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Voorwoord verkiezingsprogramma CDA Venray 2018-2022  

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Zaken die enkele jaren geleden nog vanzelf-
sprekend leken, zijn nu totaal anders. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zorg. Steeds meer 
wordt dat bij de lagere overheden en de mensen zelf teruggelegd. Maar ook op het gebied 
van infrastructuur gebeurt veel. Hoe gaan we om met mobiliteit en de aanleg van wegen als 
er binnenkort daadwerkelijk autonoom elektrisch vervoer komt? Maar niet alleen veranderen 
de dingen om ons heen, ook wijzelf en de maatschappij veranderen sterk mee. Sociale 
verbanden worden anders. Digitalisering en moderne communicatie hebben grote invloed 
op ons dagelijkse leven. Waar vroeger werk hoofdzaak in het leven was, is het tegenwoordig 
bijna bijzaak naast alle andere drukke activiteiten die er zijn. 
 
Bovenstaande ontwikkelingen hoeven op zich geen belemmering te zijn voor een goede 
samenleving en de kansen voor ieder individu om zich te ontplooien en te ontwikkelen.      
Wel is het van belang ervoor te zorgen dat we een vorm vinden, waarin iedereen kansen 
krijgt om dit ook daadwerkelijk waar te maken. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 geven ons als CDA Venray de kans 
duidelijk te maken, waar wij onze accenten leggen en wat wij belangrijk vinden. Natuurlijk is 
het geen uitputtend verhaal over allerlei zaken die ons raken, maar wel een selectie en 
opsomming van onderwerpen die wij van belang vinden om voor elkaar te krijgen in Venray. 
Met name ook over die onderwerpen waar we als gemeentelijke overheid iets over te zeg-
gen hebben.  
 
Basisuitgangspunt voor het CDA is een sterke samenleving met goede sociale verbanden 
in wijken en dorpen, waar we omkijken naar elkaar maar ook waar we eenieder de ruimte 
willen geven. 
Geen betutteling. Wel eigen verantwoordelijkheid om er wat van te maken. Onze houding is 
dat wat goed is voor een ander, ook goed is voor jezelf. Maar dit wel in die volgorde.  
 
De afgelopen 4 jaar hebben we heel veel bezoeken gebracht aan instellingen en bedrijven 
en contacten onderhouden met heel veel inwoners uit Venray. De voorbije maanden zijn 
veel gesprekken gevoerd met organisaties en verenigingen en hebben we iedere maand 
met een muurkrant en de (sociale) mediareacties van het publiek opgehaald. Al deze be-
vindingen zijn meegenomen en waar mogelijk verwerkt in ons programma. In de gemeen-
teraad en in het bestuur hebben we de voorbije periode een constructieve politiek gevoerd 
om het goede te doen voor Venray. 
 
Vanuit onze basisprincipes nemen we u in dit verkiezingsprogramma mee in een vijftal 
thema’s met onderwerpen die ons dagelijks leven raken. We kiezen ervoor om deze kort te 
beschrijven en vervolgens met een aantal concrete actiepunten te komen. Met gepaste trots 
presenteren wij u deze voornemens en nodig ik u uit dit programma aandachtig te lezen. 
 
Handen aan de ploeg en aan het werk. Wij hopen als CDA Venray ook na de verkiezingen 
u te mogen dienen en weer volop aan de slag te mogen voor ons mooie Venray en haar 
trotse inwoners.  

 

 
Jan Loonen, lijsttrekker.  
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Leeswijzer  
De politiek gaat te weinig over de grote vraagstukken, die er voor mensen werkelijk toe 
doen. Dat is een belangrijke oorzaak van de onvrede die veel mensen voelen bij de politiek 
van vandaag. Het politieke debat loopt vast in managementtaal, doorrekeningen en vastge-
roeste standpunten. Wij willen in plaats daarvan een stevig debat over onze gedeelde waar-
den, de betekenis van burgerschap of rechtvaardigheid in onze samenleving.  

Wij willen breken met die oppervlakkigheid en met de politieke verlegenheid om morele 
keuzes te maken. Dit verkiezingsprogramma heeft niet de pretentie om voor de komende 
vier jaar alle mogelijke problemen en uitdagingen in Venray te voorspellen en van een pas-
klaar antwoord te voorzien. Daarvoor verandert onze Venrayse wereld veel te snel.             
Wel bieden we een fundamentele analyse van wat er vanuit onze CDA-visie misgaat in de 
samenleving, beter kan of anders moet.  

Dat zijn de keuzes die we maken voor Venray, die we door willen geven aan onze kinderen 
en kleinkinderen.  

Juist omdat dit verkiezingsprogramma geen volledige catalogus van standpunten wil zijn, 
komen deze analyses en keuzes sterker naar voren. Op onderwerpen die om die reden niet 
aan bod komen, staat het standpunt dat we eerder innamen.  

In dit verkiezingsprogramma treft u naast het voorwoord van onze lijsttrekker Jan Loonen, 
een inhoudsopgave en een leeswijzer. Vervolgens beschrijven we de 7 kernwaarden /prin-
cipes van het CDA. Daarna zijn de 5 verkiezingsthema’s met hun subthema’s verwoord. Ter 
afsluiting is er een slotwoord van de voorzitter van CDA Venray, Evert Voorn, opgenomen.  

Wij wensen u veel leesplezier.  

Bram Jeurissen, 

Voorzitter Commissie Verkiezingsprogramma  
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De 7 kernwaarden/ principes van CDA Venray  
1. De samenleving, niet de overheid.  
2. Wij zien een taak voor iedereen. 

3. Een eerlijke economie.     
4. Tegen de notoire kwaadwillende.      

5. De familie is ons fundament.           
6. Een zelfbewust Nederland, verbonden met Europa.  

7. De toekomst van onze kinderen.            

Onze 7 principes  

Het CDA Venray staat midden in de Venrayse samenleving. Mensen staan centraal en 
maken het verschil. Samen zorgen we ervoor dat we met respect kunnen samenleven.  
Ons uitgangspunt is dat het gaat om de Venrayse samenleving en niet de overheid (1). 
Teveel bemoeit de overheid zich met zaken die we zelf af kunnen maar die we ook zelf 
kunnen en moeten oppakken. We geven de gemeenschap en de zeggenschap daarover 
terug aan de mensen. Dat hoort bij een proces van loslaten. Iedereen heeft een taak (2) 
is daarbij voor ons een hard uitgangspunt. Wanneer je iets vraagt van de maatschappij is 
het niet meer dan vanzelfsprekend dat je naar vermogen daarvoor iets terug doet.             
Iedereen moet wel de kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Dat kan in een eerlijke eco-
nomie (3). Niet alleen grote maar vooral ook kleine bedrijfjes moeten de kans krijgen zich 
te ontwikkelen. De overheid moet hierin een stimulerende rol spelen en overbodige regels 
en belastingen beperken. Van belang daarbij is dat we actief blijven tegen notoire kwaad-
willende (4) die ten onrechte een beroep doen op de solidariteit van de samenleving.  
Onze normen en waarden zijn om elkaar aan te spreken op goed burgerschap. ”Fatsoen 
moet je doen” is meer dan alleen een kreet maar dagelijkse praktijk. Hechte gemeen-
schappen zijn voor ons uitgangspunt, de familie is het fundament (5). We dragen zorg 
voor elkaar, van jong tot oud. Eenieder kiest daarbij een invulling die past bij onze mo-
derne maatschappij en de eigen wensen. Nabuurschap, mantelzorg en een sociaal vang-
net zijn daarbij kernbegrippen. Kijk je wat verder in onze omgeving dan zien we een zelf-
bewust Nederland verbonden met Europa (6). Gemeenten en gemeenschappen werken 
samen om de idealen waar we voor staan te bereiken. Dat kan niet op een eiland maar 
wel in een omgeving waarin samen geven en nemen centraal staan. Dingen samen doen 
kan op een grotere schaal zonder de eigen identiteit te verliezen.  
Dit alles doen we voor de toekomst van onze kinderen (7). Wanneer we nu verant-
woorde keuzes maken dan is er ook een goede basis voor de generaties na ons.     
Duurzaamheid en respect voor onze omgeving is daarbij nodig. 
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1. Zo doen we het hier:   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote Markt Venray 

