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CDA VENLO  
Met elkaar, voor elkaar 

 
 
 
Er is geen mooiere stad dan Venlo. Prachtig gelegen aan de Maas kent de stad een roemrijk verleden. 
Oorspronkelijk gesticht in de vroeg-Romeinse tijd, groeide het gedurende de Middeleeuwen en 
Renaissance uit tot één van de belangrijkste steden van Nederland. Met haar prachtige binnenstad, 
karakteristieke wijken en dorpen, en de vele natuurgebieden is Venlo een lust voor het oog.    
 
Het zijn echter de mensen die Venlo haar unieke karakter geven. Geen stad of dorp in Nederland weet 
succes en plezier zo goed te verbinden als de Venlonaar. Het succes van onze binnenstad als 
trekpleister voor toeristen, de economische aantrekkingskracht voor bedrijven, en de verbinding van 
de stad tussen het buitenland en de rest van Nederland maakt dat onze stad een ongekend 
economisch potentieel heeft. Dit leidt echter niet tot een extreme vorm van individualisme zoals we 
dat in andere delen van Nederland zien. In tegendeel, in Venlo zorgen we voor elkaar, vieren we samen 
feest, en kijken we nog echt naar elkaar om. Dit is wat Venlo zo uniek maakt. Dit is wat ons zo trots 
maakt om hier te wonen.  
 
Venlo staat echter voor grote uitdagingen. De coronacrisis heeft grote impact gehad op de 
leefbaarheid van de binnenstad, er heerst grote onzekerheid omtrent de toekomst van de horeca en 
het verenigingsleven in de hele gemeente staat onder druk. Ook is er sprake van een wooncrisis. 
Huizen worden duurder met de dag, er is een chronisch gebrek aan huizen voor starters, en de huidige 
huizen voldoen al lang niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast waait de wind van 
Europeanisering en globalisering steeds harder door onze gemeente. Veel mensen voelen zich 
bedreigd door de voortduwende immigratie, digitalisering, en het dreigende individualisme dat deze 
veranderingen met zich meebrengen. Hoe we met deze uitdagingen omgaan bepaalt voor een groot 
gedeelte onze toekomst.  
 
Het CDA Venlo wil samen met u deze uitdagingen aan gaan. Wij willen de stad klaar maken voor de 
toekomst zonder haar eigenheid te verliezen. Het CDA wil weer die stem zijn van het overgrote deel 
van de Venlose burgers die op een fatsoenlijke manier wil leven, die met respect met elkaar om wil 
gaan, die voor elkaar wil zorgen en die wil genieten van het al het moois dat alle stadsdelen te bieden 
hebben. We willen de mensen aanspreken die zich herkennen in deze kernwaarden van het CDA. We 
gaan er alles aan doen om uw belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Een belofte die wij 
hier doen met volle overtuiging en respect jegens onze kiezers en alle Venlonaren die we hopelijk 
mogen vertegenwoordigen in het stadsbestuur. Dit is onze belofte aan de inwoners van Venlo en 
vormt de kern van ons beleid. We worden hierbij steeds gedreven door de volgende vier kernwaarden:  
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1. Gespreide verantwoordelijkheid 
 

Voor het CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, buurten, 
sportclubs, scholen, kerken, zorginstellingen, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan 
de samenleving. De overheid geeft al die mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze 
goed in zijn. En de burger geeft de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Mensen 
en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe dingen geregeld moeten worden. Vertrouwen is ons 
inziens het cement dat onze samenwerking verbindt. Dit betekent ook een grote nadruk op de 
leefbaarheid in alle stadsdelen. Wij geloven dat leefbaarheid ontstaat in een gemeenschap die zich 
verbonden voelt, maar waar ook ruimte blijft voor een eigen identiteit en eigen tradities.  
 

2. Solidariteit 
 

Solidariteit houdt in dat mensen oog hebben voor elkaar. Men mag en kan op elkaar leunen, waarbij 
de ieder zijn verantwoordelijkheid durft te nemen. De overheid hanteert het solidariteitsbeginsel 
vanuit haar eigen taak: zij garandeert de sociale zekerheid en doet een appèl op burgers en 
maatschappelijke organisaties om te werken aan maatschappelijke ontplooiing met en voor mensen. 
Daarnaast geloven wij dat ieder mens unieke kwaliteiten heeft en onderdeel wil zijn van de 
gemeenschap. Dit betekent dat we mensen vertrouwen geven om hun plaats in de samenleving vorm 
te geven.      

 
3. Publieke gerechtigheid 

 

Publieke gerechtigheid waarin de overheid zekerheden biedt, grenzen stelt en een bestaansminimum 
garandeert om daarmee met name de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen. 
Dit houdt ook in dat de overheid voorspelbaar moet zijn. En nog veel belangrijker, een betrouwbare 
rol moet vervullen. In een tijd waarin vertrouwen in de politiek gedaald is, moeten we alles in het werk 
stellen dit vertrouwen terug te winnen en te versterken. Dit betekent transparantie over 
besluitvorming, een toegankelijke rechtsprocedure voor iedereen, en inspraak van burgers op beleid.  
 

4. Rentmeesterschap 
 

Rentmeesterschap wil zeggen dat de mens zorgvuldig moet omgaan met zijn of haar omgeving. Die 
omvat naast de natuur en het milieu, ook de omgang met talenten op het gebied van wetenschap, 
techniek, arbeidsverdeling of cultuurvorming. Rentmeesterschap duidt op verantwoordelijkheid voor 
het bewaren van onze aarde en al haar bewoners. Wij willen het ons zo dierbare Venlo in prachtige 
staat doorgeven aan onze kinderen zodat ook zij op dezelfde manier kunnen genieten van deze 
schitterende stad.  
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Gebaseerd op deze kernwaarden van het CDA stellen we in dit verkiezingsprogramma concrete 
maatregelen voor aan de hand van negen thema’s: 
 

1. Mens en cultuur  
2. Stadsontwikkeling  
3. Sociale beleid, onderwijs en zorg  
4. Veiligheid  
5. Klimaat, natuur, en openbare ruimte  
6. Dienstverlening en bestuurscultuur  
7. Economie 
8. Financiën 
9. De dorpskernen 
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                 Mens, cultuur en sport  
   Met elkaar leven 

 
 
 
 
Het CDA Venlo gelooft dat het hart van de stad in de wijken ligt. De omvangrijke natuurgebieden, het 
rijke verenigingsleven, de vele buurtverenigingen en de unieke wijk- en dorpskernen geven Venlo haar 
unieke karakter. De corona crisis heeft echter een groot effect gehad op alle sportclubs, 
cultuurverenigingen, hobbyclubs en musea van Venlo. Bij vele is de nood hoog omdat activiteiten niet 
door konden gaan, leden zijn afgehaakt en een gevoel van onzekerheid is ontstaan over de toekomst. 
Het CDA staat pal voor al onze verengingen. Wij maken ons hard om alle verenigingen te behouden 
voor de toekomst en waar nodig te versterken. In onze toekomst heeft de gemeente Venlo een rijk 
verengingsleven dat het unieke karakter van de wijken en dorpen weerspiegelt.  
 
