele 

wisselingen om goede samenwerkingsrelaties in - en kennis 
over dorpen en wijken op orde te houden
�� meer bevoegdheden voor professionals in dorpen en wijken 

om onnodige bureaucratie te voorkomen
�� een veilige opvang van personen in verwarde toestand
�� concrete plannen uitvoeren om laaggeletterdheid te 

bestrijden
�� dat burgers met problematische schulden les krijgen in 

financiële zelfredzaamheid

Om mensen verder te helpen willen wij:



�� dat toegang tot passende zorg vanzelfsprekend is en blijft 
�� dat er naast digitale dienstverlening altijd plek is voor een 

persoonlijk gesprek
�� dat elke inwoner weet waar je terecht kunt met zorgvragen
�� de zeggenschap van mensen in de zorg vergroten; we vragen 

de mening van cliënten en cliëntenraden
�� eisen stellen aan zorginstellingen. Onder andere over 

transparantie in de financiën, tevredenheid van cliënten en 
medewerkers en over topinkomens 
�� dat zorg voor iedereen betaalbaar blijft. Eigen bijdragen in de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) alleen voor 
mensen met een inkomen boven 130% van het minimumloon
�� investeren in voorzieningen waarmee mensen tijdig en goed 

geholpen zijn zonder dat hiervoor een zorgindicatie nodig is 
�� een betere samenwerking tussen alle huisartsen, 

wijkverpleegkundigen en gemeentelijke sociale wijkteams
�� veilig onderdak en toekomstgerichte ondersteuning voor 

dak-  en thuislozen
�� meer inzet op preventie om hoge kosten later te voorkomen 

Om goede zorg voor iedereen te garanderen willen wij:

Samen. Beter. VERZORGEN



�� voldoende banen met perspectief voor onze jeugd, 
in het bijzonder voor jongeren van ouders met een 
migratieachtergrond
�� dat jongeren elkaar kunnen ontmoeten in hun eigen dorp of 

wijk en in de stad en zo hun talenten kunnen ontplooien
�� ondersteuning bieden aan kinderen en jongeren die in 

armoede leven, met behulp van het Kindpakket. Dit pakket 
biedt financiële ondersteuning voor sport, cultuur en  
opleiding, zodat ieder kind kan meedoen
�� voor kinderen overal een kindvriendelijke woonomgeving
�� organisaties met een vrijetijdsaanbod voor jeugd blijvend 

ondersteunen
�� snelle toegang tot passende zorg in het kader van de  

jeugdwet voor alle jeugdigen die het moeilijk hebben en 
waar nodig voor hun gezin. Zonder wachtlijsten
�� meer preventie om te voorkomen dat jongeren gaan roken, 

verslaafd raken aan alcohol, drugs, gaming en gokken, of dat 
ze het slachtoffer worden van sociale-media en pesten

Voor het welzijn van onze jeugd willen wij:

Samen. Beter. OPGROEIEN

�� extra aandacht voor het voorkomen van kindermishandeling 
en/of (sexueel)misbruik, in samenwerking met onderwijs, 
zorg en politie 
�� dat we met Veilig Thuis een blijvend goed functionerende  

organisatie hebben die door te signaleren en tijdig in te 
grijpen bijdraagt aan een veilige omgeving voor elke kind en 
jongere



Samen. Beter. OUDER WORDEN

�� het  Seniorenpakket:  een papieren boekje en website waar 
álle voorzieningen  voor senioren zichtbaar zijn gemaakt
�� dat ouderen zo lang en zelfstandig mogelijk in hun eigen 

vertrouwde omgeving kunnen wonen
�� afspraken maken met woningcorporaties en zorgaanbieders 

dat oudere (echt)-paren bij elkaar kunnen blijven wonen, 
ook als een van beide zwaardere zorg nodig heeft
�� in elke wijk huizen van de wijk én ontmoetingsplekken 

behouden om eenzaamheid te voorkomen
�� senioren helpen digitale vaardigheden aan te leren
�� een goed toegankelijke openbare ruimte voor mensen met 

een beperking en senioren 
�� gratis parkeren voor mantelzorgers in de straat waar ze 

mensen verzorgen
�� dat voor mensen met een laag inkomen, de collectieve 

zorgverzekering en de regeling voor het verzekeren van het 
Eigen Risico in de Zorg Verzekerings Wet blijft bestaan

Om voor senioren een fijne gemeente te zijn willen wij:



Samen. Beter. MOBIEL

�� meer aandacht voor verkeersveiligheid in wijken en dorpen
�� goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene  

omgeving in het centrum van de stad
�� overal waar betaald parkeren geldt, een parkeertarief per 

minuut en achteraf betalen hanteren: nooit meer betalen 
dan je daadwerkelijk aan parkeertijd gebruikt
�� het draagvlak voor uitbreiding van betaald parkeren en/of 

blauwe zones vooraf bij de direct belanghebbenden toetsen, 
voordat hier beleid voor wordt gemaakt
�� de inzet van buurtbussen die door vrijwilligers worden 

bestuurd blijvend stimuleren
�� dijken en kades gebruiken als wandel- en fietspaden in  

combinatie met recreatie en picknickplekken in het groen
�� een structureel parkeerfonds maken waarin gemeente,  

exploitant en ondernemers participeren
�� realisatie van goede en voldoende fietsparkeerplekken bij 

o.a. de stations en winkelcentra in alle stadsdelen van Venlo

Op het gebied van verkeer en parkeren willen wij:

�� geen betaald parkeren in Blerick, Tegelen, Belfeld, Arcen. 
Velden en Lomm. Wanneer overlast wordt veroorzaakt door 
langparkeerders kan invoering van een blauwe zone een 
alternatief zijn voor betaald parkeren
�� het parkeren van vrachtwagens op eigen terrein van  

bedrijven laten plaatsvinden en niet langs de weg. Als dit 
niet voldoende is, met Rijk & Provincie speciale bewaakte  
en betaalde parkeerterreinen inzetten



�� dat iedereen kan sporten en kan deelnemen aan culturele 
activiteiten. Daarom willen wij financieel bijdragen in de 
kosten voor jeugdigen en volwassenen die in armoede leven
�� dat elk kind kan zwemmen. Kinderen van ouders die 

de zwemlessen niet kunnen betalen, kunnen rekenen 
op financiële ondersteuning van de gemeente via het 
kindpakket
�� vrijwilligersorganisaties ondersteunen en extra 

ondersteuning aanbieden als ze werk maken van diversiteit, 
zich richten op kwetsbare burgers en willen samenwerken 
met andere organisaties
�� geen bezuinigingen op sport- en culturele voorzieningen
�� dat er kan worden gesport in daarvoor geschikte, 

goed onderhouden en voor iedereen toegankelijke 
sportaccommodaties
�� meewerken aan de renovatie van stadion de Koel door  

soepel mee te werken aan de benodigde vergunningen
�� voldoende  speelplekken en speelvoorzieningen in dorpen 

en wijken

Voor een sterk aanbod van Cultuur en Sport willen wij:

Samen. Beter. BELEVEN



�� dat Venlo CO2 neutraal is in 2030 en energieneutraal in 
2050. Venlo voert de ambities uit het Energieakkoord uit 
�� meer groen en groenonderhoud in de stad, wijken en dorpen
�� lokale groene initiatieven bij de ontwikkeling en uitvoering 

van hun plannen steunen 
�� dat zwerfafval en illegale stort van afval door inwoners 

strenger wordt aangepakt 
�� er samen met partners in onze gemeente voor zorgen, dat 

er op meer plekken gescheiden afvalinzameling mogelijk 
gemaakt wordt (bijvoorbeeld met mobiele inzamelpunten) 
�� met de woningcorporaties afspraken maken over 

kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. 
Als bewoners zelfstandig investeren in verduurzaming of 
afvalscheiding, dit belonen met energievouchers 
�� bestaande gemeentelijke gebouwen verduurzamen. Bij 

nieuwbouw staat duurzaamheid voorop en wordt bij 
voorkeur volgens de C2C principes gebouwd
�� dat de toegangswegen er groen en verzorgd bij liggen

Voor een gezonde en natuurlijke leefomgeving willen wij:

Samen. Beter. VERGROENEN

�� dat nieuwbouwplannen gasloos (zonder gasaansluiting) 
worden uitgevoerd. Met projectontwikkelaars worden 
prestatieafspraken gemaakt met ‘nul op de meter’ als inzet
�� bij aanbestedingen, kaveluitgifte en bestemmingsplannen 

duurzaamheid en groene energie(voorziening) afdwingen
�� bij nieuwbouw het gebruik van energiebesparende  

maatregelen als voorwaarde stellen 
�� bij nieuwbouwplannen en herbestemming van gebouwen 

zorgen voor een goede afvoer van regen en afvalwater. 
�� vervanging van tegels en beton door groen ook in tuinen 

stimuleren



�� geen discriminatie in onze gemeente 
�� diversiteit in personeelsbeleid bij de gemeentelijke 

organisatie en de organisaties  waarmee wordt 
samengewerkt
�� dat niemand op basis van hun uiterlijk wordt geweigerd in 

het uitgaansleven en bij vrijetijdsvoorzieningen
�� dat het meldpunt Anti Discriminatie Voorziening Limburg in 

stand blijft
�� gediscrimineerde burgers ondersteunen, door actief op te 

treden tegen alle vormen van discriminatie
�� als regenbooggemeente aandacht besteden aan de 

LHBTI gemeenschap (Lesbisch, Homosexueel, Bisexueel, 
Transgender, Interseksueel) zodat zij volwaardig mee 
kunnen doen in de samenleving
�� investeren in taalonderwijs en begeleiding naar 

(vrijwilligers)werk voor statushouders.