De weekmarkt, de kermissen, carnaval, de vrijwillige brandweer, het bruisende verenigings-
leven, om maar enkele belangrijke eigenheden van Venray te benoemen. Ook de gezond-
heidszorginstellingen en grote hoeveelheid kloosters en kloosterorde zijn kenmerkend bin-
nen Venray geweest en een vast beeld voor de Venrayse samenleving en bezoekers.         
Het “enkeltje Venray” refererend aan de psychiatrische gezondheidszorg, is achteraf een 
gegeven waar Venray trots op kan zijn.  

1.1 Lokale eigenheid 
De wekelijkse markt is een begrip in Venray. De laatste jaren zien we helaas dat het animo ten 
aanzien van de marktbezoekers terugloopt. 
 
De Venrayse kermis is een begrip in de regio, en zelfs daarbuiten. De kermis is ook in de dorpen 
een belangrijke traditie. Dat scholen hiermee in hun vakantieplanning rekening houden, geeft die 
diepe geworteldheid weer. Dorpsraden hebben een flinke taak met betrekking tot de dorpskermis-
sen. 
 
Ook carnaval in Venray is een echte Venrayse traditie. Carnaval is zo geworteld in de Venrayse 
samenleving, dat die samenleving het hele jaar rond met carnaval bezig is. Denk hierbij aan de 
(voorbereidingen van) de liedjesconcoursen, circus Mök, de roetsj en de optochten. 
 
Soms zien we helaas dat Venrayse tradities onder druk komen te staan. Inzet van Venrayse vrijwil-
ligers wordt overgenomen door professionals. Groepen inwoners die zich willen inzetten, moet je 
ook de kans geven! Zo betreuren we het dat het goede werk door de Vrijwillige Brandweer is over-
genomen door professionals. 
 
Naast deze van oudsher traditionele Venrayse eigenheden, is de Venrayse samenleving ook goed 
in het ontwikkelen van nieuwere ideeën. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vele soorten sporten die 
Venray kent, Venrayse DJ’s en aan de vele evenementen. Ook dit hoort bij de lokale eigenheid van 
Venray en hier dient dan ook aandacht voor te zijn. 
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Ambities:  
- De weekmarkt dient zijn functie te behouden. 
- Stimuleren dat de dorpskermissen in stand kunnen blijven. 
- Het CDA draagt het carnaval een erg warm hart toe. Dit wordt onder meer getoond door 

de jaarlijkse frikadellentocht langs de prinsenwagenbouwers als waardering voor hun in-
zet. 

- De Venrayse brandweer is traditioneel geworteld in de Venrayse samenleving. Het CDA 
gaat zich ervoor inzetten dat de brandweer deze verbondenheid weer beter vorm kan 
geven, zoals we dat gewend zijn. 

- Culturele instellingen zoals St. Odapark, bibliotheek en de schouwburg koesteren. 
- Naast aandacht hebben voor oudere tradities, ook aandacht hebben voor nieuwere 

kunst- en cultuurvormen, onder andere voor jongeren. 
- Blijvend de organisaties op het gebied van streekgeschiedenis, de volkscultuur en de 

cultuurhistorie binnen de gemeente Venray koesteren. 

1.2 Fatsoen moet je doen 
Veel culturen leven in Venray samen, respectvol en in goede harmonie met elkaar. 
Echter, sommige Venrayse inwoners hebben respect en fatsoen niet zo hoog in het vaandel 
staan en veroorzaken overlast of vervallen tot criminaliteit. Het gedrag van enkele, tast het 
veiligheidsgevoel van vele aan. Daar moet op worden ingegrepen. Venrayse inwoners kun-
nen niet in een gevoel van onveiligheid blijven leven. 
We willen in Venray een kwalitatief goede samenleving. Respect voor elkaars cultuur, geloof 
en eigenheid en geaardheid (lhtbi) is voor CDA Venray een gegeven. 
 
Het gedrag van enkele hondenbezitters en hondenpoep zijn vaak een doorn in het oog van 
vele inwoners. Hondenbezitters laten hun huisdier uit in de openbare ruimte. Deze dieren 
doen hier uiteraard hun behoefte. Niet erg. De hondenbezitters moeten dit echter wel op 
ruimen. 
Dit gebeurt te vaak niet. Dit leidt tot grote overlast en ergernis voor vele inwoners, waaronder 
de goedwillende hondenbezitters.  
 
Deze enkele hondenbezitters wensen hier niet op te worden aangesproken en verpesten 
het voor de rest. Boa’s dienen hier zoveel als mogelijk hun taak op te nemen. 
 
Ambities: 
- Iedere beledigende aantasting van cultuur, geloof, eigenheid en geaardheid moet worden 

bestreden. 
- Meer cameratoezicht is noodzakelijk voor een veiligere samenleving, onder andere om 

illegale afvaldumping te voorkomen bij de afvalcontainers. 
- Een voorlichtingscampagne tegen hondenpoep starten.  
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1.3 Het kan en moet veiliger 
Criminaliteitsbestrijding is niet alleen een zaak van politie, maar kan alleen goed vorm wor-
den gegeven in samenwerking tussen politie, gemeente, scholen, sportclubs en vooral ook 
ouders. 
Ook bestrijding van overlast zal door de hier genoemde partijen moeten worden opgepakt 
en vormgegeven. Bij de inwoners moet worden opgehaald wat zij nodig hebben om veilig 
te kunnen leven in Venray. Hierop moeten de acties worden uitgezet. Dorps- en wijkraden 
kunnen hierbij ingeschakeld worden. Zij dienen te worden geïnformeerd over situaties die 
veiligheid aantasten in hun dorp en wijk en bij maatregelen worden betrokken. CDA Venray 
hoort van inwoners dat de politie niet meer zo zichtbaar is als vroeger, waardoor zij niet 
meer ervaren dat de politie naast de burger staat en hun beste vriend is. De slogan ‘die pet 
past ons allemaal’ is onderaan in de stoffige la komen liggen. Overigens merken vele agen-
ten dit ook op. 
Zij willen zich graag goed inzetten voor de Venrayse burger, maar krijgen van hogerhand 
andere opdrachten. Wijkagenten kunnen hierdoor vaak slechts 1 dag per week in hun wijk 
aanwezig zijn. Mensen doen geen melding of aangifte meer, omdat het niet baat. Zij zien 
geen actie en vrezen represailles als bekend wordt dat ze iets hebben gemeld of aangifte 
hebben gedaan. Gevoelens van mensen zijn het belangrijkst, niet de cijfers. 
De brandweer wil graag de sociaal maatschappelijke rol beter vormgeven. En zo ook de 
politie. 
De politie moet en wil weer terug naar de rol van naast de inwoner staan. Zo moeten het 
aantal fietsendiefstallen en woninginbraken drastisch omlaag gaan en dient de illegale 
drugshandel op straat aangepakt te worden. Inwoners roepen om cameratoezicht, waar 
CDA Venray voorstander van is. 
De rest van de politiek laat het afweten. Een mooie pilot kan gestart worden bij de Bachflat. 
De bewoners hebben hier uitdrukkelijk om gevraagd. Ruim 150 handtekeningen zijn hier 
opgehaald. Het College van B&W heeft hierover gesproken. Het heeft tot heden nog niet tot 
de gevraagde actie geleid. 

