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INLEIDING
Groen en sociaal
Een prachtige gemeente tussen Peel en Maas waar iedereen zich thuis voelt, en voor iedereen
een veilige plek is om te wonen. Waar voor iedereen passende arbeid te vinden is, en waar
iedereen gelijk behandeld wordt. Waar we gezonde lucht in kunnen ademen, kunnen wandelen
door uitgestrekte bossen en kunnen genieten van alles wat er groeit en bloeit. Waar bovendien
iedereen passend onderwijs kan volgen, en medische hulp in de buurt is als dat eens nodig
mocht zijn. Waar we samen muziek maken en genieten van kunst en cultuur.
Dat is het soort gemeente waar GroenLinks zich voor in gaat zetten.
Venray is natuurlijk al een flink eind op weg om zo’n gemeente te worden, maar er zijn ook
veel zaken die een stuk beter kunnen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de manier hoe wij de
afgelopen decennia omgegaan zijn met historische gebouwen, hoe in razend tempo een groot
gedeelte van onze omgeving is volgebouwd met logistieke hallen, of kijk naar de enorme
veestapel die een grote impact heeft op onze leefomgeving.
Elke ontwikkeling brengt voordelige effecten en nadelige effecten met zich mee. De afgelopen
jaren heeft de voortdurende jacht naar economische groei steeds de doorslag gegeven bij het
afwegen van belangen. Deze balans moeten we gaan verschuiven om die prachtige gemeente
te worden die we voor ogen hebben. Natuurlijk is een sterke economie belangrijk, maar laten
we eens vaker sturen op stabiliteit, op balans, op welzijn en wat minder op groei.
Wij gaan de politiek in Venray wakker schudden en verder vooruitkijken dan tot nog toe gedaan
is. Daarbij kunnen we ons vasthouden aan de duidelijke richting die GroenLinks al voor ons
heeft uitgezet. Het is aan ons als GroenLinks Venray om met het groen-rode kompas in onze
hand de lokale uitdagingen aan te gaan: integer in de meest brede zin van het woord.
Ik heb er alle vertrouwen in dat GroenLinks Venray een belangrijke bijdrage zal leveren aan
het politieke proces, daarbij gesteund door een kundige, enthousiaste groep mensen met een
zeer diverse achtergrond.
In maart 2022 doet GroenLinks voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in
Venray. We gaan een bijzondere periode tegemoet!
André van Maarschalkerwaard
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1. INCLUSIEVE SAMENLEVING
INTRODUCTIE
De inclusieve samenleving is ontstaan uit Agenda 22, nu bekend als de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens in het VN-verdrag.
GroenLinks Venray wil dat iedereen in staat wordt gesteld om actief deel te nemen aan onze
samenleving. Niemand mag uitgesloten worden. Om dat te bereiken, moet de gemeente een
vangnet zijn voor mensen die zonder (extra) ondersteuning buiten spel dreigen te komen
staan.

ACHTERGRONDEN
De maatschappij is zich meer en meer bewust van het feit dat we het samen moeten doen,
onze samenleving inrichten en onderhouden, en dat we daar met z’n allen ook energie in
moeten steken. Niet iedereen is in staat hieraan mee te doen of een steentje bij te dragen.
Hierdoor loopt men de kans buitengesloten te worden.
De andere kant van ‘niet uitgesloten worden’ is ‘meedoen’. Dat vereist een actieve houding
van mensen zelf. ‘Meedoen’ doet een beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar
‘meedoen’ is niet voor iedereen vanzelfsprekend of eenvoudig. Mensen met een minimaal
inkomen kunnen niet rondkomen zonder gebruik te moeten maken van allerlei toeslagen. Maar
mensen kunnen ook op andere manieren beperkt worden in het meedoen, bijvoorbeeld door
een lichamelijke of geestelijke beperking. Mobiliteit is ook een voorwaarde voor participatie.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Gemeentelijke toetsing
GroenLinks Venray wil dat de vereiste fysieke en sociale maatregelen binnen de gemeente
Venray snel en integraal worden uitgevoerd. Daarbij kan het hanteren van een gemeentelijke
checklist hulp bieden aan ambtenaren en iedereen die zich wil vergewissen van de juiste
stappen die te nemen zijn. Tevens wil GroenLinks Venray dat de toegankelijkheid en
inclusiviteit bewaakt worden en standaard getoetst worden in alle beleidsstukken.

Ondersteuning voor deelname sport en culturele activiteiten minima
GroenLinks Venray wil dat de gemeente ruimhartig is in financiële ondersteuning van minima
en vindt dat het belang van de mensen die het minder goed hebben getroffen voorop moet
staan. Mensen die aan de zogenaamde ‘onderkant van onze samenleving’ verkeren, hebben
net als ieder ander het recht om midden in die samenleving te staan. GroenLinks Venray maakt
zich daar sterk voor. GroenLinks Venray vindt het daarom belangrijk dat de norm, die voor
ondersteuning aangehouden wordt in Venray, opgetrokken gaat worden naar 120% van de
landelijke bijstandsnorm. Andere specifieke vormen van financiële ondersteuning, zoals een
bijdrage in de contributie van sport- en cultuurverenigingen, moeten zeker in stand blijven.
Naast deelname voor kinderen moet ook de mogelijkheid voor volwassenen ingevoerd
worden. Daarnaast mogen eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen niet tot te hoge kosten
leiden.
6

Toegankelijk en bereikbaar
GroenLinks Venray vindt het belangrijk dat mobiliteit geen blokkade opwerpt om te participeren
in de samenleving. De gemeente moet erop toezien dat openbare ruimten, gebouwen en
winkels bereikbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. Structureel overleg met
ervaringsdeskundigen en het Gehandicaptenplatform moeten knelpunten snel aan het licht
brengen. Een contactambtenaar zorgt ervoor dat problemen direct worden opgelost.

