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Voorwoord 
 
Beste inwoners van Venray, 
 
Sinds enkele jaren kunnen we niet om Corona heen. Het vraagt veel van ons 
allemaal. In ons sociale leven merken wij hoe we elkaar missen als dichtbij even niet 
meer kan. In deze roerige tijden zien we veel tegenstelling, er wordt niet altijd naar 
elkaar geluisterd. Maatregelen raken individuen, gezinnen en jeugdigen, maar ook 
bedrijven en het verenigingsleven. 
Ons gedachtegoed is juist gebaseerd op verbinding, saamhorigheid, 
verantwoordelijkheid nemen en stabiliteit. In een land waar de tegenstellingen 
alleen maar groter worden en de maatschappelijke opgaven toenemen is er juist 
ruimte voor en behoefte aan ons christendemocratisch gedachtengoed.  
 
Respectvol samenleven is de basis hoe wij als CDA Venray naar de samenleving 
kijken. In een sterke samenleving doen wij dingen samen en is een gemeente 
betrouwbaar, faciliterend en dienstbaar aan haar inwoners. Voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 spreken wij opnieuw onze 
ambities en lef uit. Samen blijven wij werken aan onze leefomgeving met 
kwaliteiten en kansen voor iedereen.  
 
Het CDA Venray heeft het afgelopen jaar een stormachtige periode doorgemaakt 
met het vertrek van onze wethouders. De bestuurlijke onrust nam toe nadat ook 
het vertrek van burgemeester Winants werd aangekondigd. Het afgelopen jaar heeft 
ons als betrokken en gepassioneerde CDA-leden erg geraakt. Uiteraard hebben wij 
gereflecteerd op ons eigen handelen en nemen wij dit mee naar de toekomst, die wij 
op stabiele wijze willen bouwen voor ons Venray. Wij blijven staan voor onze 
wortels in de samenleving. Uiteraard hoort daar maximale transparantie bij in het 
kader van integriteit. 
Wij gaan voor een fatsoenlijke politiek op basis van feiten. Niet de verschillen 
uitvergroten, maar juist het verschil maken. Niet tegen elkaar, maar met elkaar. 
Elkaar versterken in plaats van elkaar afzwakken. Gebaseerd op ruimte voor ieders 
ideeën, van wie of welke partij dan ook. Want wat goed is voor Venray, is goed 
voor ons allemaal. Dicht bij onze wortels, met respect voor iedereen en een 
positieve houding.  
 
De afgelopen tijd hebben we als partij veel nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Allemaal enthousiaste mensen die midden in de samenleving staan en de schouders 
eronder willen zetten. Daar ben ik trots op. Zelf werd ik lid van het CDA in de 
zomer van 2009. In die tijd zaten wij midden in de financiële crisis, de grootste 
economische crisis sinds de jaren ’30. Het was onze partij die mensen in alle onrust 
aansprak, mensen hoop gaf en een toekomstperspectief wist uit te dragen.  
Het CDA Venray gaat er opnieuw voor om de beste voor Venray te zijn en het 
beste uit ons zelf te halen. Gebaseerd op een rijke traditie van ons als gemeente en 
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partij waarin we naar elkaar omzien, talenten waarmaken en de wereld mooier 
achterlaten.  
 
Een appèl op ons allemaal, nog steeds actueel en van alle tijden. 
 
In dit programma blikken wij met u terug op de zaken waar de afgelopen jaren het 
CDA aan heeft meegewerkt en waar wij verder op willen bouwen. Voorts lichten 
we onze speerpunten toe aan de hand van een aantal thema’s. Dit programma is 
een document waarin wij onze ambities aan u kenbaar maken. In de bijlage vindt u 
meer per thema waar het CDA Venray zich de komende vier jaar voor gaat 
inzetten.  
 
Wij nodigen u uit samen met ons te bouwen aan een sterk, stabiel en respectvol 
Venray. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anne Thielen 
Lijsttrekker CDA Venray 
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Een korte terugblik 
 
Waar bouwen wij op verder? 
 
Voordat we vooruitkijken, willen wij met u terugkijken op enkele thema’s waar wij 
de afgelopen jaren aan hebben gewerkt en waarop we verder op willen bouwen.  
 
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum 
Slechts een paar weken na de afronding heeft het project op bijzondere wijze 
meteen haar waarde aangetoond. Bij het hoogwater van juli 2021 hielden onze 
maasdorpen droge voeten. Het torentje de Schellaert stak er als enige mooi 
bovenuit. De komende jaren is het belangrijk dit verder af te ronden door aan de 
slag te gaan met de invulling en ontwikkeling van het havengebied, de herinrichting 
van de oude provinciale weg (de Groene Loper) en het mogelijk maken van meer 
activiteiten in en rondom het natuurgebied.  
 
Schoon door de Poort  
De verzamelnaam voor het investeren in de toekomstbestendigheid van onze 
gemeenschapsaccommodaties. Met het grootste doel om de plekken van 
ontmoeting in onze dorpen en wijken te versterken en toekomst te bieden. Zo is de 
afgelopen jaren geïnvesteerd in de projecten van D’n Oesterham in Oostrum, het 
nieuwe MFA in Merselo en De Linde in Oirlo. Wij bouwen graag de komende 
jaren nog verder aan dit programma om ook accommodaties in Wanssum, 
Ysselsteyn en Heide mogelijk te maken. Datzelfde geldt natuurlijk voor de 
gemeenschapsaccommodaties in de wijken.  
 
Ontwikkelingen centrum 
Om het centrum van Venray een bruisende en bloeiende plek te laten zijn is er de 
afgelopen jaren gewerkt aan de kwaliteit van ons centrum. Stimuleringsregelingen 
zijn mogelijk gemaakt om nieuwe en huidige ondernemers kansen te bieden zich te 
vestigen in het compacte centrum. Daarnaast is er gestart met de realisatie van de 
bibliotheek aan het Schouwburgplein op de hoek van de oude Albert Heijn. Een 
ander belangrijk thema was de vergroening van ons centrum die terug te vinden is 
op het Gouden Leeuwplein en de andere straten en pleinen. De komende jaren 
wordt wat het CDA Venray betreft hierop verder gebouwd. 
 
Woningbouw 
In de dorpen Veulen, Geijsteren en Vredepeel is men kunnen starten met het 
bouwen van appartementen in de oude schoolgebouwen. Zo is het mogelijk om 
oudere inwoners een kans te geven in het dorp te blijven wonen. Een mooi 
voorbeeld hiervan is Residence de Stek in Castenray, dat zelfs landelijk een prijs 
wist te behalen. Daarnaast zijn vele andere ontwikkelingen gerealiseerd, zoals 
woningbouw in de dorpen, de uitbreiding bij de Brabander en de woningbouw op 
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het Sint Annaterrein. Daarmee komt er enige beweging en doorstroming op onze 
woningmarkt. Wat ons betreft is meer nodig en is het bouwen van nieuwe en 
tijdelijke woningen dan ook één van de belangrijkste hoofdthema’s de komende 
jaren.  
 
Infrastructuur & mobiliteit 
Voor een bereikbaar Venray zijn de afgelopen jaren stappen gezet op het gebied 
van ons infranetwerk. Naast de haven in Wanssum is gewerkt aan de opwaardering 
van de N270 en de totstandkoming van de Oost-verbinding met de bijbehorende 
reconstructie van de Stationsweg. Als eerste visitekaartje van Venray per spoor is 
ook gewerkt aan de opwaardering van de stationsomgeving. De realisatie van deze 
projecten, tezamen met de verdere verbetering van de verkeersveiligheid, blijven 
belangrijke thema’s de komende jaren.  
 