1.4 Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is een ander belangrijk punt. Overal voorrang op de Venrayse binnenring 
(de binnen-singels) is een goede zaak. Dit verduidelijkt veel. Schoolroutes moeten veilig 
zijn. 
Goede (bredere) fietspaden/wegen zijn belangrijk, ook met het oog op het toenemend aantal 
snelle e-bikes. Bij de aanleg van nieuwe fietspaden en reconstructies van wegen moet hier 
rekening mee gehouden worden. 
Er worden regelmatig weginspecties gehouden. Hierin dient de veiligheid van fietspaden 
(breedte, kwaliteit van het wegdek van de fietspaden) te worden opgenomen. Daarbij moet 
ook gekeken worden naar de openbare straatverlichting. Als voorbeeld noemen we het kerk-
hof Boschhuizen en de fietsroute erheen. Educatie voor de schooljeugd is evenzeer belang-
rijk omdat verkeerskennis en verkeersgedrag de belangrijkste aspecten van verkeersveilig-
heid zijn.  

1.5 Nieuwbouwprojecten en preventie 
Wanneer we kijken naar de woningbouw en de woningbouwprojecten kan de gemeente, 
als vergunning-verstrekker, veel doen aan het veiligheidsgevoel van onze inwoners bij 
nieuwbouw-projecten. Wanneer deze projecten onder het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’ 
worden gebracht, zal de veiligheid in woonwijken toenemen en woninginbraken en overige 
diefstallen worden voorkomen. 
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Ambities: 
- Het CDA vraagt aandacht voor de uitbreiding van de politiecapaciteit bij de basiseenheid 

Venray-Gennep, zodat er meer blauw op straat is en zodat wijkagenten ook meer in de 
wijk aanwezig zijn. 

- Het CDA wil dat er meer capaciteitsuren aan straatcoaches wordt ingezet. 
- Het CDA verwacht dat er aantoonbaar minder overlast is en er meer veiligheid(sgevoel) 

is. 
- Vermindering criminaliteit waaronder fietsdiefstallen, woninginbraken en drugshandel op 

straat. 
- Politie en gemeente moeten hun rol nemen in hun dienstbaarheid en waakzaamheid in 

het kader van veiligheid, zodat inwoners zien dat het baat als ze melden of aangifte doen. 
- De aanpak van jihadisme en andere vormen van radicalisering verder analyseren en van-

uit culturele en sociaal-economische invalshoek aanpakken. 
- Meer cameratoezicht is noodzakelijk voor een veiligere samenleving, onder andere om 

illegale afvaldumping te voorkomen bij de afvalcontainers. 
- Het CDA is voorstander van reflecterende voetgangersoversteekplaatsen. Te beginnen 

bij de oversteekplaatsen op de binnensingels in het centrum. 
- Nieuwbouwprojecten brengen onder het ‘Politiekeurmerk Veilig Wonen’. 
- Er dient in het buitengebied goede/voldoende straatverlichting te zijn. Onder andere bij 

het kerkhof Boschhuizen en de fietsroute erheen. 
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2. Een bruisend Venray  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Baank Leunen 

CDA Venray wil de komende jaren blijven werken aan sterke buurten, wijken en dorpen; 
aan een samenleving waar alle mensen zich veilig en thuis voelen, omdat ze weten dat er 
altijd iemand is die naar hen omkijkt. Niemand staat er alleen voor. Een sterke samenleving 
van betrokken gemeenschappen is gebouwd op saamhorigheid en gedeelde verantwoor-
delijkheid, en geeft mensen directe invloed op hun eigen leefomgeving. CDA Venray gaat 
uit van het goede in de mens; vertrouwen geven aan de maatschappij is daarom belangrijk. 
De gemeente Venray is bovenal dienstbaar aan inwoners, bedrijven en organisaties.         
Een sterke samenleving laat meer ruimte voor eigen keuzes. Dat betekent minder regels 
van bovenaf en meer zeggenschap voor inwoners zelf.  
 
CDA Venray gelooft dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt 
van gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. 
De gemeente is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van 
mensen. 
In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te 
pakken.  
 
De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden 
aan die initiatieven. Ook als daarvoor eigen regels moeten wijken. In een steeds complexer 
wordende samenleving kunnen problemen alleen worden opgelost door samenwerking. 

2.1 Doe mee 
CDA Venray wil dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, bijvoorbeeld 
door financiële ondersteuning en door als gemeente los te durven laten in plaats van initia-
tieven over te nemen. 
Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der 
delen. 
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De gemeente moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners 
al enthousiast over zijn. 
Wij willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en 
oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de 
gemeente en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen parti-
ciperen. 
 
Ambities: 
- Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente Venray actief mee-

denkt; nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de gemeente nodig 
is voor een vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid 
of bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn. 

- Laat ruimte om daar waar het mis gaat niet meteen in te vullen met meer regels; een 
manier is de invoer van een meldpunt regeldruk. 

- Naast de kleinschalige initiatieven, hebben ook grootschalige initiatieven kans van sla-
gen; durf groot te denken. Met minimale middelen is in Venray vaak maximaal resultaat 
bereikt. 

- Het ondersteunen van de door de wijken en dorpen zelf gemaakte ontwikkelingsplannen 
(DOP’s en WOP’s) staat bij ons voorop. Ondersteun voorzieningen die aansluiting en 
draagvlak hebben in de dorpen en wijken. 

- Verwachtingsmanagement is essentieel bij burgerparticipatie. Stel daarom heldere regels 
op over zelfsturing waardoor de rol tussen de gemeente en de inwoners duidelijk wordt. 
Duidelijke communicatie is belangrijk. 

- Vitale dorpen en wijken. Daarbij verdienen ook de kleine kernen in Venray aandacht. 
- Ondersteuning van projecten die de leefbaarheid en de saamhorigheid verbeteren. 