Opstellen welzijnsplannen
De grote instellingen voor gezondheidszorg worden omgevormd tot meer kleinschalige
woonvormen. Mensen met verstandelijke of geestelijke beperkingen en ouderen komen in de
wijk of in het dorp wonen. Op zich een goede ontwikkeling. Kleinschalige woonvormen zijn
echter geen garantie dat de mensen die daar wonen werkelijk dorps- of wijkbewoners worden.
GroenLinks Venray vindt het daarom belangrijk dat de gemeente niet alleen de bouwplannen
bespreekt met de zorgorganisaties maar dat er ook welzijnsplannen worden gemaakt.
GroenLinks Venray ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zorgorganisaties en
gemeente samen. Uiteraard moeten de dorps- en wijkbewoners (raden) in het ontwikkelen van
deze welzijnsplannen een belangrijke rol spelen.
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2. LUCHT-, WATEREN BODEMKWALITEIT
INTRODUCTIE
Onze lucht- en bodemkwaliteit, inclusief die van ons grondwater, zijn letterlijk van
levensbelang. Alles wat leeft in onze omgeving kan schade oplopen door stoffen die niet in
onze leefomgeving thuishoren, of meer aanwezig zijn dan gezond voor ons is. De
aanwezigheid van veel stoffen wordt niet door metingen vastgesteld, maar simpelweg
vastgesteld op basis van theoretische modellen, of op basis van verwachtingen.
Ondanks dat er in Venray nauwelijks zware industrie aanwezig is, moeten we ons zeker zorgen
maken over de kwaliteit van lucht, bodem en water. Gek genoeg wordt in Venray nauwelijks
gemeten in hoeverre er schadelijke stoffen aanwezig zijn in ons milieu. Meting van de
luchtkwaliteit vindt plaats in Vredepeel, de enige locatie die het RIVM in onze omgeving heeft
om schadelijke stoffen zoals fijnstof te meten.

ACHTERGRONDEN
Verkeer
De verkeersintensiteit op de A73 is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Ondanks de dalende
uitstoot van voertuigen door verjonging van het wagenpark en doorzettende elektrificatie van
het vervoer blijft de autoweg een punt van aandacht. Daarnaast is ook de verkeersintensiteit
toegenomen door de sterk gegroeide industrieterreinen. Vooral logistieke bedrijven zorgen
voor een toename van het aantal verkeersbewegingen, en daarmee ook voor meer uitstoot
van schadelijke stoffen.
Landbouw
Venray biedt plaats aan een groot areaal aan landbouwgrond. De Nederlandse akkerbouw
staat erom bekend dat zij zeer efficiënt produceert. Voor deze hoogproductieve wijze van
landbouwbedrijven zijn grote hoeveelheden mest en chemicaliën nodig om de
concurrentiestrijd met de rest van de wereld aan te kunnen. Helaas zorgt dit ook voor negatieve
effecten op onze leefomgeving. Hoge concentraties nitraat in ons drinkwater, teruggang van
de biodiversiteit, eutrofiëring (overbemesting) van ons oppervlaktewater en afname van de
insectenpopulatie zijn daarvan voorbeelden.
Veehouderij
Van oudsher is de veehouderij sterk vertegenwoordigd in Venray. Vanwege de arme
zandgrond zocht men vroeger naar een verdienmodel dat daar een oplossing voor kon bieden.
De huidige veehouderij is echter allang niet meer grondgebonden. Veel dieren in de
veehouderij worden gevoerd met stoffen die uit andere delen van Europa komen, en voor een
groot gedeelte zelfs uit andere delen van de wereld. Deze lineaire processen zorgen voor grote
overschotten aan nutriënten in onze regio, die geregeld in ons milieu terechtkomen.
De bijdrage van de veehouderij aan de achteruitgang van onze luchtkwaliteit is wellicht een
van de meest verontrustende aspecten. De directe uitstoot van fijnstof, zowel PM 10 als PM
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2,5, zorgt voor een ernstige verslechtering van onze luchtkwaliteit. Daarbovenop komt nog een
aanzienlijk deel dat zich als secundair fijnstof vormt in onze atmosfeer. In Venray is de
jaarlijkse uitstoot van ruim 1.800.000 kg ammoniak hier medeverantwoordelijk voor.
Vliegverkeer
De plannen om militaire vliegbasis De Peel weer in gebruik te nemen doen de luchtkwaliteit in
Venray geen goed. Het landen en vooral het starten van de vliegtuigen gaat zorgen voor een
extra belasting op de luchtkwaliteit. Ook het vliegveld bij Weeze, net over de grens in Duitsland,
heeft invloed op de luchtkwaliteit. Startende en landende vliegtuigen komen relatief laag over
Venray, en brengen daarmee ook schadelijke stoffen in de lagere luchtlagen.
Biomassa
In onze gemeente staat een groot aantal biomassacentrales. Een deel daarvan zijn ketels
waarin biomassa gestookt wordt om te dienen als verwarming, een ander deel heeft als doel
duurzame energie op te wekken en deze terug te leveren aan een gas- of elektriciteitsnet.
Bij al deze installaties spelen zich processen af die voor schadelijke stoffen zorgen. Het is voor
de luchtkwaliteit niet wenselijk om het aantal biomassa projecten nog verder uit te breiden.
De noodzaak om duurzame energie op te wekken staat op gespannen voet met het
waarborgen van een gezonde luchtkwaliteit. Het aandeel duurzame energie uit biomassa is in
Venray erg groot. Meer daarover in het hoofdstuk “Duurzame energie”.
Houtkachels
Houtrook is voor veel inwoners een bron van ergernis. Niet alleen kan houtrook als
onaangenaam ervaren worden, ook bevat de rook fijnstof en andere schadelijke stoffen. In
tegenstelling tot Duitsland is er in Nederland nauwelijks toezicht op de wijze waarop hout
gestookt wordt. Bij onze oosterburen ligt het toezicht in handen van de schoorsteenveger, die
daar een andere rol heeft dan bij ons. Zo wordt er niet alleen op toegezien dat de installatie in
orde is, maar vindt er zelfs controle plaats op de kwaliteit van het hout.
Het stoken van hout mag niet ten koste gaan van de luchtkwaliteit en mag ook niet leiden tot
onacceptabele overlast.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Meetpunten opzetten
GroenLinks is voorstander van het plaatsen van enkele permanente meetpunten in de
gemeente. Onder het motto ‘meten is weten’ kunnen we op die manier vaststellen hoe het
gesteld is met onze lucht-, water- en bodemkwaliteit.