Om elke wijk de aandacht te geven die het verdient, kiezen wij voor een lokale aanpak. Elke wijk kent 
zijn eigen problemen. Oplossingen zijn nooit standaard. Dit betekent dat er meer regie moet komen 
in de wijken om de problemen effectief te lijf te gaan. Wij pleiten ervoor dat er meer samenwerking 
komt tussen de verschillende organisaties die in de wijk actief zijn. Wij willen ook dat de burger actief 
meedenkt omdat zij het beste weten welke problemen in de wijken aan de orde zijn en welke 
oplossingen daarvoor kunnen worden bedacht. Een betere, meer leefbare wijk, zorgt voor meer geluk, 
gezondheid en plezier voor alle mensen in de buurten. Het CDA wil hierin investeren. Samen met u 
maken wij van elke wijk in de gemeente Venlo de beste wijk. In het laatste hoofdstuk vindt u de 
gedetailleerde voorstellen van het CDA per stadsdeel en dorp in de gemeente Venlo. Meer algemeen 
pleiten we voor:  
  
Wijk- en dorpbeleid 
• Het CDA wil een wijken- en dorpenbeleid dat zoveel mogelijk aansluit bij de unieke kenmerken 

van de specifieke wijken en dorpen: van Venlo tot Blerick, van Hout-Blerick tot Boekend, van 
Tegelen tot Belfeld en van Velden, via Lomm, tot Arcen. In onze ogen spelen de dorpsraden hierin 
een belangrijke verbindende rol.  

• Wij staan voor de verenigingen in goede en slechte tijden. Dit betekent dat we graag in gesprek 
gaan met de verenigingen van sport, tot theater naar buurtvereniging. Wat zijn de uitdagingen 
die zij hebben en wat kan de gemeente voor hen betekenen? Het CDA ziet het als haar opdracht 
onze gemeenschap te versterken en hierdoor de wijken leefbaar en aantrekkelijk te blijven 
houden voor alle generaties.  

• Wijkpanels, wijkverenigingen en dorpsbelangen kunnen voor hun activiteiten subsidie van de 
gemeente krijgen. Wij prioriteren aanvragen die zich richten op structurele verbeteringen van de 
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wijk omdat wij ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van leven voor een groot gedeelte wordt 
bepaald door de kwaliteit van de buurt.     

• Het CDA is groot voorstander van het principe Right to Challenge. Bewoners(organisaties) kunnen 
zelf het initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter kan en anders 
moet. Het CDA pleit voor ondersteuning van dit soort initiatieven.  

 
Cultuur  
• Het CDA vindt dat de gemeente een faciliterende en verbindende rol moet innemen ten opzichte 

van het culturele aanbod. Wij willen hierbij aansluiten zodat er een rijk en veelzijdig aanbod van 
culturele activiteiten in de stad blijft. Wij nodigen iedereen uit mee te denken over het culturele 
aanbod dat de gemeente u biedt. Op deze manier willen we dat Venlo een levendige stad blijft 
met een divers aanbod van activiteiten. 

• Het CDA ziet kunst en cultuur als vergrootglas voor identiteit. Zowel voor het zichtbaar maken van 
unieke (historische) kwaliteiten als voor het zichtbaar maken van kwetsbare onderdelen in onze 
samenleving, het landschap of economische keuzes. Cultuur geldt hierbij als motor voor toerisme 
en daarmee onze economie. Wij willen dit behouden en versterken. Nu vinden wij Venlo al de 
mooiste gemeente van Nederland. Het wordt tijd dat iedereen in Nederland dat gaat zien. 

• Het CDA is van mening dat de gevolgen van de herijking onvoldoende duidelijk zijn. Daarom 
willen we dat herijking in brede zin geëvalueerd moet worden in samenwerking met de 
cultuursector. 

 
Sport 
• Sporten is van vitaal belang voor elk mens. Het is belangrijk om hier al jong mee te beginnen en 

kinderen (proactief) in aanraking te laten komen met het zeer diverse sportaanbod dat we in onze 
gemeente hebben.  

• Het CDA wil sport breed inzetten als preventief middel tegen gezondheidsrisico's. Vitale en fitte 
mensen zijn gezonder en dus gelukkiger. Wij willen dat hier vanaf de basisschool en gedurende 
het middelbaar onderwijs zeer veel aandacht voor is. Ook kunnen verenigingen en de gemeente 
hier zelf een actieve rol in spelen.  

• Het hebben van vitale verenigingen is een belangrijk uitgangspunt voor het CDA. Er zijn bij 
verschillende takken van sport gesprekken gaande over mogelijke fusies van verengingen. Het 
CDA vindt het belangrijk dat dit in samenspraak gebeurt met de verenigingen zelf en dat dit in de 
basis niet van bovenaf opgelegd mag worden. 

• Net zoals bij de culturele sector is het ook in de sportsector lang onrustig geweest door de 
herijking van het subsidiebeleid die gepaard ging met bezuinigingen. Ook hier willen wij een 
breed en transparante onderzoek uitvoeren, samen met alle belanghebbenden. 

• Er wordt al jaren gesproken over kunstgrasvelden bij SVB, Sportclub Irene en IVO (SV-Velden). 
Deze belofte dient prioriteit te krijgen. 
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               Gebiedsontwikkeling   
      Met elkaar wonen 

 
 
 
 

Als gevolg van de voorspelde demografische trend, die aangaf dat het inwoneraantal op termijn 
zou dalen, is de gemeente het afgelopen decennium vrijwel op slot gegaan voor de bouw van 
nieuwe woningen. Het gevolg is dat er nu een tekort is van betaalbare koop- en huurwoningen 
voor mensen met een middeninkomen. Voor starters is het nu vrijwel onmogelijk geworden om 
een huis te bemachtigen. Bovendien is ook de woningvoorraad relatief verouderd, verduurzaming 
verloopt moeizaam en stadsvernieuwing heeft minder impuls gekregen dan wenselijk en mogelijk 
is. Een gemeente die geen of te weinig nieuwe woningen bouwt, veroudert en verliest daardoor 
haar aantrekkelijkheid als woonplaats. Die tendens wil het CDA keren door slim te bouwen aan de 
toekomst en zo de aantrekkelijkheid van de gemeente Venlo als woonstad te vergroten.  
 
Het CDA zet daarom in op het vinden en beschikbaar stellen van voldoende bouwlocaties voor een 
goede mix van huur- en koopwoningen. We hebben daarbij vooral oog voor aantrekkelijke locaties 
die de centrumfunctie van de stad- en dorpskernen versterken. Dat is belangrijk om dat het CDA 
daarmee hoopt te bereiken dat het voorzieningenniveau op een hoog niveau gehouden kan 
worden. Dat bouwen doen we niet blind. Het CDA wil ook oog houden voor de toekomst, mocht 
er op termijn een overschot aan woningen in onze stad ontstaan. Het CDA wil tegelijkertijd in 
gesprek gaan over sloop en transitie van de oude woningvoorraad die op termijn uit gaat vallen. 
Via afspraken over versneld bouwen nu en sloop op termijn willen wij dat ontwikkelaars en 
woningcorporaties volop de ruimte krijgen in onze stad. 
 