2.2 Verenigingen en vrijwilligers 
Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel inzetten voor een ander, vormen een onmis-
bare schakel in de binding en leefbaarheid van onze dorpen, wijken en buurten. We zien 
steeds vaker dat vrijwilligers (organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen 
bedenken van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling ver-
dient ondersteuning door onnodige regels te schrappen. De gemeente kan veel doen om 
vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. Wij willen de slagkracht van vrijwilligers-
organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende 
regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers.  
Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. Wel ziet CDA 
Venray de positieve ontwikkeling dat vrijwilligerswerk in de gemeente steeds vaker per 
project gebeurt. De gemeente moet de randvoorwaarden creëren waaronder het brede 
vrijwilligerswerk kan floreren.  
 
Ambities:  
- Wij willen kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunnin-

gen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke eisen en 
het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren. Voorop staat dat de gemeente een 
vrijwilligersorganisatie helpt als deze een vraag heeft en hiermee om tafel gaat.  
Niet de vergunning afvinken dus, maar vonken. 

- Wij willen de maatschappelijke stage via het Raayland College blijvend faciliteren. 
- Het behouden van de collectieve vrijwilligersverzekering. 
- Vrijwilligersorganisaties verrichten essentieel werk voor Venray. Bezuinig niet op subsidies voor 

deze organisaties. 
- De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen willen wij 

blijvend gratis maken. 
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- Het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij het vinden van nieuwe vrijwilligers.                
Dit ook voor inwoners die incidenteel vrijwilligerswerk willen doen. 

- De gemeente moet ervoor waken dat vrijwilligers niet overbelast worden. 
- Samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties is een goede zaak, maar mag niet ongewild ten 

koste gaan van de eigen identiteit. Stimuleren tot samenwerking is goed, verplichten niet. 
- Het realiseren van een integrale evenementenkalender in overleg met verenigingen. 
- Het evenementenbeleid zodanig inrichten dat terugkerende evenementen is samenspraak met 

de organiserende verenigingen en de veiligheidsregio soepel en gemakkelijk verloopt. 
- Inzetten op de jongerencentra en -sosen. Zij bieden een leerschool voor jeugdige vrijwilligers, 

wat zorgt voor kwaliteiten die later bij andere verenigingen en het bedrijfsleven ingezet worden. 

2.3 Betaalbare en duurzame gemeenschapsaccommodaties 
Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. 
Tegelijkertijd is een goed gebouw van groot belang voor het goed functioneren.               
Wij willen de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven en 
ruimte voor innovatie. 
Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen. Dat kan een goede manier zijn 
om de energiekosten te drukken. 
 
Ambities: 
- Streven dat iedere wijk en ieder dorp beschikt over een gemeenschapsaccommodatie 

of een ontmoetingscentrum. De ontwikkeling dat deze meer verantwoordelijkheid       
krijgen, kan en mag niet ten koste gaan van dit streven. 

- De duurzaamheidscoördinator dient de verenigingen te helpen bij het in kaart brengen 
van rendabele duurzaamheidsinvesteringen. 

- Onderzoek de haalbaarheid van een duurzaamheidsfonds (bijvoorbeeld ten behoeve 
van energie-besparing) waar lokale verenigingen een beroep op kunnen doen en waar-
bij rente en aflossingstermijn in overleg met de vereniging wordt vastgesteld zodat deze 
aansluit bij de financiële capaciteit van de vereniging. 

- Een goede balans tussen gemeenschapsaccommodaties en commerciële horeca. 
- Iedereen doet mee; gemeenschapsaccommodaties moeten toegankelijk zijn voor      

andersvaliden, ouderen en jongeren.  

2.4 Sportverenigingen en bewegen in de openbare ruimte 
Sportverenigingen en -accommodaties zijn de basis van het gemeentelijk sportbeleid.  
Het is belangrijk om goede randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten 
en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij ook rekening houden met 
individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. CDA Ven-
ray vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkhe-
den, weten hoe gezond het is en waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan 
samenwerking, het welzijn van mensen en de leefbaarheid in de wijken en dorpen. 
Wij willen de sport- en bewegingsevenementen de komende jaren mede als promotor van 
een gezonde en vitale Venrayse samenleving meer aandacht geven in en buiten Venray. 
 
Ambities: 
- Sportaccommodaties, zoals hockey, voetbal, korfbal en tennis blijvend faciliteren, bij-

voorbeeld door de aanleg van kunstgrasvelden. 
- Aandacht hebben voor individuele sporten als hardlopen, mountainbiken, fietsen en 

kleinere en/of nieuwere vormen van sport. 
- Iedereen kan sporten (andersvaliden, ouderen en jongeren) 
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- Het bevorderen dat Venray als “Wielergemeente” in de Euregio en daarbuiten op de 
kaart wordt gezet (o.a. Fietsvierdaagse, Profwielrennen). 

- Zorgen voor voldoende ruimte in de sporthallen om piekmomenten op te vangen 
- Blijvend faciliteren van het Venrayse zwembad.  

2.5 Groene buitenruimte voor ontmoeten en bewegen 
Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente Venray om de openbare ruimte ‘beweeg-
vriendelijk’ in te richten. Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel 
om voldoende te bewegen en zo lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. De positieve effec-
ten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving 
voelen zich gezonder. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen bij aan preventieve         
gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en sociale ontmoeting in de buurt.            
We hebben te maken met het welbevinden van de hele mens. We streven dan ook naar 
inrichting van de openbare ruimte die recht doet aan de hele mens. 
 
Ambities: 
- Fietssnelwegen’ nodigen uit om langere afstanden af te leggen en recreatief eerder op 

de fiets te stappen. De bestaande fietspaden worden uitgebreid en beter aan elkaar ver-
bonden. 

- Wij zien kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstui-
nen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten. De gemeente stimuleert 
bewoners-initiatieven hiertoe. 

- Spelen in het groen is een belangrijke functie van de openbare ruimte. Hiernaast dienen 
de reguliere speeltuinen goed verdeeld te zijn. Inwoners hebben hierover een belangrijke 
zeggenschap. 

- Speelplekken moeten functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele 
Buurt, met voor de verschillende leeftijdscategorieën voorzieningen en voor mensen met 
en zonder beperking. 

- Ondersteun als gemeente Venray collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken 
om beter voor elkaar te kunnen zorgen. Zoals het neerzetten van voldoende bankjes 
zodat mensen bij elkaar kunnen gaan zitten, en waar ouderen kunnen uitrusten, buurttui-
nen, speelnatuur en wijkboerderijen. 

- Onze parel “St. Annapark” weer oppoetsen met een combinatie van wonen en groen 
recreëren  

2.6 Voldoende betaalbare woningen 
De juiste woning op de juiste plaats. Dit is de taak waar de gemeente voor staat.                   
CDA Venray hecht er veel waarde aan dat inwoners in hun eigen vertrouwde dorp of wijk 
kunnen blijven. 
Jongeren, ouderen en gezinnen moeten daar kunnen wonen, waar ook familie, vrienden en 
kennissen gehuisvest zijn. Ze moeten daar kunnen wonen, waar ze in het verenigingsleven 
actief zijn. Het CDA pleit voor goed wonen voor iedereen!  
Het inwoneraantal in Venray gaat dalen tegen het jaar 2040. De gemeente moet voorkomen 
dat in de toekomst een overaanbod aan woningen ontstaat waar geen behoefte aan is.         
Dit zorgt er namelijk voor dat huizen dan minder waard worden. We kunnen deze rekening 
niet doorschuiven naar de volgende generatie. Dit kan en mag echter niet ten koste gaan 
van de huidige generaties!  
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Ambities: 
- Meer woningen voor starters op de woonmarkt. 
- De starterslening handhaven. 
- De blijverslening voor ouderen stimuleren, zodat zij langer in hun eigen omgeving kunnen 

blijven wonen. Met deze leningen kunnen ook meteen duurzaamheidsmaatregelen          
genomen worden. 