Toezicht en handhaving versterken
Alle activiteiten binnen onze gemeente die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van lucht,
bodem en water dienen nauwlettend in de gaten gehouden te worden. GroenLinks Venray wil
daartoe meer middelen vrijmaken om toe te zien op naleving van de regels. Ook zien wij graag
een samenwerkingsverband met het Peelland Interventie Team tot stand komen.
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Inzicht verschaffen
Op dit moment is er veel discussie over het aandeel dat diverse partijen hebben in de vervuiling
van ons milieu. Dat moet veranderen. Het moet helder worden wie wat uitstoot binnen de
gemeente Venray. Daarvoor moet een duidelijk overzicht komen waarin dit concreet
aangegeven staat.

Natuur
Naast de Natura 2000-gebieden verdient ook natuur zonder deze status onze bescherming.
De gevolgen van stikstofdepositie en de teruggang in biodiversiteit moeten beter gemonitord
worden en indien nodig moet er worden ingegrepen.

Landelijk beleid
Onlangs is het IPCC-rapport van de VN uitgebracht. GroenLinks Venray vindt dat dit rapport
leidend moet zijn en wil dat Venray actiever reageert op de landelijk en Europees
aangescherpte regelgeving en meer gebruik maakt van landelijke stimuleringsregelingen om
onder andere uitstoot van fijnstof en stikstof terug te dringen en geuroverlast te verminderen.
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3. ECONOMIE
INTRODUCTIE
GroenLinks Venray wil investeren in een toekomstbestendige economie. Er moet vooral
innovatie komen in sectoren waar voor Venray kansen liggen, zoals de maakindustrie, de
(geestelijke gezondheids)zorg en agrofood. Zoek de balans tussen mens, milieu en economie:
“people, planet, profit”.
Het vrije verkeer van goederen en personen is een van de verworvenheden van de Europese
Unie. Bij een interne markt hoort arbeidsmigratie.
GroenLinks verwelkomt mensen die in Venray komen werken. Sterker nog, nu al is iedereen
keihard nodig om het tekort aan arbeidskrachten in de agrarische sector en de distributiecentra
terug te dringen.
Voorkomen moet worden dat er oneerlijke concurrentie ontstaat met de Nederlandse
werknemers. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers in Nederland, ongeacht waar ze
vandaan komen, recht hebben op hetzelfde loon en dezelfde sociale voorzieningen. Migranten
mogen niet worden onderbetaald, worden uitgebuit of slecht gehuisvest.

ACHTERGRONDEN
Er was van oudsher meer maakindustrie in gemeente Venray, maar die heeft steeds meer
plaatsgemaakt voor logistiek. Het aantal arbeidsplaatsen in de logistiek ligt veel lager dan in
de maakindustrie en levert daarom een veel geringere bijdrage aan de economie van Venray.
Ook de agrarische sector is van oudsher sterk aanwezig in deze gemeente. Deze heeft zich
echter ontwikkeld tot grote varkens- en kippenbedrijven, waardoor de balans scheef is geraakt
en inmiddels de grenzen zijn overschreden van wat onze leefomgeving aankan.
Andere sectoren mogen zeker niet worden uitgesloten. Ondernemerschap is volop aanwezig
in Venray. De tijd zal het leren. Wat te denken van de energietransitie?
In de gemeente Venray zijn veel arbeidsmigranten werkzaam. Er is voorzichtigheid geboden
bij het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio, puur en alleen ten behoeve van
de economische groei van Venray.
Landelijk (SER) wordt namelijk gewaarschuwd voor ongewenste verschijnselen zoals
uitbuiting, misbruik, grote mate van afhankelijkheid van buitenlandse werkers van werkgevers
of uitzendbureaus, malafide arbeidsbureaus, schijnconstructies, overtreding van wetgeving en
cao-afspraken en ontduiking van belasting en premies.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Maakindustrie
GroenLinks Venray wil de maakindustrie stimuleren door een acquisitiebeleid dat meer gericht
is op kennis en techniek. Deze industrie staat garant voor hoogwaardige banen en een bredere
werkgelegenheid, bevordert het kansenonderwijs, kan een voedingsbodem vormen voor
11

innovativiteit en duurzaamheid en draagt bovendien bij aan een stabiele economische
toekomst op de lange termijn.

Greenport
De basis van Greenport was agrofood, maakindustrie en logistiek. Ook hier zijn de
verhoudingen scheefgegroeid. GroenLinks Venray wil dat Greenport zich verder ontwikkelt tot
kenniscentrum op het gebied van gezonde voeding en duurzame energie.

Agrarische sector
Voor ondernemers die willen stoppen, kan de gemeente een bijdrage leveren waar het gaat
om nieuwe bestemmingen in het buitengebied. GroenLinks Venray vindt dat er rekening moet
worden gehouden met circulariteit en innovativiteit, passend bij de leefomgeving, waarbij het
dierenwelzijn absoluut niet vergeten mag worden. Er moet sprake zijn van grondgebonden
bedrijven, wat wil zeggen dat er genoeg grond moet zijn om dieren te houden en voedsel te
verbouwen, zonder mestoverschot.
GroenLinks Venray wil ook de biologische landbouw stimuleren, want biologische producten
zijn goed voor mens en omgeving. Daarnaast bieden ze de agrarische sector kansen om op
een toekomstbestendige manier te blijven produceren.
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4. KUNST EN CULTUUR
INTRODUCTIE
Kunst is een belangrijk onderdeel van onze cultuur. Bij een cultuur horen zaken als taal,
kennis, tradities, ambachten, kunst, wetenschap, godsdienst, filosofie, architectuur en
geschiedenis.
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen.
Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de
brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten en
maken zij kennis met schoonheid.
GroenLinks vindt het in stand houden van cultuurhistorische elementen en het stimuleren van
allerlei vormen van kunst (muziek, beeldende kunst, dans, drama, nieuwe media, enz.)
dermate belangrijk dat er ook specifiek bij wordt stil gestaan.