Een cruciaal element in deze visie is de leefbaarheid van de gemeente. In onze visie bouwt de 
gemeente geen huizen, maar wijken. Wij renoveren geen woningen, maar investeren in de 
leefbaarheid van een gehele straat: veel groen, veel faciliteiten, en altijd veilig. Waar de nadruk 
op komt te liggen, is afhankelijk van de behoeftes van de wijken en de dorpskernen. Belfeld is 
Arcen niet en heeft andere behoeften en wensen. Het CDA wil hier sterk op inzetten. Samen 
maken we Venlo een aantrekkelijke gemeente voor iedereen die hier woont en iedereen die van 
Venlo zijn nieuwe thuis wil maken.   
 
Woningen 
• Als het aan het CDA ligt zal de komende vier jaar bestaan uit slim bouwen aan de toekomst. 

Dit betekent het uitbouwen van bestaande gebieden, leefbare en gevarieerde wijken te 
creëren met ruimte voor iedereen. Kortom er moet een huis zijn voor iedereen: voor mensen 
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met hoge en lage inkomens, voor mensen met een huur- of koopwens en voor 
alleenstaanden, ouderen, en gezinnen.     

• Er zijn op dit moment echter te weinig woningen voor starters en wie wil verhuizen kan vaak 
geen geschikte woning vinden. De enige duurzame oplossing is het realiseren van nieuwe 
woningen en de huidige woningen weer toekomstbestendig maken. Wij maken hier een 
grote prioriteit van de komende jaren.  

• Om dit mogelijk te maken wil het CDA aan de ene kant bouwlocaties sneller klaar maken 
voor gebruik. Er zijn in de gemeente Venlo voldoende plekken waar mensen willen wonen en 
waar de buurt enthousiast is over verdere ontwikkeling van de wijk. Het CDA wil dit 
faciliteren zodat de wijken zich kunnen blijven ontwikkelen.  

• Aan de andere kant wil het CDA fors investeren in de ontwikkeling van bestaande woningen 
en wijken. Wij helpen burgers woning klaar te maken voor de toekomst, zoals de slag naar 
meer duurzame woningen. Daarnaast investeren we in de leefbaarheid van wijken. Dit 
betekent meer groen, goede faciliteiten, en de aanwezigheid van verenigingen en scholen in 
de vele buurten die de gemeente Venlo rijk is.   

• Het CDA vindt dat de woonlasten voor woningen in principe alleen met de inflatie mogen 
stijgen. Dit geldt zowel voor kopers als huurders.  

• Wij zien daarom geen plaats voor huisjesmelkers in Venlo. Verhuurders moeten hun 
verantwoordelijkheid pakken om een leefbare situatie te creëren voor huurders. Dit geldt 
zowel voor de lokale bevolking als voor arbeidsmigranten.  

• Het CDA wil dat de gemeente bij de uitvoering van het verkrijgen van een sociale 
huurwoning nadrukkelijk rekening houdt met de toegankelijkheid voor starters, gezinnen en 
andere groepen die hierop zijn aangewezen. Statushouders krijgen niet automatisch 
voorrang bij een sociale huurwoning, maar gemeenten hebben wel de taak hen woonruimte 
te geven. 

• De eerste plannen voor het Kazerneterrein kunnen op steun van het CDA rekenen. Dit moet 
voortvarend worden doorgezet. 

• De diversiteit aan woningbouw moet de nieuwe manier van bouwen zijn. 
• Binnen de rode contouren bouwen blijft een belangrijke opgave voor ons stedelijk gebied, 

hier is namelijk nog veel ruimte. In de wijken en dorpen moeten er mogelijkheden zijn om 
buiten de rode contour te bouwen wanneer de leefbaarheid in het geding dreigt te komen. 
De kernen mogen niet op slot komen te zitten. 

 
Mobiliteit  
• Het CDA wil nu al nadenken over de toekomst van onze mobiliteit in Venlo. Hoe zorgen we 

ervoor dat de binnenstad niet dichtslibt, maar juist bruisend, en gezond blijft? Het CDA wil 
een mobiliteitsplan ontwikkelen dat een visie beschrijft op basis van deze uitgangspunten.  

• Het CDA kiest ervoor om meer in te zetten op duurzame vormen van mobiliteit, zoals 
elektrische bussen.  

• Parkeren moet mogelijk, betaalbaar en makkelijk worden en blijven, ook in de binnenstad 
van Venlo. De parkeertarieven op straat mogen daarom niet verder stijgen dan de inflatie. 
Echter moet er op worden toegezien dat de ontsluitende wegen wel bereikbaar blijven en de 
overlast van verkeer beperkt wordt voor de omwonende.   
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          Sociaal beleid, onderwijs en zorg 
                              Voor elkaar zorgen 
 

 
 
 

 
Het CDA maakt zich sterk voor de samenleving. De gelukkigste momenten in een mensenleven 
ontstaan niet alleen, maar vinden plaats in de ontmoeting tussen mensen. Mensen voelen zich 
beter als ze gezien en erkend worden. Dat is waar het CDA voor staat en waar wij in willen 
investeren. Dit betekent dat we mensen die zich inzetten voor onze samenleving graag willen 
steunen en faciliteren waar nodig. Maar dit betekent ook dat we voor mensen zorgen die in nood 
zitten. Dit betekent dat we oog hebben voor mensen die zich eenzaam voelen. Het betekent ook 
dat we luisteren naar mensen die problemen hebben en hulp bieden waar nodig, dat we het 
verenigingsleven ondersteunen, en dat we een goede spreiding van buurthuizen en 
gemeenschapshuizen, kunstencentra faciliteren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Voor het 
CDA heeft Iedereen het recht zich onderdeel te voelen van ‘onze gemeenschap’.  
 
Samenleven werkt alleen als iedereen ook zijn verantwoordelijk pakt. Een bedrijf glorieert als 
mensen trots zijn op het bedrijf en bereid zijn een extra stapje te zetten om de toekomst van het 
bedrijf veilig te stellen. Een samenleving ontstaat als mensen bereid zijn te investeren in het leven 
van een ander. Een stad is niet anders. We zorgen voor elkaar waar nodig, investeren tijd en 
energie in elkaar, en nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en een ander. Dat is hoe wij 
samenleven zien. Met een actieve houding om het juiste te willen doen. Met oog voor elkaar.  
 
Ouderen 
• Het CDA wil dat de gemeente ondersteuning biedt aan initiatieven die zorg dichtbij willen 

realiseren, bijvoorbeeld zorg na ontslag uit het ziekenhuis, dagbesteding, ontmoeting en 
vervoer. Er wonen steeds meer kwetsbare mensen thuis die deze extra zorg hard nodig 
hebben.  

• Door gezondheidsproblemen te voorkomen kunnen ouderen langer gezond thuis blijven 
wonen. Dit is een taak van de gemeente die tot nu toe onderbelicht is en waar samen met 
sociale wijkteams, zorginstellingen en scholen meer op moet worden ingezet. Voorbeelden 
hiervan zijn voorlichting over dementie, eenzaamheid, depressie, en inbraakveiligheid. 

• Er moeten voldoende woningen zijn waarin wonen en zorg wordt gecombineerd, zodat 
ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente moet waar mogelijk nieuwe 
woonvormen voor ouderen ondersteunen.  
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• Het CDA wil de ouderen betrekken bij de samenleving. Initiatieven en projecten die dit 
gedachtengoed onderschrijven moedigen we daarom aan en zullen we ondersteunen waar 
mogelijk. 