- Meer goedkope appartementen voor ouderen met een kleine beurs. 
- Meer sociale huurwoningen en meer goedkopere betaalbare woningen, omdat deze er 

te weinig zijn. 
- Het omvormen van leegstaande gebouwen zoals scholen tot woonstudio’s of voor       

mensen met een (lichte) zorgbehoefte. 
- Het moet mogelijk blijven om te bouwen in de dorpen en wijken als hier behoefte aan is. 

Zet de dorpen en wijken niet op slot. 
- Het mogelijk maken van tijdelijke of verplaatsbare woonvormen, zowel in de kern Venray 

als in de kerkdorpen. 
- Initiatieven voor woonhofjes stimuleren. 
- Het moet niet enkel voor projectontwikkelaars mogelijk zijn om te bouwen, maar ook voor 

particulieren. 
- Voer een realisatieplicht in voor bouwinitiatieven, zodat het geen andere goede bouw-

initiatieven tegenhoudt en speculatie voorkomen wordt. Het voorkomt ook verrommeling 
van het straatbeeld. 

- Het aanvragen van vergunningen moet eenvoudig kunnen. Er is bij ons geen plaats voor 
onnodige regels. De welstand is grotendeels afgeschaft. Dit houdt CDA Venray graag zo. 

- De gemeente, de woningcorporatie(s) en bewonersinitiatieven gaan experimenteren met 
vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter verster-
king van de participatie-samenleving. 

2.7 Recht om uit te dagen (right to challenge) 
Het CDA gelooft in de kracht van de samenleving en wil daarom dat inwoners en vereni-
gingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid 
over te nemen. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de wijk, het   
beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Met een zogeheten recht 
om uit de dagen (right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij hun gemeente een 
alternatief voorstel op tafel te leggen.  

Ambitie: 
- Right to Challenge” in de gemeente Venray mogelijk maken. 
- Dienstverlening aan te laten sluiten bij de maatschappelijke behoefte. Digitaliseren van 

de dienstverlening, maar ook op papier zodat de informatievoorziening aansluit bij de 
behoefte van de Venrayse inwoners.	
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3. Familie en gezin  
 

 
              Inschrijving voor de Venrayse fietsvierdaagse  

 
Families vormen het fundament van Nederland. Kinderen groeien op in warme en verant-
woordelijke gezinnen van welke samenstelling dan ook. Voor het CDA is elk gezin van 
waarde. Gezinnen vormen het startpunt van ons leven waar we, in geborgenheid mogen 
opgroeien. Ook zien we steeds meer samengestelde gezinnen. Prima, waar het om gaat is 
dat kinderen veilig en zorgeloos kunnen opgroeien. De zorg in Venray zou ondenkbaar zijn 
zonder de inzet en aandacht van mantelzorgers. Wij hebben daar grote waardering voor en 
voelen het als een plicht om hun zorg te ondersteunen en te vergemakkelijken. 

3.1 Gezinnen 
In al die gezinnen en families worden waarden en normen overgedragen en leren we            
samenleven. We ontvangen en geven er liefde, toewijding en inzet. Met het grootste deel 
van al onze jongeren gaat het hartstikke goed: ze zijn gezond, doen naar vermogen mee op 
school en hebben een rijk sociaal leven en voelen zich goed. Opvoeden is primair de taak 
van de ouders, maar indien er problemen zijn met de opvoeding of anderszins, zou er een 
loket bij de gemeente dienen te zijn voor hulp en advies met doorverwijsfunctie naar de 
relevante instanties. Achter de voordeur spelende problemen dienen inzichtelijk gemaakt te 
worden. 

3.2 Kindvriendelijke buurten 
De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en 
uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig opgroeien. Het CDA vindt het van 
belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te 
leven. Een goede inrichting van de openbare ruimte die buiten spelen mogelijk en aantrek-
kelijk maakt is daarom essentieel. Schoolpleinen, sportveldjes en veilige speelplaatsen kun-
nen daar een goede rol bij spelen. 
Een andere voorwaarde is natuurlijk dat de buurten waarin kinderen opgroeien veilig zijn. 
Daarom wil het CDA vooral in kinderrijke buurten een gerichte aanpak van criminaliteit en 
verkeersonveilige situaties. 
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Ambities: 
- De gemeente zorgt voor goede (ook informele) speelmogelijkheden in elke buurt, voor 

verschillende soorten spel en ontmoeting. De buurt moet hierbij worden betrokken, 
waarbij in samenwerking met gemeente de buurt zelf de inrichting en onderhoud van de 
zelfvoorziening kan regelen. 
Dergelijke initiatieven zijn bekend in de gemeente zoals bijvoorbeeld in Wanssum. 

- Het kind en eigen familie centraal laten staan in de jeugdzorg. De eigen gemeenschap 
als belangrijkste veilige omgeving speelt daarin een essentiële rol. 

3.3 Onderwijs 
Het is belangrijk om kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek 
in de samenleving en de wereld daarbuiten. Goed onderwijs biedt alle kinderen en jonge-
ren de kans om hun talenten te ontwikkelen en uit te groeien tot volwaardige en betrokken 
inwoners. Hoewel de invloed van de gemeenten op de inhoud van het onderwijs beperkt 
is, moet er ook op lokaal niveau voldoende aandacht zijn voor onderwijs.  
 
Ambities: 
- Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoe-

ding die zij het kind geven. Laat ouders daarom zelf kiezen naar welke school hun kin-
deren gaan. 

- Bij leerlingenvervoer staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel   
mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer. 

- Het is belangrijk dat schoolgebouwen ‘fris’ zijn en een goed binnenklimaat hebben.     
Het budget binnenklimaat dient hiervoor zeker ingezet te worden. 

- Eenduidigheid als uitgangspunt met betrekking tot kleine scholen. Iedereen zal zich die-
nen te houden aan de afspraken die daar in het verleden over zijn gemaakt. 

3.4 Jeugdhulp 
Ambities: 
- De jeugdconsulent zorgt ervoor dat alle instellingen elkaar weten te vinden. Deze werken 

nauw samen bij de hulp aan een kind. 
- De gemeente faciliteert alle organisaties binnen de zorg, het onderwijs en het vereni-

gingsleven om nauw samen te werken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventiepro-
jecten. 

- Investeer – eventueel met buurgemeenten – in een gerichte aanpak om schoolverlating 
te voorkomen. 
Bijvoorbeeld via tijdige en regelmatige huisbezoeken. 

- Faciliteiten om armoede onder kinderen tegen te gaan, worden in een kin pakket samen-
gevat zodat in een keer overzichtelijk is welke faciliteiten ten goede komen aan kinderen. 