Zorg  
Onder het mom van ‘in Venray zien we naar elkaar om’ is de afgelopen jaren 
gewerkt aan de ontwikkeling van onze zorg. In het meerjarenprogramma is een 
belangrijke rol weggelegd voor de omgeving van onze inwoners. Om inwoners 
langer te laten wonen in hun eigen omgeving en aldaar te kunnen verzorgen, 
richten we ons erop om zorgvoorzieningen dichtbij te realiseren. Daarnaast zijn 
mooie initiatieven van onderop verder geholpen. Denk hierbij aan Venray 
Dementievriendelijk, de dorpsondersteuner in Ysselsteyn en Stichting Ik Begin. 
Voor onze jongeren is extra aandacht geweest voor de jongerencentra in de dorpen 
en The B. Wij blijven ernaar streven dat iedere Venraynaar op zijn of haar manier 
mee kan doen in onze samenleving. 
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1. Zorg voor Elkaar 
 
In een sterke samenleving doet iedereen mee, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, 
geaardheid of handicap. Iedere inwoner is waardevol en belangrijk voor onze 
samenleving. Het CDA Venray staat voor die inclusieve samenleving. Dat 
betekent dat we het mogelijk maken voor iedereen om mee te doen.  
De menselijke maat staat bij ons voorop. Wij hebben aandacht voor het individu en 
de individuele situatie. Luisteren is daarbij cruciaal. 
 
Zorgvoorzieningen 
 
Als CDA Venray maken we ons al langer zorgen om het zorgvoorzieningenniveau 
binnen de gemeente Venray. Het verdwijnen van de huisartsenpost is en blijft voor 
ons niet acceptabel. De recente pandemie heeft laten zien dat verschraling van 
ziekenhuiszorg heeft geleid tot schrijnende situaties. In de eerste golf van de 
coronacrisis heeft het ziekenhuis van Venlo gebruik moeten maken van de 
faciliteiten in Venray. Inmiddels is VieCuri verder met hun plannen voor de 
toekomst. Daarbij past volgens het ziekenhuis een verhuizing van het ziekenhuis 
naar een kleinere locatie aan de Wieën. Wij zijn positief kritisch over de verhuizing 
van VieCuri met als voorwaarde dat VieCuri minimaal haar poliklinische activiteiten 
in Venray behoudt. Alles rondom een operatie, van voorzorg, onderzoek en nazorg 
moet mogelijk zijn en blijven in Venray. 
 
Datzelfde geldt voor acute zorg die nodig is. Denk aan een arts die in Venray stand-
by is bij eerste hulp bij ongelukken en levensbedreigende situaties.  
 
Ouderen 
 
Al langer stimuleert de overheid ‘langer zelfstandig thuis wonen’ en 
zelfredzaamheid onder ouderen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat de 
gemeente dit goed faciliteert door bijvoorbeeld de hulp goed ingericht te hebben, 
mantelzorgers te waarderen en op tijd te ontlasten en waar mogelijk woonvormen 
voor ouderen te faciliteren. Wij zetten ons in om ouderen langer in hun eigen 
vertrouwde omgeving te laten wonen door zorgvoorzieningen nabij te realiseren. 
Denk hierbij aan buurtzorg. 
 
Dementie neemt de komende jaren fors toe. Voorlichting en vroegtijdige 
signalering zijn belangrijk, maar ook een goed en kwalitatief aanbod van 
dagbesteding. Om dit thema meer onder de aandacht te brengen, gaat het CDA 
Venray zich inzetten voor de realisatie van een ‘Odensehuis’. Dit is een inloophuis 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers waar opvang- en 
informatievoorzieningen voor handen zijn. Het zou mooi zijn als dit in combinatie 
met Logeerhuis Kapstok samenkomt.  
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langer te laten wonen in hun eigen omgeving en aldaar te kunnen verzorgen, 
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mooie initiatieven van onderop verder geholpen. Denk hierbij aan Venray 
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1. Zorg voor Elkaar 
 
In een sterke samenleving doet iedereen mee, ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst, 
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betekent dat we het mogelijk maken voor iedereen om mee te doen.  
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de individuele situatie. Luisteren is daarbij cruciaal. 
 
Zorgvoorzieningen 
 
Als CDA Venray maken we ons al langer zorgen om het zorgvoorzieningenniveau 
binnen de gemeente Venray. Het verdwijnen van de huisartsenpost is en blijft voor 
ons niet acceptabel. De recente pandemie heeft laten zien dat verschraling van 
ziekenhuiszorg heeft geleid tot schrijnende situaties. In de eerste golf van de 
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naar een kleinere locatie aan de Wieën. Wij zijn positief kritisch over de verhuizing 
van VieCuri met als voorwaarde dat VieCuri minimaal haar poliklinische activiteiten 
in Venray behoudt. Alles rondom een operatie, van voorzorg, onderzoek en nazorg 
moet mogelijk zijn en blijven in Venray. 
 
Datzelfde geldt voor acute zorg die nodig is. Denk aan een arts die in Venray stand-
by is bij eerste hulp bij ongelukken en levensbedreigende situaties.  
 
Ouderen 
 
Al langer stimuleert de overheid ‘langer zelfstandig thuis wonen’ en 
zelfredzaamheid onder ouderen. Om dit mogelijk te maken is het belangrijk dat de 
gemeente dit goed faciliteert door bijvoorbeeld de hulp goed ingericht te hebben, 
mantelzorgers te waarderen en op tijd te ontlasten en waar mogelijk woonvormen 
voor ouderen te faciliteren. Wij zetten ons in om ouderen langer in hun eigen 
vertrouwde omgeving te laten wonen door zorgvoorzieningen nabij te realiseren. 
Denk hierbij aan buurtzorg. 
 
Dementie neemt de komende jaren fors toe. Voorlichting en vroegtijdige 
signalering zijn belangrijk, maar ook een goed en kwalitatief aanbod van 
dagbesteding. Om dit thema meer onder de aandacht te brengen, gaat het CDA 
Venray zich inzetten voor de realisatie van een ‘Odensehuis’. Dit is een inloophuis 
voor mensen met dementie en hun mantelzorgers waar opvang- en 
informatievoorzieningen voor handen zijn. Het zou mooi zijn als dit in combinatie 
met Logeerhuis Kapstok samenkomt.  
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Jeugd & Gezin 
 
Het belangrijkste bij ondersteuning voor onze jeugd binnen de jeugdzorg is 
preventie. Vroegtijdige ondersteuning bieden kan grote problemen voorkomen.  
 
Het aantal jeugdigen en gezinnen groeit in Venray. Tot afgelopen september 
werden 13 procent meer baby’s geboren dan het jaar ervoor. 
De wachtlijsten voor de kinderdagopvang groeien. Daar komt bij dat de nieuwe 
regering in gaat zetten op gratis kinderdagopvang. Het CDA Venray zet zich 
daarom op korte termijn in om de capaciteit van kinderdagopvang te vergroten.  
 