 
Participatie 
• Armoede is meer dan een financieel probleem. Het ontneemt mensen ook de kans om deel 

te nemen aan de samenleving. Wij zien de bijstand daarom vooral als een vangnet voor hen 
die het nodig hebben en niet als een permanente regeling voor diegenen die niet willen 
werken. Wij willen dan ook dat mensen zoveel mogelijk participeren naar vermogen, zodat 
mensen die echt hulp nodig hebben met respect bejegend, begeleid en ondersteund 
worden.  

• Het CDA wil mensen met een beperking beter begeleiden. Dit betekent een goede 
samenwerking tussen gemeente en de gehandicaptenraad. Denk hierbij aan door met 
ervaringsdeskundigen frequent drukbezochte plekken in de gemeente te bezoeken om 
hindernissen voor toegankelijkheid te signaleren en te verhelpen. 

• Eenzaamheid is een groot probleem in Venlo. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, 
maar vooral onze ouderen zijn een groeiende kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor 
ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en 
verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan willen wij inzetten op het versterken van 
bestaande maatschappelijke en sociale verbanden. En ouderen stimuleren om zelf op zoek te 
gaan naar sociale contacten. Zo komen zorgmijders sneller in beeld. Juist diegenen die onder 
de radar blijven, koersen aan om te vereenzamen. Omzien naar elkaar is het motto. 

 
Integratie 
• Het CDA wil dat de gemeente statushouders direct in aanraking brengt met 

onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. 
Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek vinden in 
de plaatselijke samenleving. Daarbij is ook aandacht voor de rijke culturen die nieuwe 
Nederlanders kunnen toevoegen. Een cruciaal element van gemeenschapszin is dat we 
elkaar verstaan en begrijpen.  

• Voor het leren van de Nederlandse taal is hier een belangrijke rol weg gelegd. Op deze 
manier zijn zij geen bijstanders in onze samenleving, maar medestanders van onze 
gezamenlijke cultuur.    

 
Scholing 
• Wij vinden het van cruciaal belang dat wijken en dorpen hun eigen identiteit houden. Dit 

betekent dat we er alles aan zullen doen om scholen te behouden voor de verschillende 
dorpen. We vinden ook dat het onderwijsaanbod veelzijdig en op niveau moet blijven. We 
gaan daarom met scholen in gesprek als er sprake is van leegloop of overloop in een 
bepaalde wijk, zoals zich dit nu voordoet in vele wijken in onze gemeente.  

• Daarnaast vinden wij van het CDA dat laaggeletterdheid een belangrijk speerpunt blijft 
binnen onze gemeente: nog steeds loopt Noord-Limburg achterop. De taal is de sleutel tot 
verdieping, kennisvergaring en bestrijdt hiermee ook armoede, vereenzaming en 
achterstanden. We zien hierbij de sleutelfunctie die ons prachtige bibliotheek al jaren 
vervult, evenals de scholen. Echter zien we ook dat er nog werk aan de winkel is. Het CDA 
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pleit voor nauwkeurige monitoring van dergelijke projecten, en nog meer in te zetten op 
taalaanbod. 

• De middelbare school is bij uitstek de plek waar mensen hun identiteit ontwikkelen. Het CDA 
zet zich daarom sterk in op de ontwikkeling van de school als sociale ontwikkelingsplaats. Dit 
betekent dat we er alles aan doen om het aantal schoolverlaters zonder diploma te 
minimaliseren, willen we gezond eten in en rond de scholen stimuleren, en stimuleren we 
initiatieven tot naschoolse activiteiten.    

• Het CDA blijft zich inzetten voor een bredere ontwikkeling van de hogescholen en 
universiteiten in Venlo. Door jongeren de kans te bieden in hun eigen stad te gaan studeren 
is de kans ook groter dat ze na hun studie in Venlo blijven. Dit zorgt voor een sterkere sociale 
verbanden in de gemeente, het verbetert het vestigingsklimaat en trekt daardoor nieuwe 
bedrijven aan en zorgt voor een gezonde samenstelling in de gemeentelijke demografie.   
 

Jeugdbeleid 
• De overheveling van de jeugdzorg van het rijk naar de gemeenten heeft de zorg 

toegankelijker gemaakt, maar ook veel duurder, ook bij ons in Venlo. We zien een wildgroei 
van nieuwe aanbieders die heel gemakkelijk veel geld verdienen aan de lichte zorg. Hierdoor 
is de zwaardere zorg in de knel gekomen en kampen veel gemeenten met grote tekorten. 
Daarom moeten we scherper kijken welke zorg echt nodig is en stellen we hogere eisen aan 
nieuwe aanbieders. In de overlap met het passend onderwijs maken we meer samenwerking 
mogelijk. 

• We maken duidelijke afspraken met jeugdzorgaanbieders, voeren adequate controle uit op 
de financiën en pakken zorgfraude aan. Ook maken we duidelijke afspraken met huisartsen 
en andere verwijzers. Wij willen af van ingewikkelde aanbestedingen en willen langdurige 
contracten binnen de jeugdhulp en de WMO. 

• De coördinatie en onderlinge communicatie door hulpverlenende instanties in de  
jeugdzorg dient te worden verbeterd door in situaties waarin meerdere instanties  
betrokken zijn één eindverantwoordelijke instantie aan te wijzen. Het CDA vindt dat hier nu werk 
van wordt gemaakt.  

• Het CDA wil dat kinderen met jeugdhulp het recht krijgen om iemand uit hun eigen omgeving 
te betrekken bij belangrijke zorgbesluiten. Deze steunfiguur is geen professional, maar een 
goede bekende, zoals een familielid, de buurman of de trainer van de voetbalclub. De 
zelfgekozen mentor is er niet om delen van de professionele hulp over te nemen, maar om 
daadwerkelijk en gelijkwaardig mee te beslissen over wat goed is voor het kind, het gezin en 
de situatie. 

• We besteden vanzelfsprekend aandacht aan de continuïteit van zorg voor jongeren die 18 
worden. We kijken daarbij samen met de jongere naar een goed overgangspunt naar andere 
vormen van zorg en andere financieringsbronnen.  
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                Veiligheid   
      Op elkaar letten 

 
 
 
 

Het zorgen voor de veiligheid is een kerntaak van de overheid: veiligheid is een fundamenteel 
recht voor elk mens. Niet alleen een sterke politiemacht zorgt voor veiligheid: ook de 
verantwoordelijkheid die wij daar als inwoners zelf in nemen, draagt daaraan bij. Veiligheid maken 
we met elkaar.  Om deze reden kiest het CDA voor een wijkgerichte visie op veiligheid. Al jaren is 
duidelijk dat preventie van criminaliteit sterk samenhangt met de leefbaarheid en de sociale 
cohesie in de wijken. Toch schiet het juist hier vaak tekort. Wij willen deze trend doorbreken en 
sterk inzetten op het veilig en leefbaar maken van wijken. Dit betekent het faciliteren van 
wijkagenten en buurtwachten, en een grote rol voor straat-coaches die dichtbij jongeren staan en 
sturing kunnen geven.  
 