3.5 Samen met maatschappelijke organisaties 
Het CDA is dé partij van de samenleving, het is als geen ander in staat de balans te vinden 
tussen individuele verantwoordelijkheid en solidariteit. Inwoners, vrijwilligers, lokale onder-
nemers, verenigingen en geloofsgemeenschappen hebben vaak waardevolle ideeën over 
de zorg voor elkaar. Daarom is een vast contact met deze organisaties van belang.  

3.6  Lokale toegang tot zorg voor jongeren 
Als jongeren in meer of mindere mate een steuntje in de rug nodig hebben, is het belangrijk 
dat dit in iedere gemeente goed gebeurt. Buurt- of wijkteams functioneren inmiddels in Ven-
ray. 
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Dergelijke multidisciplinaire teams op buurt- of wijkniveau gevestigd, functioneren goed en 
vangen veel vragen op over zorg, welzijn, opvoeding en jeugdhulp die niet door dure speci-
alistische hulp hoeven te worden behandeld. Gemeenten kiezen zelf of ze hun toegang tot 
zorg en welzijn gebiedsgericht (met wijkteams) organiseren of niet. Soms kan het beter aan-
sluiten bij een gemeente om het anders te doen, bijvoorbeeld vanwege de schaal of omdat 
andere 'logische vindplaatsen' een beter uitgangspunt vormen voor de toegang, zoals Cen-
tra voor Jeugd en Gezin, de praktijkonder-steuner van de huisarts of scholen. Essentieel is 
dat de drempel om hulp te zoeken voor ouders zo laag mogelijk wordt.  

3.6.1 Drempel omlaag voor jeugdzorg 
Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest ade-
quate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het 
moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de 
scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.  
 
Ambities: 
- Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vin-

den dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. 
Vaak gaat maar de helft van alle verwijzingen naar jeugdhulp via de lokale toegang. Ook 
huisartsen, kinderartsen en voogdijinstellingen vormen een toegangspunt tot de jeugd-
zorg. Het is belangrijk om als gemeenten te investeren in de relaties met deze verwijzers 
om ook samen met hen te werken aan een transformatie van de jeugdzorg. 

- Betrek huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale toe-
gangspunten tot de zorg die nodig is. Bijvoorbeeld door het versterken van de praktijkon-
dersteuning van huisartsen. 

- Versterk de samenwerking tussen basisscholen en de wijkteams. Juist om de drempel 
voor ouders te verlagen. Bijvoorbeeld door een periodiek overleg met leerkrachten of een 
spreekuur van het wijkteam op school. 

3.6.2 Zorginstellingen voor jongeren 

Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze jongeren de juiste hulp en 
ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden 
het onwenselijk dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat ge-
meenten een financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren 
dreigen ‘tussen de wal en het schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ 
van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de Zorgverzekeringswet. Het CDA vindt het belangrijk 
dat gemeenten oog hebben voor deze situatie en hier een gerichte aanpak op ontwikkelen. 
Er is nog een wereld te winnen door sneller maatwerk te leveren voor de juiste hulp voor 
het kind en onnodige bureaucratie terug te dringen. Wachtlijsten in de jeugdzorg zijn voor 
ons onaanvaardbaar.  
 
Ambities: 
- Durf te experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn. 
 Durf te experimenteren met nieuwe financieringsvormen en aanbestedingen. Sommige 

gemeenten kiezen voor sociaal contracteren. Op andere plaatsen wordt geëxperimen-
teerd met vormen van populatiebekostiging. 

- Maak instellingen met lokale toegangen tot zorg en welzijn samen verantwoordelijk voor 
het opstellen van een individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor het moment dat een jongere 
meerderjarig wordt en daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt.  
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4. Iedereen een kans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                           Scootmobiel. 

Het CDA in Venray streeft naar een samenleving waarin iedereen, ongeacht geslacht, leef-
tijd, inkomen of eventuele beperkingen mee kan doen. Iedereen kan een bijdrage leveren 
aan onze maatschappij waarin inwoners meedoen naar vermogen. Met de zorg die geboden 
wordt in Venray en het omkijken naar elkaar streven we dat iedere inwoner van Venray in 
zijn kracht wordt gezet en daar ook wordt gehouden.  

4.1 Preventie 
Om een gezonde omgeving voor onze inwoners te creëren is het belangrijk te blijven investeren in 
sportclubs, maatschappelijke organisaties en projecten voor een gezonde voeding. De investerin-
gen in onder andere sport en cultuur zijn nog altijd lager dan de zorgkosten. Om latere zorgproble-
men te voorkomen is het essentieel op tijd aangehaakt te zijn.  

Ambities: 
- De komende jaren meer werk te maken van preventieprojecten door middel van pilots 

waarbij op langere termijn de zorgkosten gedrukt kunnen worden. 
- In samenwerking met scholen gezonde streekproducten bij de kinderen promoten. 

4.2 Persoonlijke kracht  
Een op de vier personen in Nederland bereikt de leeftijd van 90 jaar. Het CDA vindt het zeer 
belangrijk dat onze inwoners zo lang mogelijk mobiel, vitaal en bezig blijven om te kunnen 
genieten van de ‘oude dag’. Het CDA gaat uit van de positieve insteek: wat kunnen mensen 
wel. Dit vergt geen overdosis aan regels, maar wel maatwerk wanneer er zorg geleverd 
moet worden als iets niet meer lukt. De eigen persoon en zijn of haar omgeving horen daarbij 
op nummer één te staan. 
 
Ambities: 
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- Ook in de zorg moet er de mogelijkheid zijn van ‘right to challenge’, zodat inwoners zelf 
voorstellen kunnen doen om de zorg in hun eigen omgeving te organiseren en wellicht 
beter is dan de zorg die door de gemeente wordt geboden. 

- De wensbussen en wensauto’s zoals die zijn geïntroduceerd in de dorpen Merselo,        
Vredepeel, Ysselsteyn en Wanssum laten zien dat vervoer ook door inwoners zelf kan 
worden georganiseerd. 
Het CDA gaat de komende periode bekijken of er niet meer vormen zijn van vervoer die 
voor ouderen en mindervaliden laagdrempelig zijn om mobiel te blijven. 

- Om het belang van de toegankelijkheid van openbare plekken in Venray voor minder-
validen te benadrukken, gaat het CDA Venray eenmaal per jaar met ervaringsdeskun-
digen een ronde maken om hindernissen te signaleren en verhelpen, samen met het 
Gehandicaptenplatform Venray. 

- Om de veiligheid en toegankelijkheid voor ouderen en andere inwoners in de dorpen en 
woonwijken te bevorderen, zorgen voor een periodieke scan. 

4.3 Omzien naar elkaar voor jong en oud  
Om zorg goed te organiseren is de omgeving noodzakelijk. Het CDA wil dat de zorg zo dicht 
bij huis versterkt wordt en ruimte wordt gegeven om zorg naar eigen wens in te richten en 
op die manier professionele zorg en ondersteuning beter aan te sluiten bij de keuzes van 
de mensen zelf. 
Daarbij komt dat onze inwoners in hun eigen omgeving een leven hebben opgebouwd met 
sociale netwerken die hen dierbaar zijn. Deze versterken het gevoel van een gemeenschap 
waarbij iemand zich thuis voelt. Het is belangrijk om in de zorg van mensen dit essentiële 
aspect mee te nemen. 
 