Wij geloven sterk in de kracht van het gezin als hoeksteen van de samenleving. Het 
is belangrijk dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en 
buurt. Wij zetten ons in om in de toekomst meer vrijwillige 
opvoedondersteuning te realiseren voor overbelaste gezinnen. Dan is het nog niet 
meteen professionele zorg, maar kan wel eerder, laagdrempeliger en gemakkelijker 
opgevangen worden.  
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Omgeving 
 
Om onze zorg zo goed mogelijk in te richten voor de toekomst, wil het CDA 
Venray meer gebruik maken van de nabije omgeving van de inwoner. Concreet 
betekent dit dat wij meer inzetten op het gebruik van 
gemeenschapsaccommodaties en/of andere nabije accommodaties voor 
bijvoorbeeld dagbesteding en andere vormen van professionele zorg. De komende 
jaren maken wij ons hard voor meer buurtzorgvoorzieningen in Venray en de 
kerkdorpen.  
 
Participatie/iedereen doet mee 
 
Het CDA Venray is een partij die sterk gelooft in de talenten van elk mens en dat 
deze ingezet en erkend worden. Wie geen betaald werk verricht, kan op een andere 
manier een maatschappelijke bijdrage leveren. Wij zijn erop gericht dat iedereen 
op deze manier deelneemt aan de samenleving. Wij willen een gemeentelijk 
participatiebeleid realiseren dat hierin activerend met onze inwoners optrekt. 
Hiermee zorgen we ervoor dat er geen sociaal isolement ontstaat. 
 
Voor inwoners die niet in staat zijn zelf voldoende inkomen te verwerven of nog 
niet voldoende scholing hebben gehad, is een beschermde actieve plaats in de 
samenleving uiterst belangrijk. Goede voorbeelden daarvan zijn de NLW en het 
Wijkleerbedrijf. Zo blijft actieve betrokkenheid bij de samenleving bestaan. 
 
Betaalbaarheid 
 
De opgaven binnen de gezondheidszorg zijn groot. Genoeg mensen in de zorg aan 
het werk krijgen is een uitdaging. Ook de kosten voor zorg nemen hand over hand 
toe. Zorg is een recht van ons allemaal, maar het moet geen gewoonte worden om 
daar een beroep op te doen wanneer dit niet echt nodig is. Dat betekent dat het 
CDA Venray de inwoners positief wil stimuleren om daarin die maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen en verantwoordelijkheid te nemen.  
 
Onderwijs 
 
In de hoek Noord-West van Venray spelen op dit moment verschillende 
ontwikkelingen. De wijk Brabander is ontstaan en wordt zelfs in de toekomst 
uitgebreid. Daar komen de ontwikkelingen rondom Annahaeghe bij. Op dit 
moment gaan kinderen verspreid over Venray naar school. Wat het CDA Venray 
betreft worden in de toekomst de werkzaamheden opgestart om op termijn in de 
hoek Noord-West een basisschool te realiseren. Dit draagt bij aan een veilige 
schoolroute en de buurtcohesie.  
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Wij blijven aandacht houden voor een toename van leerlingenaantallen van het 
Raayland College. Dat is belangrijk voor een goed en vitaal voorgezet onderwijs 
in Venray. In de toekomst willen wij als gemeente beter samenwerken om gebruik 
te maken van de kansen die mogelijk zijn in samenhang met sport en kunst & 
cultuur door de aanwezigheid van de voorzieningen in de nabijheid. Voor ons is het 
essentieel dat basisonderwijs en speciaal onderwijs nabij huis voor kinderen goed 
geregeld is. Prioriteit voor het CDA Venray is dan ook om eindelijk het speciaal 
onderwijs een plek te bieden in Venray. Wat ons betreft is de locatie van de oude 
basisschool Toverbal nog niet uitgesloten.  
 
Speerpunten CDA Venray 
 

1. Beteugelen zorgkosten zorg door stimuleren zelfredzaamheid 
inwoners 

2. Capaciteit kinderopvang vergroten 
3. Verkennen mogelijkheden om te komen tot een nieuwe basisschool in 

de hoek van de Brabander 
4. Realisatie van een Odensehuis (inloophuis voor mensen met dementie 

en hun mantelzorgers) in gebouw met opvang- en 
informatievoorziening voor hulpbehoevenden. 

5. Meer en beter gebruik van gemeenschapsaccommodaties voor 
opgaven binnen de zorg 

6. Positief ten opzichte van verhuizing VieCuri, met de kanttekening dat 
minimaal alle poliklinische activiteiten behouden blijven 
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2. Een bruisend, bloeiend en veilig Venray 
 
Een aantrekkelijk Venray waar veel te doen, te zien en te beleven is. Zowel in het 
centrum als in de dorpen. Een leefbaar dorp of centrum vraagt meer dan alleen 
voldoende woningen. Daar maken wij als inwoners het échte verschil. Dat betekent 
dat we onze vrijwilligers koesteren, ontmoetingen stimuleren en ruimte geven aan 
nieuwe initiatieven. We staan samen aan de lat staan om veiligheid en fatsoen te 
bevorderen.  
 
Centrum & Evenementen 
 
Ons centrum of ‘ut däörp’ is ons visitekaartje van Venray en de plek waar we met 
velen samenkomen. Al jaren speelt door maatschappelijke ontwikkelingen 
leegstand een rol in het straatbeeld van ons winkelcentrum. Het CDA Venray 
heeft gemerkt dat er nieuwe initiatieven ontstaan, zolang we openstaan voor 
alternatieven en soepel omgaan met regels. Wij blijven ons inzetten voor het 
terugdringen van de leegstand door verkleining van het winkelgebied, alternatieve 
ideeën een kans te geven en een schoon centrum waar beleving voorop staat. 
 
Evenementen maken Venray rijker. Het zorgt voor beleving in het centrum en 
draagt bij aan andere maatschappelijke doelen, zoals beweging en ontspanning. 
Daarnaast zetten veel vrijwilligers zich in om samen iets te realiseren. Zowel de 
grote evenementen als de Kermis(sen) en de Vastelaovend koestert het CDA, 
alsook de kleinere evenementen zoals de Singelloop en de Halloween activiteiten. 
Wat ons betreft blijven er kansen voor nieuwe evenementen, in goede balans met 
de huidige evenementenagenda en in verbinding met de verenigingen. 
 
Voor een uitnodigend Venray is het belangrijk dat de wegen, fiets- en 
wandelpaden rondom Venray het gemakkelijk maken het centrum te bereiken. Dat 
betekent dat wij in Venray de komende vier jaar verder inzetten op de zogenaamde 
‘Derde Ring’ waarmee het fietsnetwerk tussen woonwijken, voorzieningen en het 
centrum verbeterd wordt. Daarnaast gaan wij voor de realisatie van een bewaakte 
overdekte fietsenstalling waarbij het ook mogelijk is je fiets te laten repareren. 
Voor bezoekers is het daarnaast belangrijk om duidelijk met borden de weg naar 
het centrum aan te geven, met name vanaf het trein- en busstation. 
  



 

Verkiezingsprogramma CDA Venray - Gemeenteraadsverkiezingen 2022.                              Pagina 12 

Wij blijven aandacht houden voor een toename van leerlingenaantallen van het 
Raayland College. Dat is belangrijk voor een goed en vitaal voorgezet onderwijs 
in Venray. In de toekomst willen wij als gemeente beter samenwerken om gebruik 
te maken van de kansen die mogelijk zijn in samenhang met sport en kunst & 
cultuur door de aanwezigheid van de voorzieningen in de nabijheid. Voor ons is het 
essentieel dat basisonderwijs en speciaal onderwijs nabij huis voor kinderen goed 
geregeld is. Prioriteit voor het CDA Venray is dan ook om eindelijk het speciaal 
onderwijs een plek te bieden in Venray. Wat ons betreft is de locatie van de oude 
basisschool Toverbal nog niet uitgesloten.  
 