Het CDA sluit echter niet de ogen voor de problemen die er soms zijn in de Venlose wijken. 
Samenleven betekent dat mensen verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun gedrag 
en bijdrage aan de samenleving. Als mensen de vele kansen die ze worden aangeboden niet 
pakken, dan rest er niets anders dan dit aan te pakken. We zetten daarom ook in op een sterke 
politiemacht die snel en krachtig kan handelen indien nodig om zo de wijken veilig te houden voor 
iedereen die zijn steentje wel wil bijdragen.  
 
Veiligheid  
• Mensen zelf vormen primair de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve 

houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is 
daarom belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen 
aanspreken op (kleine) misstanden. Dit betekent dat voor wijken waar de sociale 
samenhang minder is, is extra inzet van gemeente, politie en maatschappelijk 
middenveld nodig. 

• Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. 
De aanpak in Q4 (Venlo centrum) is hier een goed voorbeeld van. De gemeente informeert 
de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan 
het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren 
van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken. 

• Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten 
moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt en 
goede contacten onderhouden met buurtbewoners zodat de drempel laag is om hen te 
benaderen.  
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• Het CDA wil dat er meer samenwerking komt tussen de verschillende instanties die 
gezamenlijk verantwoording dragen voor de veiligheid in wijken, óók tegen het grote gevaar 
van ondermijning van het gezag. 

• Het CDA vindt ook dat er sneller op klachten van burgers gereageerd moet worden. Het 
duurt nu vaak te lang en dit ontmoedigt burgers om aangifte te doen.  

• Het CDA ziet de groeiende invloed van georganiseerde misdaad in onze samenleving en de 
ondermijning van de rechtsstaat als een groot gevaar voor de veiligheid van onze wijken. Het 
CDA wil de samenwerking tussen gemeente en partners versterken om ondermijning van 
gezag tegen te gaan. Een goed voorbeeld is project Pandora (Blerick) dat zijn vruchten 
afwerpt en de gemeente velliger maakt. Wij willen dit soort projecten versterken en waar 
nodig uitbreiden.    

Verkeersveiligheid 
• Wij bepleiten een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen. In straten in 

de omgeving van deze voorzieningen worden bij voorkeur snelheid verlagende maatregelen 
genomen, is voldoende verlichting (sociale veiligheid) en komen goede 
parkeervoorzieningen.  

• Tevens vinden wij dat we als gemeente goed bereikbaar moeten zijn voor adviezen en of 
klachten van onze burgers: als er in een straat structureel te hard wordt gereden, er 
ongelukken gebeuren, en bewoners zich onveilig voelen, dan vinden wij van het CDA dat ze 
gehoord moeten worden, en het beleid met hen besproken moet worden.  

• Fietsen is naast gezond, ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vergt wel 
goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische 
fietsen toeneemt. Wij vinden dat de gemeente Venlo daarom moet zorgen dat mensen van 
alle leeftijden die willen fietsen, dat ook op een goede en veilige manier kunnen.  
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             Klimaat en natuur  
       Met elkaar behouden 

 
 
 

 
Het CDA is ook een groene partij: we willen Venlo graag nóg groener en leefbaarder maken. Dat 
zijn we verplicht aan onszelf en zeker ook aan de komende generaties. We hebben onze omgeving 
immers gekregen en hebben de taak om deze goed te beheren en gezond door te geven aan de 
volgende generatie.  
 
Onze visie is dat de energietransitie efficiënt en rechtvaardig moet verlopen. Efficiënt betekent 
dat investeren in technologieën die zich hebben bewezen, maar ook op de hoogte blijven van alle 
nieuwe mogelijkheden die zich steeds weer aanbieden. Rechtvaardig betekent dat we de kosten 
proportioneel verdelen. Bedrijven, burgers, en overheden dragen allemaal hun steentje bij naar 
draagkracht.  
 
Dit betekent ook dat we het klimaatbeleid niet aan de burger willen opdringen, maar samen met 
hen vorm willen geven aan een duurzame toekomst. Wij vragen de burgers mee te denken, wij 
nodigen bedrijven van groot tot klein uit om met ons in gesprek te gaan, en wij dagen waar nodig 
de regionale en landelijke overheid uit om ons te ondersteunen. Op deze manier kunnen we 
samen de toekomst klaar maken voor onze kinderen.  

 
Wijken en dorpen 
• De gemeente laat geen kans onbenut om met haar maatschappelijke partners, zoals de 

woningbouwcorporaties, het besef van duurzaamheid onder haar burgers te vergroten.  
• Het CDA zet zich er voor in dat alle woningen, bedrijven en gebouwen in het jaar 2035 

duurzaam geïsoleerd zijn; buurt voor buurt en straat voor straat. Isolatie van gebouwen is 
namelijk een van de meest effectieve manieren om energie te besparen en daarmee de 
uitstoot van CO2 terug te dringen. Wij willen het maatschappelijk vastgoed, zoals de 
gemeentelijke kantoren, zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze 
voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.  

• Bij nieuwbouwprojecten dringen wij aan op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken 
van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen, de nul-op- de-meterwoningen. Bij 
bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, 
scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt.  

• Goed voorbeeld, doet goed volgen. Neem duurzaamheid op in je aanbestedingsbeleid, koop 
groene energie in en plaats zonnepanelen.  

Burgers  
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• Wij helpen de burger met de duurzame transitie. Niet voor elke burger is het huis geschikt 
voor vergaande veranderingen, terwijl andere burgers juist meer willen doen dan wat is 
vereist. Samen met de burger gaan we kijken wat kan en wat niet kan, wat slim is en wat 
niet. Op deze manier wil het CDA het klimaatakkoord niet opdringen aan de burger, maar 
juist samen met hen vorm gaan geven de komende jaren.   

• Het CDA ziet verduurzamen niet als een doel op zichzelf, maar als een middel om de wereld 
beter door te geven dan we die hebben ontvangen. Dit betekent dat we niet investeren in 
duurzame projecten om een ambtelijk vinkje te plaatsen. Wij investeren in projecten die 
werken. Dit betekent bijvoorbeeld dat volgens het CDA niet allen huizen van het gas hoeven 
aangezien dit alleen effectief gebleken voor nieuwbouwhuizen. Pas het toe, waar het werkt. 
Doe het niet, als het geen zin heeft.   

 
Bedrijven 
• Kies voor het bouwen van bedrijfspanden die op een goed moment weer omgevormd 

kunnen worden naar nieuwe toepassingen of duurzaam afgebroken kunnen worden 
• Het CDA gaat in dialoog met bedrijven over verduurzaming, zoals de plaatsing van 

zonnepanelen. Waar het kan, gaan we het doen. Waar het niet efficiënt is, doen we het niet.  
• Er zijn nog meer dan voldoende ongebruikte daken om zonnepanelen te plaatsen. Het CDA 

prioriteert daarom zonnepanelen op daken over zonneweiden.    
 
Agrarische sector 
• De agrarische sector behoort al jaren tot de wereldtop en het CDA wil het daar graag 

houden. De agrarische sector staat echter onder grote druk en het CDA wil hen de helpende 
hand bieden. Het CDA wil daarom in gesprek gaan met de ondernemers om samen de 
problemen op te lossen.    