ACHTERGRONDEN
Iedereen moet kunnen meedoen met kunst en cultuur. Ook ouderen worden door culturele
activiteiten (weer) betrokken bij de maatschappij. Het geeft energie en mentale kracht. Toch
neemt de cultuurparticipatie af als mensen ouder worden, onder andere omdat culturele
instellingen, welzijnsorganisaties en zorgcentra niet altijd culturele activiteiten aanbieden voor
ouderen.
Onderwijs speelt een belangrijke rol in het leren waarderen en beoefenen van kunstvormen
en het stimuleren van creativiteit. Dit begint al bij het basisonderwijs. Het bezoeken van
voorstellingen moet tot de mogelijkheden behoren, evenals het actief organiseren van onder
andere muziek in de klas.
GroenLinks is verder van mening dat ook de ‘passieve’ beleving en ervaring van
cultuuruitingen die gemaakt, uitgevoerd en ten gehore worden gebracht door professioneel
werkende kunstenaars, musici en artiesten belangrijk zijn voor het welzijn van een (lokale)
samenleving.
De gemeente moet een duidelijke visie hebben over kunst in de openbare ruimte, respectvol
omgaan met bestaande kunstwerken. Zij houdt overzicht, stimuleert en ondersteunt de
uitwerking van initiatieven die de lokale gemeenschap kunnen verrijken en voor Venray mooie
visitekaartjes kunnen zijn. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van initiatieven op het
gebied van kunst en cultuur in de regio.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Samenwerking culturele instellingen
Aangezien de Venrayse bevolking zeer divers is, moet de gemeente een faciliterende rol
hebben in de onderlinge samenwerking van alle culturele instanties die Venray rijk is en
initiatief nemen voor het organiseren van bijeenkomsten. Voorzieningen voor kunst, cultuur en
historie dragen bij aan een prettig woon- en leefklimaat voor alle inwoners van Venray.
13

Oplossingen jongerencultuur
De Venrayse jeugd moet een eigen platform hebben voor hun cultuur. GroenLinks Venray wil
dat de gemeente jongeren daartoe ruimte biedt, verder stimuleert en waar nodig bijstaat. Dat
kan, meer besloten, in de reeds bestaande jongerensozen zijn, maar ook publiek door middel
van grotere manifestaties.

Oprichten cultuurfonds
GroenLinks Venray wil een geoormerkte spaarpot in het leven roepen voor een cultuurfonds
om (kleine) culturele instellingen te helpen bij welke vorm van kunst of cultuur dan ook. Hier
kunnen alle culturele instellingen in de gemeente aanspraak op maken.
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5. ONDERWIJS
INTRODUCTIE
Goed onderwijs is het beste wat we kinderen kunnen geven. School is een plek waar je kunt
leren, jezelf kunt ontwikkelen en waar je je dromen kunt najagen, waar je ook vandaan komt
en hoeveel geld je ouders ook hebben. Gelijke kansen voor iedereen in onze samenleving
staat of valt bij goed onderwijs dat ons helpt om onze talenten te benutten. Die gelijke kansen
zijn er nu niet. Te vaak bepalen het inkomen en de opleiding van je ouders en de buurt waar
je woont de kansen die je krijgt. Het zou toch niet moeten uitmaken of je wiegje op de Veltumse
Kleffen of Aan den Dril heeft gestaan?
Er zijn grote verschillen in kinderen onderling. De een is een echte studiebol en verveelt zich
al snel op het vwo, de ander werkt liever met de handen en weer een ander kan door
bijvoorbeeld een lichamelijke of psychische aandoening maar heel moeilijk passend onderwijs
vinden in de gemeente. Ook in dit soort gevallen zouden alle kinderen gelijke kansen moeten
krijgen en een mogelijkheid om in de eigen gemeente onderwijs te volgen.
Naast het basis- en voortgezet onderwijs is GroenLinks Venray van mening dat Venray een
ruimer aanbod zou moeten bieden aan middelbaar en hoger onderwijs. Onze regio is in
Nederland het gebied met het hoogste aantal dieren (varkens, kippen, koeien, schapen en
geiten). Dit gegeven kunnen we ook positief inzetten door na te gaan welke mogelijkheden er
zijn om hier opleidingen te laten starten met techniek in akkerbouw en veeteelt, of een
opleiding met als basis voeding. Dergelijke opleidingen bieden jonge mensen die hogerop
willen de mogelijkheid in de regio te blijven.

ACHTERGRONDEN
De kansenongelijkheid in het onderwijs is een pijnlijk gevolg van politieke keuzes. Door
bezuinigingen en doorgeslagen marktdenken is de kansengelijkheid afgenomen. Het
onderwijs is steeds meer ingericht als een race die leerlingen zo snel en goedkoop mogelijk
moeten uitrennen. Terwijl leerlingen harder werken dan ooit en de prestatiedruk groot is,
kampen scholen met lerarentekorten, te weinig budget per leerling en te weinig ondersteuning
voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Meer kansengelijkheid
Binnen de gemeente Venray kunnen nog tal van maatregelen worden getroffen die ervoor
zorgen dat er gelijke kansen komen voor iedereen binnen de gemeente, ongeacht waar je
wieg heeft gestaan. GroenLinks Venray wil alle ontwikkelingen betreffende onderwijs kritisch
volgen en waar mogelijk bijsturen.
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Betere ventilatie scholen
GroenLinks Venray maakt zich zorgen over ventilatie binnen de scholen in de gemeente
Venray. Venray heeft 17 basisscholen. 14 vallen onder SPOV, 2 onder Dynamiek en 1 hoort
bij MOZON. Het merendeel van deze scholen is van vóór 2012, evenals een groot gedeelte
van de gebouwen van het Raayland College. Dat betekent dat de meeste scholen dus niet aan
de nieuwere, strengere normen hoeven te voldoen. Die strengere normen zijn echter wel
nodig. Dat hebben we in de loop van de coronatijd wel gezien. Alleen maar deuren en ramen
openzetten, is te gemakkelijk. GroenLinks Venray is van mening dat de scholengebouwen van
voor 2012 bouwkundig aangepast te dienen worden. Blijvende alertheid op adequate ventilatie
heeft de hoogste prioriteit wat ons betreft.