Speerpunten CDA Venray 
 

1. Beteugelen zorgkosten zorg door stimuleren zelfredzaamheid 
inwoners 

2. Capaciteit kinderopvang vergroten 
3. Verkennen mogelijkheden om te komen tot een nieuwe basisschool in 

de hoek van de Brabander 
4. Realisatie van een Odensehuis (inloophuis voor mensen met dementie 

en hun mantelzorgers) in gebouw met opvang- en 
informatievoorziening voor hulpbehoevenden. 

5. Meer en beter gebruik van gemeenschapsaccommodaties voor 
opgaven binnen de zorg 

6. Positief ten opzichte van verhuizing VieCuri, met de kanttekening dat 
minimaal alle poliklinische activiteiten behouden blijven 

 
  

 

Verkiezingsprogramma CDA Venray - Gemeenteraadsverkiezingen 2022.                              Pagina 13 

2. Een bruisend, bloeiend en veilig Venray 
 
Een aantrekkelijk Venray waar veel te doen, te zien en te beleven is. Zowel in het 
centrum als in de dorpen. Een leefbaar dorp of centrum vraagt meer dan alleen 
voldoende woningen. Daar maken wij als inwoners het échte verschil. Dat betekent 
dat we onze vrijwilligers koesteren, ontmoetingen stimuleren en ruimte geven aan 
nieuwe initiatieven. We staan samen aan de lat staan om veiligheid en fatsoen te 
bevorderen.  
 
Centrum & Evenementen 
 
Ons centrum of ‘ut däörp’ is ons visitekaartje van Venray en de plek waar we met 
velen samenkomen. Al jaren speelt door maatschappelijke ontwikkelingen 
leegstand een rol in het straatbeeld van ons winkelcentrum. Het CDA Venray 
heeft gemerkt dat er nieuwe initiatieven ontstaan, zolang we openstaan voor 
alternatieven en soepel omgaan met regels. Wij blijven ons inzetten voor het 
terugdringen van de leegstand door verkleining van het winkelgebied, alternatieve 
ideeën een kans te geven en een schoon centrum waar beleving voorop staat. 
 
Evenementen maken Venray rijker. Het zorgt voor beleving in het centrum en 
draagt bij aan andere maatschappelijke doelen, zoals beweging en ontspanning. 
Daarnaast zetten veel vrijwilligers zich in om samen iets te realiseren. Zowel de 
grote evenementen als de Kermis(sen) en de Vastelaovend koestert het CDA, 
alsook de kleinere evenementen zoals de Singelloop en de Halloween activiteiten. 
Wat ons betreft blijven er kansen voor nieuwe evenementen, in goede balans met 
de huidige evenementenagenda en in verbinding met de verenigingen. 
 
Voor een uitnodigend Venray is het belangrijk dat de wegen, fiets- en 
wandelpaden rondom Venray het gemakkelijk maken het centrum te bereiken. Dat 
betekent dat wij in Venray de komende vier jaar verder inzetten op de zogenaamde 
‘Derde Ring’ waarmee het fietsnetwerk tussen woonwijken, voorzieningen en het 
centrum verbeterd wordt. Daarnaast gaan wij voor de realisatie van een bewaakte 
overdekte fietsenstalling waarbij het ook mogelijk is je fiets te laten repareren. 
Voor bezoekers is het daarnaast belangrijk om duidelijk met borden de weg naar 
het centrum aan te geven, met name vanaf het trein- en busstation. 
  



 

Verkiezingsprogramma CDA Venray - Gemeenteraadsverkiezingen 2022.                              Pagina 14 

Dorpen & Wijken 
 
Het CDA Venray staat voor ontmoetingsplaatsen in elk dorp en elke wijk. Overal 
is bereidheid en energie om elkaar te ontmoeten en naar elkaar om te zien. 
Uiteindelijk gaat het om de inwoners van een dorp of wijk die het verschil maken. 
Wij geloven in plannen die uit gemeenschappen zelf ontstaan. Deze zijn 
duurzamer, beter gedragen en daar voelt men meer verantwoordelijkheid voor. 
Voor nieuwe initiatieven die saamhorigheid bevorderen, op wat voor manier dan 
ook, staan wij daarom altijd open.  
Met speciale interesse volgen wij initiatieven vanuit de jeugd. Jong geleerd is oud 
gedaan. Door al vroeg actief te zijn in je eigen omgeving voelen jongeren zich later 
ook verbonden. Deze verbondenheid en het gevoel van samen draagt bij aan de 
leefbaarheid van onze gemeenschappen.  
Het is belangrijk dat het voorzieningenniveau in wijken op peil blijft. Daar waar het 
voorzieningenniveau nog niet op orde is, spannen wij ons in om dit op peil te 
brengen. Denk onder andere aan het realiseren van een supermarkt in de 
Brabander.  
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Cultuur 
 
Kunst & cultuur prikkelen, verbinden en verbeelden. Om een aantrekkelijke 
gemeente te zijn waar mensen willen wonen en leven, zijn kunst en 
cultuurvoorzieningen essentieel. Het laat ons ontspannen, samenkomen en zet aan 
tot gesprekken. In Venray hebben we een rijke cultuur aan verenigingen en 
voorzieningen. Onder andere de Schouwburg voor mooie voorstellingen, de 
Bibliotheek als kennis- en ontmoetingsplek, het Odapark als kunstzinnige 
verborgen parel, Cultura Venray als motor achter veel initiatieven en verbindingen 
en de Borggraaf waar plek is voor ons cultureel erfgoed. Aangevuld met onze 
muziekverenigingen, dansscholen, toneelclubs, erfgoedvrijwilligers etc. zijn wij 
bijzonder trots op wat wij te bieden hebben. Het CDA Venray koestert dit en zet 
de komende jaren in op ontwikkeling en innovatie. Nieuwe mogelijke kunst- en 
cultuurvormen zouden ook ruimte mogen krijgen. Daarnaast zien we graag meer 
samenwerking tussen de grote voorzieningen om bezoekers een volle dag te 
vermaken in het prachtige Venray. Om ons kunst- en cultuurniveau op peil te 
houden, ook in de dorpen, staan wij ervoor dat er geen vereniging omvalt door 
Corona. Daarnaast willen wij geen bezuinigingen doorvoeren op de verenigingen 
die actief zijn in de kunst- en cultuursector.  
 
Sport 
 
Sport brengt mensen in beweging, draagt bij aan een gezonde leefstijl, zorgt voor 
ontspanning, maar bovenal voor ontmoeting. Daarom heeft sport voor onze 
samenleving een grote maatschappelijke waarde. Het CDA blijft zich hard maken 
voor een divers en betaalbaar aanbod, waarbij sport voor iedereen toegankelijk is, 
ook in de dorpen. Dat betekent dat geen vereniging omvalt door Corona en wij 
geen bezuinigingen door willen voeren op sportverenigingen de komende vier jaar.  
Daarnaast zien wij meer kansen in het stimuleren van sporten in de buitenruimte. 
Denk aan de fitness bij Schuttersveld of het hardlopen in de bossen. Hierbij gaan 
wij voor betere routes en meer sportfaciliteiten in de buitenlucht. Ook sport 
evolueert, denk aan padel als nieuwe vorm van tennis. Dit soort nieuwe 
initiatieven gaan wij ondersteunen.  
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Cultuur 
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Veiligheid 
 
Veiligheid is van ons allemaal. Samen met onze vaste partners (politie, brandweer, 
bedrijven en inwoners) blijft het CDA Venray zich hard maken om, als voorkomen 
niet kan, aan te pakken. Daarvoor is het belangrijk in te zetten op preventie en een 
goede samenwerking met onze zorgpartners (Vincent van Gogh, etc.), 
onderwijspartners (Raayland & SPOV) en wijkagenten.  
Wij houden vast aan voorlichtingen op scholen, met een belangrijke rol voor de 
verhalen van ervaringsdeskundigen.  
 