• Ons uitgangspunt hierbij is een gezonde toekomst voor de landbouw, tuinbouw en visserij in 
onze regio. Wij zien hun vakmanschap en innovatie als een kans om samen met hen te 
verduurzamen. Het CDA wil hen daarbij helpen. Dit betekent dat het CDA wil investeren in de 
agrarische sector zodat zij – indien ze dat willen – de transitie kunnen maken naar een meer 
duurzame bedrijfsvoering.  

• Wat de sector verder nodig heeft is een duidelijk langetermijnperspectief, de ruimte om te 
ontwikkelen en een eerlijke prijs voor hun producten. Het CDA wil daarin meedenken en 
investeren in innovatieve projecten die de sector klaar maken voor de toekomst.  

 
 

  



16 
 

 

 

 

         Dienstverlening en bestuurscultuur   
        Met elkaar besturen  

 
 
 

  
 
De gemeente heeft als taak wonen en werken op een goede manier mogelijk te maken. De 
samenleving verwacht van de gemeente een goede en transparante dienstverlening. Daar hebben 
onze inwoners recht op: als gemeente ben je er immers voor je inwoners. Het CDA-Venlo beseft 
dat de afgelopen maanden een aantal zaken heeft gespeeld die het vertrouwen in de relatie met 
de burger hebben geschaad. Dit is uitvoerig onderwerp geweest van zelfreflectie binnen de CDA-
fractie, de afdelingen en het landelijk bestuur.  
 
We prijzen ons gelukkig dat in onze stad het CDA, integriteit van bestuur wel altijd centraal heeft 
gestaan. Een hoog goed, dat wij ook in de toekomst zo willen houden. Het CDA in Venlo is van 
oudsher een partij die haar verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. In Venlo heeft het CDA altijd 
een sterk vertrouwen van de Venlonaar mogen krijgen. In vele colleges van B&W heeft het CDA 
een prominente rol ingenomen in het recente verleden. Daarmee hebben we bij kunnen dragen 
aan de mooie stad en samenleving die we nu zijn.  
 
Dit willen we in de toekomst blijven doen voor de burger. Het CDA wil hierbij luisteren naar 
mensen die vast zijn komen te zitten in een systeem dat geen oog meer heeft voor individuen met 
hun eigen unieke verhaal. Dit systeem moet veranderen en dat begint bij de overheid. Wij stellen 
daarom een aantal concrete maatregelen voor die ervoor zorgen dat de bevolking het eerste en 
laatste woord heeft. Precies zoals dat in een vertegenwoordigende democratie is bedoeld.  
 
Dienstverlening  
• Het CDA wil breken met de trend op meer controle. Samenleven betekent dat we elkaar 

vertrouwen geven vooraleer we corrigeren. Dit betekent dat we politie, leraren, 
beleidsmedewerkers, jeugdwerkers, en alle andere medewerkers van de gemeente, moeten 
vertrouwen. Geen overbodige bureaucratie die enkel bedoeld is om controle uit te oefenen, 
maar vertrouwen in professionals dat zij hun werk kunnen en willen uitvoeren. Bij het CDA 
geloven we in mensen en daar past geen overdreven regelzucht bij.   

• Wij willen meer ruimte voor de menselijke maat in de uitvoering van beleid. Concreet 
betekent dit voor het CDA dat beleid en regels niet tot in detail zijn uitgewerkt, maar ruimte 
laat aan de uitvoerende ambtenaar om rekening te houden met individuele gevallen. Regels 
moeten dus niet te specifiek worden geformuleerd, maar geven enkel een kader waarbinnen 
besluitvorming kan plaats vinden. Regels mogen nooit een doel op zich zijn. 



17 
 

• Dit betekent ook dat ambtenaren meer met moeten burgers samenwerken om plannen te 
realiseren. Dit geeft de ambtenaar de ruimte maatwerk te leveren in samenspraak met de 
burger en staat zo midden in de samenleving.  

• De gemeente maakt deel uit van een sterk veranderende samenleving, waarin de steeds 
verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen 
is. Het CDA wil Venlo hier klaar voor maken. De internettechnologie biedt kansen om te 
komen tot steeds meer op maat gesneden, persoonlijke onlinedienstverlening die goed, 
gemakkelijk en snel is. Hierin willen we de komende jaren flinke stappen zetten. Bij deze 
ontwikkeling dient er echter altijd aandacht te zijn voor burgers die zich geen raad weten 
met een toenemende digitalisering van onze samenleving.  

 
Transparantie en communicatie 
• De gemeente is open en transparant over de nevenactiviteiten van de burgemeester, de 

wethouders en ook de raadsleden. Raadsleden die persoonlijk betrokken zijn bij een bepaald 
onderwerpen, moeten zich afzijdig houden van het debat en de stemming. Zakelijke uitgaven 
door B en W moeten inzichtelijk zijn. 

• Wij vinden het belangrijk dat de gemeente duidelijk communiceert. Dan gaat het om het 
vroeg in een proces informeren van alle betrokkenen én hen gedurende het proces op de 
hoogte houden. De communicatie van de gemeente moet daarnaast ook begrijpelijk zijn.  

 
Inspraak en participatie 
• Het CDA zet zich in voor een lokale democratie. Mensen wonen in wijken en dorpen en niet 

in een gemeente. Wij willen daar de wijkbudgetten voortzetten en willen een nog nauwere 
samenwerken met de dorpsraden.  

• Maak een gemeentelijk participatieplan. In dat plan moet duidelijk naar voren komen op 
welke terreinen participatie kan plaatsvinden, hoe ver je als gemeente wil gaan met nieuwe 
invullingen van de lokale democratie, hoeveel ruimte je de inwoners wilt geven en wat die 
ruimte inhoudt. Een grote aandacht zal liggen bij het betrekken van jongeren bij de politiek. 
Vaak hebben ze te weinig interesse in politieke besluitvorming terwijl het in veel gevallen 
belangrijk is voor hun toekomst.  

• Ook wil het CDA dat burgers politiek participeren als ze dat willen. Dit betekent dat burgers 
vaker uitgenodigd gaan worden tijdens raadsvergaderingen om te informeren, maar ook om 
te zien wat hun vertegenwoordigers doen en zeggen. Het is immers in hun belang dat zij 
goed vertegenwoordigd worden en politici hebben de plicht hen hierover goed te 
informeren.  
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            Economie   
  Met elkaar innoveren 

 
 
 

 
Het CDA streeft naar een sterke, innoverende, en eerlijke economie. Een sterke economie 
kenmerkt zich door werkgelegenheid voor iedereen in Venlo. Werk zorgt ervoor dat mensen elkaar 
ontmoeten, van elkaar leren, en zich onderdeel voelen van onze gemeenschap. Wij gaan daarom 
investeren in mensen zodat zij hun talenten kunnen benutten. In onze visie voor de toekomst staat 
de gemeente zij aan zij met ondernemers en werknemers. Iedereen draagt zo zijn steentje bij om 
de stad sterk en veerkrachtig te maken.  
 