Speciaal onderwijs
GroenLinks Venray wil ‘de talentencampus’, of zoals het ook werd genoemd ‘de droom van
Venray’, weer opnieuw aandacht geven. We willen nagaan wat momenteel de mogelijkheden
zijn om kinderen met een beperking toch ook naar school te laten gaan in hun eigen gemeente,
kinderen met lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, hoogbegaafde kinderen, ze moeten
allemaal ver reizen naar school door gebruik te maken van schoolvervoer of op eigen kosten
van de ouders/verzorgers. Wij denken dat dit beter kan en beter moet en willen daar opnieuw
energie in gaan steken.

Middelbaar en/of hoger onderwijs
GroenLinks Venray wil onderzoeken of er een mogelijkheid is om een middelbare dan wel
hogere opleiding in Venray te vestigen betreffende de techniek in de agrarische sector en/of
een middelbare dan wel hogere opleiding betreffende voeding.
Dit met het oog op het grote aantal jongeren dat Venray moet verlaten als men een middelbare
dan wel hogere opleiding wil volgen, met als resultaat dat deze jongeren meestal niet
terugkeren naar Venray.

(Arbeids)migranten
Het actief benaderen van (arbeids)migranten en daarbij wijzen op beschikbare taalcursussen
en publieke voorzieningen en hen stimuleren om deel te nemen aan het vrijwillige
inburgeringstraject.
Werkgevers aanspreken op hun rol om via de wettelijke scholingsplicht medeverantwoordelijk
te zijn voor het taalonderwijs voor arbeidsmigranten.
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6. SOCIAAL BELEID
INTRODUCTIE
GroenLinks Venray gaat voor een gemeente waarin we eerlijk delen; iedereen een eerlijke
kans op goed werk, een fatsoenlijk inkomen en een betaalbare woning, voor iedereen de
mogelijkheid gebruik te maken van goede zorg en onderwijs.
Mensen verdienen persoonsgerichte zorg. GroenLinks Venray wil dat mensen zo lang mogelijk
thuis kunnen blijven wonen in hun eigen, vertrouwde omgeving. Maatwerk in de aanpak van
eenzaamheid is daarbij belangrijk. In de zorg staan mensen die hulp nodig hebben centraal,
met hun eigen talenten en hun eigen behoeften en dat moet het uitgangspunt zijn, niet de
regels van de gemeente of de bevoegdheden van de afdelingen.

ACHTERGRONDEN
GroenLinks Venray wil dat iedereen in onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen.
Iedereen moet kunnen meedoen, via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het
mensen zelf niet lukt om een baan te vinden, dan moet de gemeente helpen. Als je je baan
verliest of ziek wordt, moet er een goed sociaal vangnet zijn. Onze gemeente laat mensen
nooit in de steek. GroenLinks Venray vindt ook dat ieder kind een goede start en een eerlijke
kans verdient. Om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar
talenten en dromen zijn. Venray investeert in vitale, gezonde burgers. Dat is ook nodig om te
voorkomen dat werkdruk tot uitval van beroepskrachten leidt. En in de zorg staan niet regels
en structuren centraal, maar aandacht voor de mens. Er is ruimte om te kijken naar wat
mensen kunnen en wat zij zelf willen.
GroenLinks Venray vindt ook dat de zorg breder moet zijn dan alleen het beter maken van de
patiënt. Er moet oog zijn voor alle levensdomeinen waar mensen mee te maken hebben: o.a.
werk, inkomen, wonen, gezondheid en jeugdzorg. Al die terreinen moeten niet apart, maar in
samenhang worden gezien. Het is belangrijk dat mensen hun eigen leven zo goed mogelijk
kunnen sturen en dat hulpverleners dat ondersteunen door goede samenwerking en effectieve
netwerken.
Ook arbeidsmigranten mogen we niet vergeten. Zij komen in Nederland namelijk vaak terecht
op een doorgeschoten flexibele arbeidsmarkt, in banen waar loon geen bestaanszekerheid
biedt, contracten kort en onzeker zijn en roosters onvoorspelbaar. Waar huisvesting slecht en
disproportioneel duur is en huur automatisch wordt ingehouden op het loon.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Eerlijke kansen
Wie je ouders zijn, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen of hoe groot je kunt dromen. Ieder
kind verdient een goede start. Ons onderwijs moet er daarom op zijn gericht om de
achterstanden waarmee kinderen beginnen, weg te werken en zo de talenten van kinderen
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verder te ontwikkelen. Geen enkele jongere mag voortijdig afhaken of worden afgeschreven.
Voor leerplichtigen die buiten de boot dreigen te vallen worden oplossingen op maat gezocht.
Op school en daarbuiten geven wij kinderen de ruimte met voldoende sport- en
speelvoorzieningen.