Onze gemeentelijke handhavers, wijkagenten en straatcoaches zijn de ogen en 
oren in onze buurten. Wij blijven het belangrijk vinden dat zij zichtbaar zijn en 
elkaar versterken. Daarom blijven wij strijden voor meer capaciteit binnen de 
Venrayse politie-eenheid om ook hun zichtbaarheid te vergroten. Echter ook 
inwoners spelen daarbij een rol om mee te kijken en luisteren. Initiatieven die 
hieraan bijdragen, denk aan de buurt-Whatsappgroepen, steunen wij van ganser 
harte.  
Wij blijven daarnaast vasthouden aan eerdere inzet om extra ogen toe te voegen 
door cameratoezicht. Zeker op plekken waar dit een preventief effect heeft en de 
overlast groot is. 
Voor veiligheid in onze leefomgeving is het van groot belang ondermijning tegen 
te gaan. Hier spelen opnieuw ogen en oren van onze Venrayse inwoners een grote 
rol en het vervolgens durven melden van mogelijke criminele activiteiten. De 
drempel daarvoor zal zo laag en veilig mogelijk moeten zijn.  
 
Speerpunten CDA Venray 
 

1. Stimuleren van nieuwe bestemmingen om leegstand in het centrum 
tegen te gaan 

2. Blijvende en meer zichtbare inzet van boa’s, politie en straatcoaches 
en verscherpt cameratoezicht  

3. Realisatie ontmoetingsplekken in dorpen en wijken 
4. Nieuwe initiatieven op het gebied van sport en cultuur de ruimte 

bieden, denk hierbij vooral aan padel  
5. Geen bezuinigingen op verenigingen actief in de sport en kunst & 

cultuur  
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3. Aantrekkelijk en passend wonen 
 
De afgelopen jaren zijn nieuwe woningen gerealiseerd en zijn nieuwe 
woningbouwplannen in de maak. Toch blijft er een groot tekort. Er is met name 
een tekort aan betaalbare woningen voor éénverdieners en starters. Vraagprijzen 
worden overboden en de koopprijzen blijven stijgen. Daarnaast blijven de 
wachtlijsten voor sociale huurwoningen onverminderd lang. Ouderen hebben 
weinig zicht op een levensloopbestendig huis of appartement dichtbij 
voorzieningen. Starters vallen tussen wal en schip omdat ze te veel verdienen voor 
een huurwoning, maar onvoldoende om een koophuis te kunnen financieren. Het 
CDA Venray zet zich in om daar verandering in te brengen. Wij gaan voor de 
realisatie van 2000 nieuwe en tijdelijke woningen in de komende 4 jaar.  
 
Voor iedereen een huis 
 
In Venray is voor iedereen een plek. Het CDA Venray gaat voor een thuis voor 
iedere doelgroep. Om beweging en daarmee doorstroming op de woningmarkt te 
krijgen is het belangrijk in te zetten op woningbouw voor senioren. Hiermee 
komen koopwoningen vrij voor gezinnen om een stap te maken. Daarnaast gaan 
wij voor plannen waarin expliciet een gedeelte van de woningbouw ingevuld gaat 
worden voor jongeren en starters.  
Mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal woningen zien wij bij de Brier, de 
locatie van het huidige ziekenhuis, uitbreiding van de wijk Brabander en in 
leegstaande kantoor- en winkelplanden. Deze plannen dienen altijd vanuit het 
gesprek met bewoners in de omgeving tot stand te komen.  
Wij blijven ons hard maken voor woningbouw in de dorpen, voor zowel jong als 
oud. Dit is noodzakelijk om buiten de kern Venray, ook de dorpen levendig en 
aantrekkelijk te houden. Daarom blijft het CDA zich inzetten om de differentiatie 
in bouwgrondprijzen voor de kleine Venrayse dorpen te behouden. 
 
Flexibel & kansen pakken 
 
De bovengenoemde plannen zijn niet op korte termijn zomaar gereed en in 
uitvoering. Dat betekent dat actief na moet worden gedacht over flexibele 
mogelijkheden in de woningbouw. Het CDA Venray zet in op innovatieve 
concepten die flexibel, tijdelijk en betaalbaar zijn om jongeren een kans te bieden 
een eigen woning te bemachtigen.  
 
In de huidige krapte is het zonde om voor wat betreft leegstaande kantoor- en 
winkelpanden kansen te laten liggen. Zo denken wij als voorbeeld aan het 
verbouwen van leegstaande winkelpanden aan De Bleek tot woningen. Na het 
verminderen van het tekort aan woningen in Venray door tijdelijke woningen te 
realiseren, kan later alsnog tot sloop worden overgegaan om nieuwe permanente 
woningbouw te realiseren.  
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Wij zien kansen in de zogenaamde ‘kangoeroewoningen’. Hiermee is het mogelijk 
een pré-mantelzorg woning te realiseren op eigen erf. Het CDA gaat op basis van 
de huidige wooncrisis kijken of dit soort woningen niet langer behouden kan 
worden voor de markt.  
Wij zijn voorstander van initiatieven in dorpen en wijken die erop gericht zijn dat 
oudere inwoners langer in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Denk hierbij aan 
woonhofjes en Residence de Stek in Castenray. 
Daarnaast maken wij ons de komende jaren hard voor een flexibeler 
toewijzingsbeleid van woningen in onze gemeenten. Met een lokaal 
toewijzingsbeleid houden we regie op plaatsing van specifieke doelgroepen in 
specifieke woningen.  
 
Versnelling aanbrengen  
 
Om de benodigde versnelling aan te brengen om nieuw woonaanbod te creëren 
gaat het CDA Venray ervoor dat de gemeente jaarlijks meer bouwvergunningen 
afgeeft, zowel in dorpen als wijken. Iedereen is vrij, om hieraan bij te dragen, zowel 
vanuit initiatieven uit de buurt of vanuit ontwikkelaars. 
Om flexibele woonconcepten te stimuleren is het belangrijk dat we de regels 
versoepelen. Daarnaast zetten wij in op het efficiënter en eenvoudiger maken van 
de procedures.  
 
Om te voorkomen dat terreinen langdurig braak liggen, met verpaupering en 
criminaliteit tot gevolg, dienen nieuwe vergunningen een strikte beperkte 
houdbaarheid te bevatten. Wanneer een vergunning er ligt, gaat er wat ons betreft 
ook zo snel als mogelijk de schop in de grond. Zo voorkomen we langdurig 
braakliggende terreinen.  
 