Ambities: 
- Ondersteunen van lokale initiatieven waarbij buurten, verenigingen, bedrijven etcetera 

een bijdrage willen leveren voor de zorg voor ouderen en zieken in hun eigen omge-
ving. Als voorbeeld de inzet van de Venrayse Ouderen Adviseurs. 

- Nastreven van informele ondersteuning bij gevallen van eenzaamheid om inwoners uit 
hun isolement te halen. 

- Bij zorgbehoefte van een partner streven dat inwoners niet ver van elkaar gescheiden 
worden.  

- Een dementievriendelijk Venray waarin dementerenden aan de samenleving zo lang als 
mogelijk mee kunnen doen. 

- Inzicht in wachtlijsten voor opnamen in een verpleeghuis. Samen met de zorgverzeke-
raars acteren om lange wachtlijsten effectief terug te dringen. 

4.4 Mantelzorg 
De mantelzorgers zijn van grote waarde voor onze samenleving waarin zorg met veel liefde 
wordt geboden aan een hulpbehoevend familielid of kennis. Van tijd tot tijd is het belangrijk 
dat zij op adem kunnen komen. De dagopvang met de dagbesteding is een zeer welkome 
oplossing om te zorgen dat de mantelzorger het volhoudt. De dagopvang is van zeer groot 
belang en een goede “regionale” respijtzorg zoals de Kapstok vult dit nog meer aan. 
 
Ambities: 
- De mantelzorger heeft een vaste plek bij het keukentafelgesprek en daar wordt ook naar 

geluisterd. 
- De ondersteuning van mantelzorgers voor informatie, advies of praktische zaken moet op 

ordezijn. 
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- Blijken van waardering is niet alleen een financiële bijdrage. Wij willen de mantelzorger 
zelf de ruimte bieden om invulling te kunnen geven aan hun behoeften. 

4.5 Samenwerken met elkaar 
Professionals leveren iedere dag een bijdrage aan goede zorg wanneer de noodzaak daarom 
vraagt. 
De vraag vanuit de inwoners is daarin leidend en bepalend. Samenwerking binnen welzijnsinstanties 
zou gericht moeten zijn om mensen en gemeenschappen verder vooruit te helpen. De richting moet 
zijn om jezelf als welzijnsorganisatie misbaar te laten zijn. Daarnaast zien wij ook kansen om jong 
en oud meer met elkaar te gaan verbinden. Door de maatschappelijke stages en het vrijwilligerswerk 
wat jongeren de komende jaren meer gaan doen ligt er de opgave voor onze samenleving om de 
wijsheid en levenservaring van ouderen nuttig te maken voor de jeugd in Venray. 
 
Ambities: 
- Professionele ondersteuning daar waar behoefte of noodzaak leeft. 
- Formulierenbrigade die gaat bekijken hoe de regels van bestaande formuleren eenvoudiger 
 gemaakt kunnen worden, of zelfs welke regels geschrapt kunnen worden.    
- Participatieraad van een gemixt gezelschap die gevraagd en ongevraagd advies geeft. 
- Verbinden van de levenservaring van ouderen met de jeugd door initiatieven hiervoor te onder-

steunen. 

4.6 Financiën zorgtaken 
De gemeenten hebben de afgelopen jaren extra zorgtaken erbij gekregen met minder mid-
delen. 
De uitdaging is om goede zorg te leveren met het geld wat ze daarvoor krijgt. Het CDA vindt 
het belangrijk dat de middelen die voor de zorgtaken binnenkomen ook daadwerkelijk naar 
de zorg gaan. Daarnaast hecht het CDA aan een goede en rechtmatige besteding van deze 
middelen. 
Frauduleuze gevallen dienen direct aangepakt te worden. Om de zorgkosten daarnaast in 
de hand te houden blijven wij voorstander van een eigen bijdrage. Hierdoor kunnen we lan-
ger zorg bieden aan onze inwoners. 
 
Ambities: 
- Eventuele overschotten gebruiken we als reserve voor de zorg, maar ook voor innovatie-

projecten die de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren. Door middel van geneeskundige 
en technologische vooruitgang is het essentieel dat er geïnvesteerd wordt in innovatie. 

- Om het ‘omdenken’ in de zorg verder te bewerkstelligen gaan we bekijken in hoeverre de 
gemeente bij instellingen een voorwaarde kan bepalen om een deel van de middelen te 
gebruiken voor vernieuwende ideeën 

- Het persoonsgebonden budget is een goede methode om zorg naar eigen idee in te rich-
ten. 
Om deze financiële middelen zo efficiënt en rechtmatig in te zetten willen we een goede 
verantwoordings-systematiek. Hiermee kan er ook getoetst worden of het budget is be-
steed bij deskundige zorgverleners. 

4.7 Werk en participatie 
Werk is het beste medicijn voor een goede gezondheid. Door het hebben van werk raakt 
een persoon minder snel in een isolement, bouwt het sociale contacten op en het biedt ritme 
in het alledaagse leven. Het is gezond om onze inwoners aan het werk te helpen en houden, 
naar ieders vermogen. 
Ambities: 
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- De NLW in de gelegenheid stellen de maatschappelijke rol goed vorm te geven door de 
mooie combinatie van goed productiewerk met maatschappelijke verantwoordelijkheid 
verder uit te werken. 

- Een inwoner van Venray mag een vangnet verwachten wanneer een situatie machteloos 
is, maar hoeft niet machteloos toe te kijken. Participatie kan ook betekenen vrijwilligers-
werk. 
Daarom blijven wij van mening dat er een wederkerigheid ligt in het verstrekken van        
uitkeringen met daaraan gekoppeld een tegenprestatie. Hiermee blijven onze inwoners 
actief, leveren ze een bijdrage aan de Venrayse samenleving en het kan een eerste stap 
zijn in de richting van een betaalde baan. 

- Sociale uitsluiting van kinderen als gevolg van armoede van gezinnen moet worden         
tegengegaan. 
De inzet hierbij van lokale en regionale initiatieven zoals het Jeugdsportfonds, Jeugdcul-
tuurfonds en Stichting Leergeld Venray dienen hierbij gestimuleerd te worden. 
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5. Werken aan Venray  
 

 

 

 

 

 

 

            Haven Wanssum 

5.1 Waar staan we voor  
De economie groeit weer in Nederland en ook in Venray zijn de ontwikkelingen de laatste jaren 
positief. Deze ontwikkeling geeft vooral nu de kans om aan een aantal zaken een extra impuls te 
geven. Allereerst is het zaak om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Niemand mag aan 
de kant staan. 
Werken als ultieme vorm van positieve gezondheid in alle opzichten. Het streven is ervoor te zorgen 
dat er sprake is van een inclusieve samenleving. Het is van belang om de ontwikkeling van de ar-
beids-behoefte goed te volgen om daar invulling aan te geven. Flexwerken is in de moderne econo-
mie een gegeven, maar mag geen excuus zijn voor het verlagen van productiekosten. Onze con-
currerende economie stoelt met name op hoogwaardige kennis op het gebied van zorg, voeding, 
maak en logistiek. Niet meer maar beter is het uitgangspunt.  
De regionale samenwerking is daarbij onontbeerlijk.  
De as Venlo-Horst en Maas-Venray (als onderdeel van het werklandschap Greenport Venlo en de 
Brightlands Campus) is daarbij het zogenaamde motorblok van de regio. Venray is sterk in werk. 
Het streven is om deze sterke positie te behouden en verder uit te bouwen.  