Om iedereen de waarde van diversiteit te laten ervaren willen wij:

Samen. Beter. INTEGREREN



Samen. Beter. INVESTEREN

�� een terughoudend en sober financieel beleid voeren, waarbij 
nieuwe ambities ondergeschikt zijn aan de basis behoeftes 
van onze inwoners
�� geld voor nieuwe ambities vinden door oude te schrappen 
�� vrijval van kapitaalslasten inzetten om vooral bestaande 

zaken te behouden en te vernieuwen
�� met andere grote gemeenten lobbyen om jaarlijks meer geld 

te ontvangen van het rijk voor de uitvoering van (zorg)taken 
in het sociale domein
�� voor investeringen een beroep doen op de geldstroom van 

derden (Europa, Euregio, provincie Limburg, …)
�� alleen wanneer de basisbehoeften van onze inwoners in het 

geding komen een OZB  verhoging overwegen
�� kostendekkende tarieven (blijven) hanteren voor de 

levering van diensten door de gemeente, zoals bouwleges, 
afvalstoffenheffing en rioolbelasting

Om de gemeente weer financieel gezond te maken willen wij:

�� hondenbelasting en toeristenbelasting als algemene  
belastingmaatregelen handhaven. Vanuit de algemene  
middelen wordt budget ingezet om toerisme (Venlo  
centrum, Arcen en Steyl) te stimuleren, hondenpoep op te 
ruimen en uitlaatplaatsen en -routes voor honden te  
realiseren
�� een maximum stellen aan het jaarlijks budget voor externe 

onderzoeken (voor zowel organisatie, college als raad)



1.  Erwin Boom - Venlo
2.  Bep Holla - Venlo
3.  Mohamed Addarrazi - Venlo
4.  Hay Janssen - Blerick
5.  John Spijksma - Venlo
6.  Gé Vervoort - Steyl
7.  Nancy Peppelenbos - Steyl
8.  Lex Marcke, van - Arcen
9.  Marlea Kogeldans - Blerick
10.  Ernst-Jan Hölscher - Venlo
11.  Zakaria Bouders - Venlo
12.  Rasha Doleh - Belfeld
13.  Eric Mierlo, van - Venlo
14.  Thomas Bertens - Venlo
15.  Anneloes Hovens - Venlo

Deze mensen willen jou graag vertegenwoordigen:

Samen. BETER. VOOR JOU
#2 #3 #4

#5 #1 #6

#7 #8 #9

16.  Frauke Brouwer - Venlo
17.  Jan Leunissen - Venlo
18.  Brigitte Kavermann - Tegelen
19.  Rinske Verkoeijen - Venlo
20.  Ilona Huijs - Venlo
21.  Daan Strelitski - Velden
22.  Carlijn Kuntzelaers - Tegelen
23.  Rachid Akabbouz - Belfeld
24.  Marcel Testroote - Venlo
25.  Marielle Wilms - Tegelen
26.  Tom Swart - Arcen
27.  Gonita Testroote - Belfeld
28.  Jos Kempen - Venlo
29.  Hans Liebregts - Venlo
30.  Vera Tax - Venlo



Samen. Beter. MET JOU

Onze  gemeente verdient beter, kan beter!
Vanaf 21 maart 2018, de dag van de gemeenteraads- 
verkiezingen, moet Venlo weer beter worden. Met jouw hulp 
kan dat. Ons doel is om de verbinding met mensen te zoeken in 
plaats van tegenstellingen uit te vergroten. Om problemen te 
benoemen én de oplossingen te vinden om ze aan te  
pakken. Door ideeën uit de samenleving te omarmen en te 
helpen omzetten in resultaten. Door mensen in een kwetsbare 
positie de juiste ondersteuning te bieden en iedereen naar 
draagkracht aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid. 
Door iedereen weer te laten ervaren dat solidariteit loont.

Jij kunt ons in staat stellen om de ambities in dit verkiezings- 
programma om te zetten in resultaat. Door jouw stem op 21 
maart aan een van de kandidaten van de PvdA Venlo te gunnen, 
kunnen wij met een sterke gemeenteraadsfractie werken aan 
een beter Venlo.

Stem daarom op 21 maart 2018 op de PvdA

Jij kunt ons helpen



PvdA
fractie@pvdavenlo.nl
venlo.pvda.nl

5931CW Tegelen
Grotestraat 48

Venlo

facebook.com/pvdavenlo