Speerpunten CDA Venray 
 

1. De komende vier jaar 2000 woningen realiseren 
2. Doelgroepenbouw op basis van levensfase Venrayse inwoners  
3. Flexibele woonconcepten 
4. Terugdringen leegstand en voorkomen verpaupering 
5. Lokaal toewijzingsbeleid 
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4. Ondernemend, Bereikbaar & Duurzaam Venray 
 
Het CDA Venray streeft naar een vitale en levendige gemeente. Daar hoort ook 
werkgelegenheid en het faciliteren van een zo goed mogelijk vestigingsklimaat bij. 
Venray is van oudsher sterk in de sectoren zorg, industrie en landbouw. We 
koesteren al onze ondernemers. Dat betekent ook zij die werkzaam zijn in de 
overige sectoren zoals de detailhandel, toerisme, recreatie & horeca. Zij zijn de 
motor achter onze lokale economie en daar zijn we ontzettend trots op.  
Voor economische groei is volgens ons belangrijk dat er gewerkt wordt aan goede 
infrastructuur, een faciliterende overheid en een sterk midden- en kleinbedrijf.  
 
Bedrijvigheid & Bedrijventerreinen 
 
Het CDA Venray blijft voorstander van de invulling van een nieuw bedrijventerrein 
van 30 hectare. Voor de invulling is het belangrijk dat Venrayse bedrijven die een 
stap willen maken, de ruimte hiervoor krijgen. Dit hoort bij de faciliterende rol van 
de gemeente Venray.  
Wij zijn geen voorstander van nieuwe en grote XXL-distributiecentra (>50.000m2) 
op onze bedrijventerreinen; deze hallen horen thuis op grotere bedrijventerreinen. 
Dat neemt niet weg dat wij door de ligging (goed bereikbaar via spoor, water en 
weg met Duitsland als achterland) een aantrekkelijke logistieke hotspot zijn. 
Daarom vinden wij het belangrijk om samen met de regio op iedere locatie te 
kijken naar mogelijkheden met een passende dosering op de kleinere 
bedrijventerreinen. 
 
Ondernemerschap, bedrijvigheid en innovatie zijn belangrijk speerpunten van het 
CDA Venray die ondersteuning verdienen vanuit de gemeente. Wij blijven 
voorstander van contactpersonen die als aanspreekpunt dienen voor bedrijven 
vanuit de gemeente. Zij kunnen onder andere wijzen op mogelijke 
overheidsregelingen om bijvoorbeeld zonnepanelen op daken van hallen en 
kantoren mogelijk te maken. 
Wij willen een bedrijvenmonitor inzetten om onderzoek te doen naar het type 
ondernemingen dat passend is binnen het Venrayse ondernemingsklimaat. 
 
Wij willen dat meer aandacht wordt gevestigd op het ‘starterscentrum’.  
Wij roepen op, ook in verbinding met het veranderende buitengebied, om jonge 
startende ondernemers ruimte te bieden om op locaties voor een gereduceerd tarief 
te kunnen starten. Wij gaan ervoor dat Venray samen met de gemeente Horst aan 
de Maas ‘starter van het jaar’ blijft faciliteren.  
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Werkgelegenheid & Onderwijs 
 
Meer diverse werkgelegenheid willen we onder andere realiseren door het 
toekennen van kavels op bedrijventerreinen aan kennisintensieve bedrijven. Venray 
is sterk in zorg, maakindustrie, landbouw en logistiek. Onze kracht die in deze 
sectoren ligt, gaan we sterker uitdragen. De kansen die hierin liggen, wil het CDA 
Venray de komende vier jaar in samenwerking met onderwijsinstellingen beter 
benutten om een nieuwe generatie werkenden voor deze sector op te leiden. 
Daarnaast maken wij ons sterk voor de ontwikkeling van lokale projecten als ‘Kies 
Techniek’ en Xpeditielab die het bedrijfsleven met het onderwijs verbinden.  
 
Wij zetten ons de komende vier jaar in voor een ‘werkwinkel’ in het centrum van 
de gemeente Venray en zogenaamde ‘beurspleinen’. Op deze plekken is het de 
bedoeling dat inwoners makkelijk en laagdrempelig naar binnen lopen, met wat 
voor vraag dan ook op het gebied van werk. Denk hierbij aan bijscholing, 
omscholing en nascholing 
Dit moet dus een belangrijke plek worden waar onze inwoners geïnformeerd 
worden over lokale werkgevers en arbeidsmogelijkheden.  
 
Regio 
 
Onder het mom van ‘samen kom je verder’ blijft het CDA Venray een voorstander 
van samenwerking in de regio. In de ambitie om de ‘Gezondste Regio’ te zijn 
gaan wij ervoor koploper te worden. Van een sterke regio profiteren ook Venrayse 
inwoners. Wij zien kansen om de regionale samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en onderwijs ook op andere terreinen een boost te geven.  
 
Mobiliteit & Infrastructuur 
 
Voor een goede ontsluiting van onze dorpen, wijken, bedrijven en ons centrum is 
het belangrijk onze infrastructuur goed op orde te hebben en te houden. Dat geldt 
ook voor onze digitale ontsluiting via glasvezel. Wat ons betreft komt er een 
dekkend netwerk van glasvezel in de hele gemeente. 
Wij gaan voor de realisatie van de ‘Derde Ring’ (Alle fietsroutes tussen de wijken en 
het centrum van Venray) en zetten in op veilige fietsroutes van en naar scholen en 
verenigingen.  
Wij blijven aandacht houden voor de N270 (Via Venray) en de Oost-verbinding 
(tussen de Henri Dunantstraat en de Stationsweg). Om de veiligheid op de A73 te 
verbeteren wordt een nationale en regionale lobby gestart voor meer 
vrachtwagenparkeerplaatsen.  
 
De komende jaren is ook de realisatie van de elektrificatie van de ‘Maaslijn’ aan de 
orde na jaren van onderhandeling. Een logistieke hotspot als Venray verdient een 
goed spoornetwerk waar inwoners, en met name studenten, dagelijks gebruik van 
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kunnen maken.  
Wat het CDA Venray betreft wordt de komende vier jaar gewerkt aan de 
ontwikkeling van deze spoorlijn zodat op termijn een intercity tussen Nijmegen en 
Maastricht mogelijk wordt gemaakt.  
 
Onze stationsomgeving is het visitekaartje wanneer men met de trein naar Venray 
reist. Wij blijven daarom de opwaardering van de stationsomgeving met aandacht 
volgen en zetten in op een betere en herkenbare route naar het centrum vanuit het 
station.  
 
Verkeersveiligheid 
 
Om verkeersveiligheid te bevorderen op onze wegen, fietspaden en wandelpaden 
vinden wij het belangrijk dat deze goed verlicht zijn. Het CDA Venray gaat 
onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om onze zebrapaden te verlichten en 
ledverlichting op alle fietspaden te plaatsen.  
Daarnaast blijven wij ons inzetten voor een goede infrastructuur voor het 
landbouw- en vrachtverkeer. Gekeken dient te worden hoe het landbouw- en 
vrachtverkeer zo min mogelijk gebruik hoeft te maken van wegen door kernen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duurzaamheid 
 
‘Een betere wereld, begint bij jezelf’. Een veelgenoemd motto. Voor ons een 
belangrijke insteek hoe wij duurzaamheid in de gemeente Venray vorm willen 
geven. Niet ge- of verbieden, maar onze inwoners faciliteren om mee te doen. 
Door actief mee te denken over klimaatadaptieve maatregelen in dorpen en 
wijken, hoe om te gaan met hittestress en onze inwoners te adviseren over 
mogelijkheden in en rondom eigen huis. Een goed voorbeeld hiervan is de huidige 
stimuleringsregeling voor het afkoppelen van de regenwaterafvoer. 
 