Jeugdzorg
Kinderen of jongeren komen soms in zulke grote problemen dat zij hulp van buitenaf nodig
hebben. GroenLinks Venray vindt dat jeugdzorg snel moet kunnen inspringen. Zo kan veel
leed en schade voorkomen worden. Wachtlijsten vinden wij onacceptabel. De zorg moet goed
aansluiten bij wat kinderen en jongeren nodig hebben. Daarom moeten kinderen en hun
ouders ook zélf een stem hebben in het zoeken naar de beste oplossing. Alles in goed
onderling overleg. Vroege signalering is van levensbelang, zowel vanuit kinderopvang als
basisscholen. GroenLinks ziet het belang van verantwoordelijkheid dragen en wil dat die
verantwoordelijkheid bij de gemeente komt, met andere woorden de gemeente zal als spin in
het web moeten functioneren en zal het voortouw moeten nemen in vervolgstappen als men
in teams de casussen bespreekt.

Meedoen
GroenLinks Venray wil dat iedereen kan meedoen via betaald werk, school, mantelzorg, of
vrijwilligerswerk. Als dat niet lukt, is het de taak van de overheid om mensen te helpen,
bijvoorbeeld met extra ondersteuning of begeleiding. Wij willen af van de onnodige regels voor
mensen met een uitkering. Daarnaast willen we extra aandacht besteden aan
laaggeletterdheid om achterstanden op te lossen en in de toekomst te voorkomen. Om mee te
kunnen doen, is het belangrijk dat mensen elkaar begrijpen. Het is daarom van essentieel
belang dat (arbeids)migranten een taalcursus kunnen volgen én een plek hebben om met de
taal te blijven oefenen. Hierdoor ontstaat er meer verbinding, leren mensen van elkaar en krijgt
iedereen de kans om mee te doen.

Vitale, gezonde burgers
Wij zien het belang van kunnen recreëren in je eigen wijk en in je eigen dorp. In parken en
groenstroken moet aandacht zijn voor voldoende bomen, bankjes en picknicktafels, wandelen fietspaden, speeltoestellen en kleine sportattributen.
Niet alleen omdat Venray deelnemer is aan de gezondste regio van Nederland, willen we meer
aandacht voor gezonde voeding, wetende dat armoede ook vaak een ongezonde levensstijl
met zich meebrengt. Een voedingsconsulent gekoppeld aan de sociale dienst zou geen
overbodige luxe zijn. Een eigen volkstuin voor mensen die genoodzaakt zijn gebruik te moeten
maken van de voedselbank kan het nodige inzicht brengen in gezonde voeding en tevens een
stuk eigen verantwoordelijkheid en ontspanning.

Dorps- en wijkcoöperaties
GroenLinks Venray wil ‘noaberschap’ een gezicht geven in Venray, zowel op buurtniveau als
op straatniveau. Dit doen we door eigen bewonersinitiatieven op dit gebied te stimuleren en te
faciliteren. Door het inrichten van noaberschap-punten in dorpen en wijken houd je de vinger
aan de pols en zijn de lijntjes naar professionele zorgverleners kort, indien nodig.

Socialer arbeidsbeleid
GroenLinks wil een socialer Venray voor alle werkenden en niet (meer) werkenden. Bijzondere
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aandacht vragen wij voor Europese arbeidsmigranten. Er is in Venray veel vraag naar
laagbetaalde arbeid in arbeidsintensieve sectoren, zoals de agrarische sector en de
distributiecentra.
We willen actief toezien op het naleven van de regelgeving m.b.t. arbeid door een effectieve
controle en strenge handhaving van arbeidswetten en alert te zijn op systematische oorzaken
van uitbuiting en ongelijke concurrentie.

Bibliotheek
Een grote, volledig toegankelijke bibliotheek die veel meer te bieden heeft dan het uitlenen
van boeken, waar men gratis een computercursus kan volgen, hulp krijgt bij het schrijven van
een sollicitatiebrief, hulp krijgt bij het invullen van belastingaangiftes etc., waar basisscholen
met gemak de weg naar toe vinden om kinderen kennis te laten maken met het plezier van
boeken lezen, luisteren en beleven. Een grote huiskamer in het centrum van Venray waar
iedereen welkom is en ook iedereen gebruik van kan maken. Een bibliotheek die het ook
mogelijk maakt voor mensen uit de dorpskernen om in hun eigen woonomgeving een
dependance te bezoeken om gebruik te maken van het aanbod van de Venrayse bibliotheek.
GroenLinks Venray wil zich inzetten voor een bibliotheek met een zo breed mogelijk aanbod
waar het voor iedereen heerlijk vertoeven zal zijn, met een kopje koffie of thee of een glaasje
limonade.
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7. WONEN
INTRODUCTIE
GroenLinks Venray gaat voor een gemeente waarin iedereen in een goede, prettige en
betaalbare woning kan verblijven.

ACHTERGRONDEN
GroenLinks Venray wil dat iedereen in onze gemeente in een fatsoenlijke en betaalbare
woning kan leven. Het is algemeen bekend dat er in Nederland momenteel een grote
woningnood bestaat. Er zijn ook in onze regio grote tekorten aan betaalbare woningen, met
name in de sociale huursector en het middensegment. De druk op de woningmarkt is groot,
mensen staan soms jaren op een wachtlijst, jongeren worden gedwongen bij hun ouders te
blijven wonen, ouderen die naar een kleinere woning zouden willen verhuizen zien daar geen
kans toe omdat die woningen er niet zijn en asielzoekers met een verblijfstatus moeten
noodgedwongen in een AZC verblijven omdat er nergens een woning beschikbaar is.
De afgelopen jaren zijn er op veel locaties in onze gemeente logistieke bedrijven
neergestreken waarin met name laaggeschoolde arbeid wordt uitgevoerd, vooral door
arbeidsmigranten. Ook de arbeidsplekken in de intensieve veehouderij worden vooral ingevuld
door arbeidsmigranten. De arbeidsmigranten komen terecht in een situatie waar huisvesting
slecht en disproportioneel duur is en huur automatisch wordt ingehouden op het loon.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Betaalbare woningen
GroenLinks Venray wil harde afspraken met woningbouwcorporaties, zodat zij voldoende
sociale woningen bouwen die voldoen aan de huidige tijdgeest en volledig toegankelijk of
eenvoudig aan te passen zijn, zodat ook ouderen en mensen met een beperking een bredere
keuze hebben in locatie. Verder willen we afspraken maken over de bouw van voldoende
huurwoningen voor mensen met een middeninkomen en over betaalbare koopwoningen.
GroenLinks Venray wil daarbij dat alle nieuwe woningen energieneutraal worden gebouwd en
dat alle bestaande woningen energiezuinig worden. Dat is niet alleen goed voor de
portemonnee van de bewoners, maar ook voor het klimaat.