Een innoverende economie betekent dat we Venlo klaar willen maken voor de toekomst. De 
groeiende rol van digitalisering en technologische innovatie zal Venlo veranderen. De vraag is niet 
of we hieraan mee moeten doen, maar wij willen hier graag het voortouw in nemen, wij willen 
investeren in de toekomst. Onze focus ligt hierbij op het faciliteren van lokaal innoverend 
ondernemerschap. Het midden- en kleinbedrijf vormt het hart van Venlo en herbergt een schat 
aan kennis en innoverend vermogen. Door juist hierin te investeren zorgen we ervoor dat Venlo 
haar unieke karakter behoudt en dat bovendien mensen zich blijven ontwikkelen. Samen zorgen 
we er zo voor dat Venlo klaar is voor de toekomst.  
 
Een eerlijke economie betekent dat mensen moeten kunnen profiteren van een goed economisch 
klimaat en dat iedereen de kans krijgt om met zijn talenten een eerlijk inkomen te verwerven. 
Maar het betekent ook rekening houden met anderen en oog hebben voor de leefbaarheid van de 
stad. De corona crisis zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers en werknemers. Het CDA staat 
pal voor deze mensen. Zij aan zij bouwen we de stad weer op en nemen hier onze volledige 
verantwoordelijkheid. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de andere taken die 
mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere 
zorgtaken.  
 
Werkgelegenheid en (lokaal) ondernemerschap 
• Het CDA wil niet dat de lasten van de corona crisis oneerlijk verdeeld worden. Het kan niet zo 

zijn dat mensen zonder enige schuld zonder werk komen te zitten vanwege een pandemie 
die iedereen treft. Wij zullen ondernemers en werknemers de juiste ondersteuning bieden 
zodat we met zijn allen beter uit deze crisis komen.    
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• Wij hebben een rotsvast geloof dat werken niet alleen een economische, maar ook een 
sociale, maatschappelijke en vormende functie heeft. Het CDA streeft er daarom naar dat 
iedereen die kan werken dat ook doet. 

• In ons economisch beleid willen we de menselijke maat weer centraal stellen. Dit betekent 
dat we niet voor mensen willen beslissen, maar mensen willen meenemen in de keuzes die 
we maken. Concreet betekent dit dat we economisch beleid in samenspraak ontwikkelen 
met wijk- en dorpsraden, ondernemers en burgers. Zij weten waar de behoefte ligt en hun 
stem is voor ons van essentieel belang.  

 
Ondernemerschap 
• Het CDA is van oudsher een drijvende kracht achter ondernemerschap in Nederland en Venlo 

geweest. Wij willen deze traditie voortzetten en uitbreiden. Ondernemers moeten de ruimte 
krijgen om te doen waar ze goed in zijn, zonder onlogische of onredelijke barrières van de 
overheid.  

• Wij prioriteren hierin ondernemers die zich verbonden voelen met de stad en bereid zijn te 
investeren in de gemeenschap.  

 
Kennis en innovatie  
• Het CDA ziet heel Venlo als campus: een omgeving waarin kan worden geleerd en getest. In 

Venlo en in onze naaste omgeving zijn ontzettend veel kenniscentra gevestigd. Wij willen 
meer gebruik maken van deze mogelijkheden zodat Venlo steeds meer bekend zal staan als 
innoverende stad. 

• Wij willen investeren in sectoren die de stad klaar maken voor de toekomst. Dit betekent dat 
innoverende bedrijven ruim baan zullen krijgen in Venlo.  

• De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld en zal zich hard maken voor een 
kennisontwikkeling en innovatie in de gemeente. Dit betekent dat de gemeente wil 
investeren in een betere dienstverlening gestoeld is op technologische innovatie.  

 
Toerisme 
• Toerisme is een belangrijk onderdeel van de Venlose Economie. Wij zijn hier trots op omdat 

het een bevestiging is van de schoonheid van onze gemeente. Wij blijven investeren in deze 
sector en de stad, zodat we een belangrijke aantrekkingskracht blijven houden voor onze 
omgeving en de werkgelegenheid stimuleert. Het CDA vindt dat een kwalitatief hoogwaardig 
toeristisch product goed voor onze gasten, maar zeker ook voor onze inwoners. 

• Concreet willen we meer mogelijkheden creëren voor recreatie aan de Maas. 
• We willen de toeristische fietsroute langs de Maas van Belfeld tot en met Arcen 

opwaarderen.  
• Het CDA wil inzetten op een betere promotie van Groot Venlo met behulp van 

infoMarketing, Destination Ontwikkeling en Destination Marketing. Het CDA wil met name 
de zichtbaarheid verbeteren van het kloosterdorp Steyl, de toeristische parel aan de Maas, 
Arcen, de winkelstad Venlo, het enorme aanbod aan evenementen in onze regio en de 
ligging in de natuur met het nationaal park De Maaasduinen. 
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Euregio 
• De grensregio is niet slechts en alleen een periferie. Het is tevens een opening naar een 

ander land. Een plek waar twee werelden samenkomen. Een unieke kans om bewoners, 
bedrijven, bezoekers en studenten kennis te laten maken met het beste van twee werelden. 
Daarvoor is samenwerking over grenzen nodig. Hierover wordt tot op heden vooral veel 
gepraat. Het is tijd voor actie. Daarbij zien wij goede kansen om aan te sluiten bij reeds 
bestaande initiatieven in het grensland, die geïnitieerd worden vanuit het onderwijs, het 
bedrijfsleven en de overheid.  

• Tegelijkertijd zien we een aantal thema’s waarop de intensivering van de samenwerking 
noodzakelijk is, namelijk op het gebied van infrastructuur en mobiliteit, onderwijs en 
arbeidsmarkt, en duurzaamheid. Actie op deze thema’s is nodig zodat zorgelijke 
maatschappelijke ontwikkelingen in het grensland worden tegengegaan.   
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         Financiën   
Met elkaar beheren 

 
 

  
 

Het CDA staat voor gezond financieel beleid met het oog op de toekomst. Dit betekent dat we op 
de korte termijn de begroting sluitend houden. Wij dragen zorg voor een goede balans en willen 
het gemeenschapsgeld op een verantwoorde wijze beheren. Nu en in de toekomst. Zoals een 
goede huishouding betaamt geven we onze kinderen de kans hun eigen toekomst vorm te geven 
zonder hierbij rekening te houden met de kosten van het verleden. Investeringen moeten daarom 
gemaakt worden met het oog op de toekomst en richten zich – naast economische continuïteit – 
op de ontwikkeling van mensen en de leefbaarheid van de stad.  
 
Ook wil het CDA meer transparantie bieden over overheidsuitgaven. Voor het CDA betekent 
transparantie meer dan enkel het publiceren van de balans op een website. Wij willen de burger 
laten zien wat er met gemeenschapsgeld wordt gedaan, op welke manier dat gebeurt, en waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt. Alleen zo kan de overheid zij aan zij met de burger de stad besturen.   
 
Financiële uitgangspunten 
• Het CDA staat pal voor een gezonde financiële huishouding. De gemeente staat er op dit 

moment financieel goed voor en we willen dit waarborgen voor de toekomst.   
• De gemeente komt tot een langetermijnplanning waarin ze haar schuld beheersbaar houdt.  
• De meerjarenbegroting moet sluitend blijven en kosten mogen niet vooruitschuiven worden.  