Om zelf het goede voorbeeld te geven, maakt het CDA Venray zich de komende 
jaren hard voor de realisatie van ongeveer 43.000 bomen. Voor iedere inwoner een 
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5. Vitaal Platteland 
 
Ons platteland is de plek waar veel gezinnen wonen, leven, werken en recreëren. 
Veelal de agrarische sector is daar actief, die dagelijks met passie ons hoogwaardig 
voedsel produceert. Het CDA Venray is trots op onze bedrijven in de agrarische 
sector, waar verschillende generaties van families hebben gezorgd voor ons mooie 
buitengebied.  
Het is, samen met de maak- en zorgsector, kenmerkend voor onze gemeente. 
Daarnaast is ons platteland de groene long voor onze inwoners die graag gebruik 
maken van de rust en ruimte om bijvoorbeeld te wandelen of te fietsen. 
 
Innovatie van agrarische bedrijvigheid 
 
Om onze agrarische familiebedrijven te ondersteunen, maakt het CDA Venray zich 
sterk voor innovatie. Agrariërs hebben te maken met toenemende regelgeving en 
staan telkens voor nieuwe uitdagingen. Steeds weer zijn zij bezig met nieuwe 
manieren om beter, slimmer en duurzamer te produceren en te telen. Wij willen 
agrariërs hierin helpen en stimuleren door samen met de regio ruimte te bieden 
voor innovatie. Een andere belangrijke uitdaging is bij veel bedrijven de opvolging. 
Daar waar het aan de orde is zien we bedrijven van generatie op generatie overgaan. 
Deze lokale familiebedrijven, vaak al meer dan een eeuw actief, koesteren we en 
willen wij juist ruimte bieden. Zij zijn verbonden met deze gronden en boerderijen 
en voelen zich hiervoor ook verantwoordelijk. Dit past in de kernwaarde van 
rentmeesterschap. 
 
Bij onze agrarische bedrijven zien we al veel beweging. Iedere ondernemer is bezig 
met de toekomst. Om mogelijke overlast tegen te gaan voor onze inwoners, geven 
wij ruimte aan innovatie en stimuleren wij ontwikkelingen waarmee er een 
duidelijke scheiding van functies wordt nagestreefd. De functies van industrie, 
landbouw, natuur en wonen zouden elkaar niet in de weg mogen zitten. Die 
vermenging willen wij voorkomen en er ruimtelijk op sturen. Dat betekent dat wij 
bij ontwikkelingen van bedrijven de zogenaamde kernafwaartse beweging 
stimuleren, maar gelijktijdig op andere plekken juist ruimte willen geven. Met een 
kernafwaartse beweging bedoelen wij overigens zo ver mogelijk van de 
dorpskernen af.  
 
Agrariërs zijn zich heel bewust van duurzaamheid, natuur en milieu. Een aantal van 
hen is bijvoorbeeld al bezig met kringlooplandbouw. Dat vinden wij een mooie 
vorm van een duurzame agrarische sector. Dit soort voorbeelden van verschillende 
ontwikkelingen dragen wij actief uit binnen de gemeente zodat men van elkaar kan 
leren. 
 
Als het gaat om ons platteland, koesteren wij ook onze natuur. Om onze natuur zo 
veel mogelijk lokaal te waarderen, zetten wij in op agrarisch natuurbeheer. Onze 
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boom. Op deze manier willen we samen met dorpen en wijken actief kijken hoe we 
onze openbare ruimte kunnen vergroenen. Het planten van bomen brengt kosten 
met zich mee voor bijvoorbeeld onderhoud en bladruimen. De optie moet mogelijk 
zijn voor vrijwilligers en/of verenigingen om tegen een geringe vergoeding 
daarvoor ingeschakeld te worden.  
 
Energieopwekking 
 
De afgelopen jaren is veel op de lokale overheid afgekomen als het gaat om 
grootschalige projecten omtrent duurzame energieopwekking. Wat het CDA 
Venray betreft is de discussie over de plaatsing van mogelijke windmolens voorbij 
en gaan wij die niet hervatten. Wij blijven vasthouden aan ons standpunt dat 
zonneparken alleen daar mogelijk zijn waar het geen goede landbouwgrond betreft 
en de verbinding wordt gemaakt met natuur en omwonenden die zich erin kunnen 
vinden. Wij stimuleren verder zonnepanelen op taluds van wegen, daken van 
panden en gevels. Wij wijzen actief op subsidiemogelijkheden voor het 
bedrijfsleven om zonnepanelen op de fabrieksdaken te leggen. Bij deze stimulering 
hoort een passende infrastructuur als het gaat om het bufferen van energie.  
De komende jaren vinden wij dat de gemeente in samenwerking met de regio meer 
onderzoek moet doen naar de mogelijkheden van waterstof en geothermie.  
Tevens gaan wij de mogelijkheden onderzoeken van een revolverend fonds die 
particulieren stimuleert om hun woningen energie neutraler te bouwen in 
combinatie met groot onderhoud of verbouwing van de woning. 
 
Vliegbasis de Peel 
 
Wij zijn fel gekant tegen het huidige plan van start en landing van de F-35’s dat een 
heropening van vliegbasis De Peel betekent. Geluidsoverlast en vervuiling zijn de 
belangrijkste argumenten. Wij blijven strijdbaar op dit onderwerp. Mocht ondanks 
alle inspanningen de Rijksoverheid besluiten om de vliegbasis toch te heropenen, 
dan eisen wij strikte naleving van alle gemaakte afspraken om geluidsoverlast en 
vervuiling tot een minimum te beperken. 
 
Speerpunten CDA Venray 
 

1. Geen nieuwe grote distributiecentra 
2. Tegen F-35’s op vliegbasis De Peel 
3. Inzetten op alternatieve energiebronnen  
4. Een boom planten voor iedere inwoner 
5. Verdere vergroening van onze openbare ruimte 
6. Veilige en innovatieve mobiliteitsoplossingen 
7. Werkcentrum en beurspleinen arbeid realiseren 
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agrariërs zijn verbonden aan deze streek en de omgeving. Zij hebben mede 
vormgegeven aan het huidige landschap en kunnen het beste zorg dragen om de 
natuur op kwalitatief niveau te blijven houden.  
 
Maatwerk & Balans 
 
Er is een nieuwe, gezonde balans nodig tussen enerzijds de agrarische activiteit en 
anderzijds de draagkracht van de bodem en de leefomgeving. Een gezonde bodem 
is letterlijk de grond van ons bestaan. Dit bepaalt voor een groot gedeelte de 
invulling en functie waarvoor we het gebruiken. Daarbij hebben we aandacht voor 
bodemgezondheid en biodiversiteit. Dit geldt zowel voor de landbouw als voor 
ander gebruik van grond, zoals natuur, woningbouwers, energiegebruik en het 
bedrijfsleven.  
Echter gaan ontwikkelingen hard en is het lastig alles met randvoorwaarden vast te 
leggen in een visie. Wat wij niet willen is dat bij nieuwe initiatieven in het 
buitengebied een standaard checklist wordt nagelopen. Soms past een initiatief niet 
altijd in een bestemmingsplan, maar zorgt het wel voor minder overlast en 
verloedering van gebouwen. Gedwongen onteigening van agrarische bedrijven 
wordt in het kader van de stikstofproblematiek genoemd als oplossing, dit is voor 
ons niet bespreekbaar. Het is aan ons de goede dialoog hierover te voeren met 
betrokkenen.  
 