Leegstand
Kleine ondernemers zijn heel belangrijk, voor werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van
onze gemeenten. Als winkelruimtes of kantoorgebouwen leegstaan, bieden we daar onderdak
aan creatieve ondernemers, kunstenaars en startups. Indien mogelijk moeten deze ruimtes
ook aangepast kunnen worden tot woningen. Zo voorkomen we verloedering. In de kleine
kernen zorgen we ervoor dat er genoeg voorzieningen zijn, zodat wijken leefbaar blijven en
we verdere leegloop voorkomen.
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Het buitengebied
GroenLinks Venray wil de kwaliteit van leven in het buitengebied beter bewaken en daarop
handhaven. Vooral de geurbelasting ten gevolge van veehouderij moet teruggedrongen
worden. Verder wil GroenLinks Venray een goede huisvesting voor arbeidsmigranten
stimuleren door deze mee te nemen in de gemeentelijke woonvisie, bestemmingsplannen en
afspraken met Wonen Limburg.
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8. MOBILITEIT
INTRODUCTIE
GroenLinks Venray is van mening dat iedereen zich zonder problemen moet kunnen
verplaatsen – voor bijvoorbeeld werk, school of vrije tijd – op een manier die zo optimaal
mogelijk is voor mens en milieu.

ACHTERGRONDEN
Op het gebied van mobiliteit is er in Venray nog behoorlijk wat winst te behalen. GroenLinks
Venray wil het gebruik van het openbaar vervoer, fietsen en deelvoertuigen stimuleren zodat
mensen actief en milieubewust deel kunnen nemen aan de maatschappij. Ook is het belangrijk
om kritisch te kijken naar bestaande fietspaden, ov-verbindingen en wegen. Deze zaken
behoren tijdens nieuwe ontwikkelingen direct meegenomen te worden.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Openbaar vervoer
GroenLinks Venray is blij met de ontwikkelingen op het gebied van de Maaslijn en zal erop
toezien dat de huidige plannen goed uitgevoerd worden of indien nodig worden bijgesteld.
Dankzij de verbeteringen aan dit traject kunnen treinen elkaar ook buiten de stations passeren
en reizen mensen sneller, frequenter en duurzamer. Dit maakt het aantrekkelijker om de trein
te pakken, want stations als Nijmegen en Roermond zijn dan beter bereikbaar en er is minder
vaak vertraging. De elektrificatie van deze lijn is belangrijk voor het milieu omdat dit leidt tot
een betere luchtkwaliteit, minder uitstoot en minder geluidsoverlast.
De huidige busverbindingen binnen de gemeente Venray zijn niet optimaal. Mensen moeten,
ongeacht waar ze wonen, de bus kunnen pakken voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbezoek of
een dagje weg. GroenLinks Venray wil de bereikbaarheid binnen Venray, en dan met name
van en naar de kerkdorpen, verbeteren door meer (bel)bussen te laten rijden, zodat het voor
inwoners gemakkelijker wordt om hun eigen plan te trekken.
Het is positief dat er plannen zijn om elektrische bussen in te zetten voor het streekvervoer en
GroenLinks Venray wil dat dit ook zo snel mogelijk overal gebeurt.

Fiets
GroenLinks Venray maakt zich hard voor goede fietspaden binnen de gemeente Venray, zodat
mensen zich veilig en makkelijk kunnen verplaatsen op twee (of meerdere) wielen. Dit houdt
in dat bestaande fietspaden goed worden onderhouden en dat er nieuwe fietspaden worden
aangelegd als dit nodig is.
Door daarnaast snelfietspaden te realiseren tussen Venray en buurgemeenten, wordt er een
goed alternatief gecreëerd voor de auto. Deze paden zijn alleen bestemd voor fietsers en
gelijkgestemden, dus gebruikers ervaren weinig oponthoud op hun route. Mensen kunnen op
deze manier langere afstanden afleggen en bereiken sneller en veiliger hun plaats van
bestemming. Het wordt daardoor eenvoudiger en fijner om op pad te gaan met de ‘gewone’
fiets, maar ook met de ligfiets of de elektrische fiets. GroenLinks Venray vindt het positief dat
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mensen kiezen voor een milieuvriendelijk vervoermiddel dat ook nog eens bijdraagt aan hun
gezondheid.

Deelvervoer
In de gemeente Venray wonen veel mensen die in andere dorpen of steden werken.
GroenLinks Venray pleit voor het realiseren van carpoolplekken om het carpoolen te
stimuleren en te vereenvoudigen. Daarnaast moet het gebruik van deelauto’s, -scooters en fietsen gestimuleerd worden.
Deze aanpassingen maken het vervoer niet alleen milieuvriendelijker, maar ook toegankelijker
voor mensen met een lager inkomen. Als bonus wordt vervoer hiermee ook een sociale factor.

Elektrisch vervoer
GroenLinks Venray wil voldoende laadpunten realiseren voor elektrische fietsen. Ook voor het
laden van andere elektrische voertuigen moeten de mogelijkheden worden vergroot door meer
laadpalen te plaatsen op parkeerterreinen.