Volgende generaties hebben recht op een gezonde financiële basis.  
• Wij prioriteren investeringen die de stad op lang termijn sterker maken. Dit gaat om in 

vesteringen in innovatie, duurzaamheid, en leefbaarheid.   
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       De Dorpskernen   
Naast elkaar wonen 

 
 

 
 
Het CDA Venlo is een partij voor álle inwoners van Venlo, in álle dorpen en wijken. We hebben 
daarom uitgewerkte plannen en ideeën voor de verschillende stads- en dorpskernen die onze 
gemeente rijk is. In deze sectie vindt u de belangrijkste plannen die het CDA heeft voor uw regio.  

 
ARCEN 
• Het CDA wil de koppelingskansen benutten bij hoogwaterbescherming (opdrijvende dijk) en 

herinrichting Burgemeesterlinderspromenade. 
• Wij willen herplanting van nieuwe bomen na verwijdering van huidige zieke kastanjebomen, 

aan de Maasstraat in Arcen. 
• Het CDA wil woningbouw realiseren voor starters en woningen in het sociaal midden en 

duurder segment, in verband met de leefbaarheid van Arcen. 
 
BELFELD 
• Het centrumplan Belfeld moet worden opgepakt. 
• Er moet meer gebruik worden gemaakt van recreatie aan de Maas (ter hoogte van voormalig 

café Maaszicht).  
• Het CDA wil werk maken om de woningbouwlocatie voor Belfeld te bepalen (gebied Prins 

Hendrikstraat-Zandstraat-Soersbeekweg).  
• Het gemeenschapshuis de Hamar moet worden verduurzaamd (zonnepanelen). 

 
BLERICK 
• Er moet een betere sociale opbouw van Blerick komen met blijvende aandacht voor de 

sociaal zwakke wijken. 
• Er moet een goed verkeerscirculatieplan komen en toezicht op de uitvoering.  
• Blerickse maasoever meer benutten voor recreatie en herinrichten samen met inwoners van 

Blerick en tevens betrekken bij plannen Kazerneterrein. 
• Meedenken in ontwikkeling Centrumplan Blerick en stimuleren nieuwe winkel- en horeca 

gelegenheden. Wij willen leegstand voorkomen in Blerick. 
• Het CDA wil ondersteunen in het realiseren van een kunstgrasveld in Blerick. 
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HOUT-BLERICK 
• Het CDA wil Hout-Blerick helpen met het faciliteren van een nieuw schoolgebouw of 

renovatie van de huidige school.  
• Ook moet de verkeersveiligheid rondom de school verbeteren.  
• Wij willen de woningbouw stimuleren in de omgeving van de sportvelden en fabriekshal. Op 

deze manier willen we de leefbaarheid in het dorp behouden. 
• Meedenken samen met omwonenden en Dorpsraad over de toekomstige visie binnen de 

dijkverplaatsing. 
 

BOEKEND 
• Het CDA wil dat er weer een lagere school of dependance komt in Boekend. Het ‘hart’ is weg 

uit de Boekend. Naast onderwijs is dit tevens belangrijk voor het onderhouden en stimuleren 
van onderlinge sociale contacten. 

• Behoud en borgen van de “groene gordel” rond Boekend en Hout-Blerick, de Crayelheide 
(Venlo 130 ha, Maasbree 80 ha), Ut Brook, de Blerickse Bergen, Blerickse Heide, ut Koleven. 
Het CDA vindt deze groene “gordel” belangrijk. Niet alleen voor Boekend maar voor heel 
Venlo-West.  

 
LOMM 
• Optie landing jachthaven in Lomm nabij ingang Hoogwatergeul Lomm serieus nemen. 
• Het CDA wil het sportpark en de voetbalvereniging zo lang mogelijk behouden voor Lomm en 

wil zich sterk inzetten voor het bredere verenigingsleven in het dorp. 
• De hoogwaterbescherming voor Lomm moet worden geborgd. 
• Het CDA wil het concept Rivierpark borgen bij verkoop. 
 
STEYL 
• Het CDA wil de visie kloosterdorp Steyl mee ondersteunen en vormgeven. 
• Wij willen ook dat musea behouden blijven voor Steyl. 
• Er moet meer worden nagedacht over herbestemming kloosters (karakteristieke en 

beschermd dorpsgezicht moet hierin worden meegenomen).  
• Verlichting gedeelte Maashoek is slecht en moet worden aangepakt.  

 
TEGELEN 
• Er moet een visie ontwikkeld worden voor het gebied tussen het oud-gemeentehuis, de 

Haandert en openluchttheater de Doolhof. Dus in het bijzonder aandacht voor het oud-
gemeentehuis, de Haandert en de Doolhof.  

• Het CDA zet in op vernieuwing in de wijk Op de Heide.  
• De Geldersebaan-Pastoor Lemmensstraat-Natteweg moet open worden gemaakt (betere 

verbinding/ontsluiting verkeer Tegelen-Venlo). 
• Het CDA ziet graag dat wonen boven winkels mogelijk wordt gemaakt (Kerkstraat).  
• We willen het centrumplan Tegelen (BIZ) mee ondersteunen. 
• Het CDA wil ondersteunen in het realiseren van een kunstgrasveld bij Sportclub Irene. 
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VELDEN 
• Het CDA wil dat de ontwikkelingen van de BMV in relatie tot de verenigingen blijvend 

worden bekeken. 
• Het bouwen richting de Maas moet gestimuleerd worden om zodanig een diversiteit aan 

woningen in Velden te realiseren.   
• Het CDA wil ondersteunen in het realiseren van een kunstgrasveld bij Sportclub IVO. 

 
’T VEN 
• In ’t Ven moeten wijkgebouwen en ontmoetingsruimten behouden en ondersteund worden 
• Wij willen een goede vertrouwensrelatie opbouwen met de vertegenwoordigers van 

Wijkoverleg Venlo Noord-Oost 
 

VENLO CENTRUM 
• Het CDA wil een aantrekkelijke binnenstad met kwalitatief goede winkels en waar het goed 

wonen en verblijven is. Daarbij horen een goed aanbod aan winkels, horeca, maar ook een 
schone, groene en hoogwaardige omgeving en uitstraling.  

• Wij kiezen ervoor om het door binnenstadondernemers (Venlostad.com), de 
vastgoedeigenaren (VVEV) en de gemeente ontwikkelde Plan Binnenstad 2030’, en het 
uitvoeringsprogramma daarin, hiervoor leidend te laten zijn. Onderwijs en culturele 
instellingen zijn eveneens noodzakelijk voor een levendige binnenstad.  

• Het CDA is voorstander van een herontwikkeling van de omgeving Vleesplein/Flujasplein en 
omliggende straten. Na jaren van verval vinden wij het tijd worden voor een nieuwe, 
hoogwaardige entree die recht doet aan de functie als zichtlocatie en entree van de 
binnenstad.  

• Het CDA Venlo is voorstander van de realisatie van een parkeergarage onder het Julianapark, 
mits het ondergronds is en evenementen bovendeks er geen hinder van ondervinden. Mocht 
het Julianapark ongeschikt blijken te zijn als parkeerlocatie dan zijn wij voorstander van een 
nieuwe, permanente parkeergarage Arsenaal die voor winkels in dit deel van de stad 
onmisbaar is gebleken. 

• Durf creatief om te gaan met het herbestemmen van panden. Als blijkt dat er geen 
detailhandel mogelijk is moet er naar alternatieve bestemmingen gekeken worden zoals 
wonen.  
 