Veranderingen buitengebied 
 
De transitie van het buitengebied wordt mogelijk gemaakt door diversiteit toe te 
staan en open te staan voor nieuwe mogelijkheden. 
Het is belangrijk dat leegstand en verpaupering zo goed als mogelijk voorkomen 
wordt. Het CDA Venray wil dat met de eigenaar van een gebouw dat langdurig leeg 
staat een gesprek wordt aangegaan om mogelijkheden te verkennen om tot een 
goede oplossing te komen. 
Daarnaast streven wij ernaar dat bedrijven de kans krijgen om eenvoudig hun 
panden een andere bestemming te geven. Hierbij denken wij aan mogelijkheden 
voor centra voor kinderdagopvang of zorgboerderijen.  
Een andere mogelijkheid waar wij voor openstaan is om kleine startende 
ondernemers te stimuleren zich te vestigen in het buitengebied om verpaupering 
en leegstand te voorkomen 
Daar waar bovengenoemde niet mogelijk is, gaan wij voor een actieve 
slopersregeling zodat ondermijnende criminaliteit geen vat krijgt op ons vitaal 
platteland. 
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Speerpunten CDA Venray 
 

1. Stimuleringsregelingen die ruimte voor innovatie en ontwikkeling 
bevorderen in combinatie met ‘Ruimte voor Ruimte’  

2. Lokale agrarische familiebedrijven uit de gemeente Venray stimuleren 
om de transformatie naar duurzame en innovatieve bedrijfsvoering 
mogelijk te maken 

3. Goede scheiding van functies tussen natuur, wonen, werklocaties en 
landbouw 

4. Voorstander van agrarisch natuurbeheer, zodat onze eigen 
ondernemers zorgen voor de omgeving 

5. Aantrekkelijke “buitengebied-locaties” voor jonge startende 
ondernemers 

6. Actieve slopersregeling voor langdurig leegstaande panden in het 
buitengebied 
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Speerpunten CDA Venray 
 

1. Stimuleringsregelingen die ruimte voor innovatie en ontwikkeling 
bevorderen in combinatie met ‘Ruimte voor Ruimte’  

2. Lokale agrarische familiebedrijven uit de gemeente Venray stimuleren 
om de transformatie naar duurzame en innovatieve bedrijfsvoering 
mogelijk te maken 

3. Goede scheiding van functies tussen natuur, wonen, werklocaties en 
landbouw 

4. Voorstander van agrarisch natuurbeheer, zodat onze eigen 
ondernemers zorgen voor de omgeving 

5. Aantrekkelijke “buitengebied-locaties” voor jonge startende 
ondernemers 

6. Actieve slopersregeling voor langdurig leegstaande panden in het 
buitengebied 
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6. Betrouwbare & dienstbare overheid 
 
‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt’. Een thema dat cruciaal is voor een 
betrouwbare overheid waar de inwoner op kan vertrouwen. Voor het CDA Venray 
een thema waar wij de komende jaren mee aan de slag willen gaan. Wij staan voor 
stabiliteit en rust voor de gemeente Venray.  
 
Financiën 
 
Om onze gemeente in de toekomst betrouwbaar en stabiel te blijven houden is het 
noodzaak op een verantwoorde manier om te gaan met ons huishoudboekje, 
oftewel de financiële huishouding. Dit betekent dat inkomsten en uitgaven met 
elkaar in balans dienen te zijn. Om risico’s goed op te kunnen vangen vinden wij 
het belangrijk dat de algemene reserve voldoende van omvang is. 
 
Voor een betrouwbare overheid is het belangrijk dat onze inwoners weten waar ze 
aan toe zijn als het gaat om lokale heffingen. Het CDA Venray blijft voorstander 
van een jaarlijkse maximale verhoging conform inflatiecorrectie op de OZB en 
geen verhoging om mogelijke gaten in de begroting te dichten. Daarnaast blijven 
wij de mogelijkheden onderzoeken om OZB af te schaffen voor dorps- en 
wijkcentra en jeugdaccommodaties. 
 
Bestuur 
 
Voor een sterk bestuur waar inwoners op kunnen bouwen en vertrouwen is het 
voor ons belangrijk wethouders uit eigen gemeente aan te stellen. Zij leven en 
werken in Venray en hebben daarmee optimale binding met onze inwoners en zijn 
gemakkelijker te benaderen. Zij weten wat er speelt en dat hebben wethouders 
nodig om hun werk voor de lokale gemeenschap goed uit te kunnen oefenen.  
 
Dienstverlening 
 
De huidige dienstverlening dient verbeterd te worden. Goede telefonische 
bereikbaarheid, snelle terugkoppeling van informatie naar inwoners, tijdig en 
veelvuldig communiceren als het bijvoorbeeld gaat over vergunningsaanvragen. 
Kortom, CDA Venray wil een proactief, dienstverlenend en bereikbaar huis van 
de gemeente zien waar wij trots op mogen zijn. 
 
Speerpunten CDA Venray 
 

1. Lokale heffingen niet verhogen om gaten te dichten in de begroting 
2. Wethouders aanstellen die in de gemeente Venray wonen 
3. Proactieve en dienstverlenende gemeente om trots op de zijn 
4. Inkomsten en uitgaven in balans met een voldoende omvang van de 

reserves 
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BIJLAGE 
 
Onderstaande aandachtspunten zijn voor de dorpen en wijken belangrijke concrete 
thema’s de komende jaren. Wij zetten ons de komende jaren in om aan deze 
thema’s een bijdrage te leveren. 
 
Merselo: Realisatie multifunctionele accommodatie Merselo & toevoegen 
seniorenwoningen op plek basisschool 
Veulen: Renovatie oude basisschool St. Antonius  
Leunen: Renovatie Albionstraat inclusief vrijliggende fietspaden & realisatie 
aanpassingen Via Venray (N270) en woningbouwplannen Leunen-zuid  
Heide: Realisatie integrale gemeenschapsaccommodatie en verkeersveiligheid 
dorpskern 
Vredepeel: Bouwplannen uitbreiden en fietspad langs de Beekweg opwaarderen 
Geijsteren: Bouw seniorenwoningen  
Wanssum: Realisatie multifunctionele accommodatie en Groene Loper 
Castenray: Verkeersveiligheid Lollebeekweg en nieuwe woningbouwlocaties 
Blitterswijck: Opwaarderen kasteelruïne  
Smakt: Spoorwegovergang en woningbouwplan  
Oostrum: Opwaarderen stationsomgeving  
Ysselsteyn: Realisatie accommodatieplan en bijdrage in herbouw Jera-gebouw 
Oirlo: Bouw multifunctionele accommodatie de Linde 
 
 
Landweert: (Geluids)overlast aanpakken  
Veltum: Invulling visie Vlakwater 
Antoniusveld: Realisatie Oost-verbinding  
Brabander: Basisschool & supermarkt  
Vlakwater: Invulling VieCuri locatie in de toekomst en buurtzorg 
Brukske: Aanleg parkgebied. MFC Brukske als hart van de wijk, ook in de beleving 
Centrum: Vergroening van het centrum, afvalbakken toevoegen & opwaardering 
vergeten driehoek 
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De kandidaten CDA Venray 
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Ga op maandag 14 maart, dinsdag 15 maart 
of woensdag 16 maart 2022 stemmen 

 
  
 
 
 
 
 
 

Stem Lijst 1 
CDA Venray 

 