Toegankelijkheid
GroenLinks Venray vindt het belangrijk dat de openbare ruimte, zoals dorpscentra en de
natuur, goed bereikbaar en vindbaar zijn voor iedereen. Dit is te realiseren met een duidelijke
bewegwijzering naar en binnen gebieden, toezien op goed onderhoud van deze gebieden en
door de inclusiviteit te waarborgen. Dit door onder meer gebieden rolstoelvriendelijk te houden
of te maken en betere oversteekplaatsen voor mensen met een visuele beperking. Hiermee
wil GroenLinks Venray bereiken dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij.
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9. ENERGIETRANSITIE
INTRODUCTIE
We kunnen niet zonder energie. We gebruiken energie om comfortabel te wonen, te
produceren en om ons te verplaatsen. Het gebruik van energie is vrijwel onmogelijk zonder
daarbij CO2 uit te stoten, maar dat draagt bij aan de opwarming van onze atmosfeer. Het is
daarom belangrijk om zo weinig mogelijk energie te verbruiken, en ervoor te zorgen dat de
energie die we gebruiken zoveel mogelijk duurzaam opgewekt wordt.
De belangrijkste eerste stap is het terugdringen van het energieverbruik, want energie die je
niet verbruikt, hoef je ook niet op te wekken!

ACHTERGRONDEN
Industrie
Industriële energieverbruikers zijn in veel gevallen in staat om ook energie op te wekken door
hun daken te voorzien van zonnepanelen. Alhoewel dit natuurlijk prima is om de totale CO 2
voetafdruk kleiner te maken, zal een focus op het terugdringen van het verbruik belangrijk
blijven. De gemeente kan daarin een proactieve rol gaan spelen.
Huishoudens
Veel inwoners van Venray zijn bereid om te proberen hun energieverbruik terug te dringen, en
zijn bereidwillig om hun woning te voorzien van zonnepanelen of een zonneboiler. De pogingen
die er tot dusverre gedaan zijn om middels gratis energiezuinige lampen of een infrarood
opname mensen aan te moedigen hebben nog niet het gewenste effect bereikt. In plaats van
veel geld te steken in energiescans en marketing, kan een gratis adviseur wellicht hulp bieden.
Windturbines
Opwekking van duurzame stroom door middel van windturbines is in Venray momenteel niet
van toepassing. Verstoring van het radarbeeld van vliegbasis de Peel speelt daarbij een rol,
evenals discussies over de hinder die ze kunnen veroorzaken voor omwonenden. Indien
omwonenden alleen in de lasten en niet in de lusten mogen delen, zal het moeilijk zijn om
draagvlak te vinden voor initiatieven. Er zal gezocht moeten worden naar oplossingen die
ervoor zorgen dat omwonenden mee kunnen profiteren van de opbrengst, zodat er sprake is
van een win-winsituatie. Deze mag niet alleen toekomen aan (vaak kapitaalkrachtige)
initiatiefnemers.
Zonnepanelen
Natuurlijk is de eerste logische stap om zoveel mogelijk daken in Venray te voorzien van
zonnepanelen, want dat is een plek waar ze niemand in de weg staan. We zullen er niet aan
kunnen ontkomen om ook buiten de daken van gebouwen zonnepanelen te plaatsen. Dit biedt
ook kansen om landbouwgrond te transformeren tot een omgeving met meer biodiversiteit, het
gebruik van bestrijdingsmiddelen terug te dringen en de landeigenaar daarmee ook nog een
goede boterham te laten verdienen.
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Energieopslag
Het elektriciteitsnet loopt op diverse plaatsen tegen grenzen aan, waardoor niet alle duurzaam
opgewekte stroom in het net teruggevoed kan worden. Daarbij loopt de behoefte aan energie,
gedurende de dag en de seizoenen, lang niet altijd synchroon met de opwekking. Het opslaan
van energie zal de komende decennia steeds belangrijker worden om deze onbalans op te
vangen. Voor kortdurende opslag, die dagen met wisselende opbrengst in wind- en zonneenergie op kan vangen, zijn accu’s of warmwaterbuffers een mogelijkheid. Voor langdurige
opslag, die verschillen in seizoenen op kan vangen, kan gedacht worden aan opslag van
groene waterstof.
Biomassa
Het gebruik van biomassa is duurzamer dan dat van fossiele brandstoffen, omdat de koolstof
die erin opgeslagen is, veel recenter uit de atmosfeer werd gehaald. De beschikbaarheid van
snoeiafval en andere biomassa is binnen onze gemeente echter beperkt, en zorgt ervoor dat
er materiaal van (ver) buiten de regio aangevoerd moet worden. Het op grote schaal kappen
van bomen om deze te gebruiken voor energieopwekking zal teruggedrongen moeten worden.
Energiearmoede
In veel Venrayse huishoudens valt het niet mee om de eindjes aan elkaar te knopen. Het
investeren in energiebesparende voorzieningen is dan ook vaak niet haalbaar, en men kan
niet profiteren van de voordelen in de vorm van een lagere energierekening.
Ook huishoudens die in een huurhuis wonen en rond moeten komen van een laag inkomen
moeten ondersteund worden bij het verlagen van de energierekening. Er zal gezocht moeten
worden naar manieren om de verhuurders te motiveren om woningen energiezuiniger te
maken, en naar andere mogelijkheden om huurders te helpen.

WAT GAAT GROENLINKS VENRAY DOEN?
Energieloket
Eén plek waar alle vragen die met energie te maken hebben gesteld kunnen worden, en waar
huishoudens die slachtoffer van energiearmoede dreigen te worden aan kunnen kloppen voor
advies en ondersteuning.

Energieopslag promoten
De gemeente gaat een actieve rol spelen in het opslaan van energie. We gaan onderzoeken
op welke manier we energie op kunnen slaan voor gebruik op een later moment. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan accu’s en thermische opslag.

Inzicht verschaffen
De verhouding tussen energieverbruik en -opwekking moet inzichtelijker gemaakt worden om
helder te krijgen hoe we ervoor staan. We gaan beginnen bij de verbruikers waar het meeste
te besparen valt.

Energiecoöperaties
Coöperaties moeten een actievere rol gaan spelen in het betrekken van omwonenden van
grootschalige energieopwekking en daarbij volledig transparant zijn. Energieopwekking moet
een win-winsituatie worden voor de hele omgeving.
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