5.2 Venray werkt! 
Venray heeft in de regio een positieve pendel van arbeid. De economie en de daaraan gekoppeld 
de werkgelegenheid is breed ontwikkeld en daardoor minder kwetsbaar. Deze breedte in werkgele-
genheid verdeeld over diverse sectoren moet ondersteund worden door lokaal beleid. Bestaande 
bedrijvigheid moet met voorrang geholpen worden en nieuwe de kans krijgen zich hier te vestigen. 
Extra aandacht voor de motor van de economie, het MKB, is voortdurend geboden.  
Ambities: 
- Stimuleren bedrijvigheid, minimaal behoud bestaande bedrijvigheid.  
- Voortvarende aanpak van 30 hectare bedrijventerreinontwikkeling in samenwerking met Ontwik-

kel-bedrijf Greenport.  
- Het MKB is de motor van de lokale economie; stimuleren en faciliteren.  
- Behoud van Ziekenhuis Venray en de geestelijke gezondheidszorg. 
- Extra aandacht voor het Centrum als trekker van Venray. Zorgen voor reuring, met name voor 

jongeren. Aanpak leegstand. Overige gebieden (waaronder De Brier) mogen daar echter niet het 
slachtoffer van worden. 

- Streven is zoveel mogelijk “echte banen”. Flexwerk daar waar mogelijk beperken. 
- Sociaal ondernemerschap stimuleren (rentmeesterschap). 
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- Sociale werkvoorziening moet haar plaats behouden en de mensen een kans krijgen.  
- Extra aandacht voor de positie van de landbouw. Deze moet voldoende ontwikkelingsruimte krij-

gen binnen aanvaardbare kaders waarbinnen gecontroleerde groei en beperking van de overlast 
geregeld worden met een extra inspanning. Duurzaamheid stimuleren. 

- Kwaliteitstoerisme bevorderen (wandelen, fietsen, korte vakanties). 
- De speerpuntpijlers in Venray zijn: Zorg, Agro, Logistiek, Maak en Toerisme/recreatie/detailhan-

del. 

5.3 Venray en haar dorpen 
Venray heeft van oudsher een sterke bovenlokale stedelijke functie. Het voorzieningenniveau is 
daarop ingericht en moet ook in stand blijven om deze functie te kunnen blijven vervullen. 
Een aantrekkelijk centrum met een goede detailhandelsstructuur is noodzaak. Daarnaast beschikt 
Venray over een zeer groot buitengebied met een sterke economische/agrarische functie, maar ook 
wonen en natuur spelen daarin een belangrijke rol. Het is van groot belang deze in de kern tegen-
strijdige functies in goede harmonie met elkaar te laten functioneren. Het buitengebied fungeert als 
de longen van het centrum en andersom is de omgeving daarvan afhankelijk. Stad en dorpen         
hebben elkaar nodig. Beiden hebben hun plaats. 
Ambities:  
- Zorgen voor voldoende groen in de stedelijke omgeving. 
- Maasgaard voortvarend ter hand blijven pakken.  
- Toerisme en recreatie is zeer belangrijk. Streven naar een 5-sterren wandel- en fietsregio.  
- Zorgen voor goede voorzieningen op het platteland (waaronder glasvezel). 
- Landbouw als drager van het platteland moet haar functie behouden. 
- Stimuleren van vitale dorpen. Leefbaarheid moet versterkt worden. 
- Natuur daar waar mogelijk behouden en ontwikkelen. Aansluiten bij bestaande programma’s.  
- Aandacht voor klimaatadaptatie (klimaatverandering)  
     De kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen.  
- Verloedering buitengebied voorkomen: aanpak leegstaande gebouwen formuleren (hergebruik).  
- Aandacht voor kernrandproblematiek: waar mogelijk bedrijven die hinder veroorzaken met 
hulp(middelen) verplaatsen.  

5.4  Ondernemerschap  
De schaapscompagnieën aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw waren 
de eerste multinationals van Venray. Later had Rank Xerox daarin een belangrijke rol.       
Ook in de zorg heeft Venray met het Vincent van Gogh Instituut altijd vooropgelopen.         
Hedendaagse voorbeelden van voorloperschap zijn bijvoorbeeld Inalfa en Inther. 
Ook in de voedingslandbouw gaan de ontwikkelingen, vanuit een integraal perspectief snel, denk 
daarbij aan de onlangs geopende Kipsterstal. Willen we als kennisintensieve regio te boek blijven 
staan dan zullen het ondernemerschap en voorlopers gefaciliteerd moeten worden om deze op-
dracht waar te maken. Het beleid moet daarop gericht zijn om daartoe kansen te bieden. 
 
Ambities:  
- Ontwikkelingsplanologie blijft leidend.  
- Faciliteren ondernemerschap.  
- Innovatieve projecten belonen en ondersteunen (eiwitrijk, slimme logistiek, Food & 

Health).  
- Blijven werken aan het verminderen van regeldruk. 
- Creativiteit aanjagen: start-ups, pop-ups. 
- Venray Promotie intensiveren; Venray Bloeit.  
- Cultureel ondernemerschap stimuleren.  
- Zorgdragen voor een “gelijk speelveld” in alle sectoren en voor alle actoren.  
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5.5 Voor onze kinderen 
Wereldwijd is er veel discussie over het halen van klimaatdoelstellingen. Echter, ook voor 
dit thema geldt, “verbeter de wereld, begin bij jezelf”. Nu de economie groeit is er niet alleen 
een bedreiging dat milieudoelen onder druk staan, maar juist een kans om aan deze invul-
ling te geven.  
Ambities: 
- Nastreven van landelijke milieudoelstellingen. 
- In 2030 een besparing realiseren van 37,5% op het totale energieverbruik in de hele ge-

meente Venray, waarbij een hoeveelheid van 45% van de resterende energiebehoefte 
in 2030 in Venray wordt geproduceerd met schone technieken als zon, biomassa en 
aardwarmte. 

- Grootschalige duurzame opwekking stimuleren. Hierbij zijn ruimtelijke inpasbaarheid, 
economisch perspectief en lokale betrokkenheid belangrijk. 

- Een Energietransitiefonds onderzoeken voor initiatiefnemers. 
- Stimuleren duurzaam bouwen en energieneutrale nieuwbouwwoningen, onder andere 

door aardgasloze nieuwbouw. 
- Slimme verlichting: dimmen. 
- Energiezuiniger maken bestaande woningen. 
- Stimuleren zonnepanelen op daken en daar waar mogelijkheden daarvoor aanwezig 

zijn. 
- Faciliteren lokale energiecoöperaties. 
- Verduurzaming gemeentelijk vastgoed en gemeentelijke vervoersmiddelen. 
- Bij aanbesteding door de gemeente duurzaamheid meenemen. 
- Stimuleren bijenvriendelijke gemeente; “als het goed gaat met de bij, gaat het ook goed 

met de mens”. 

5.6 Lerenderwijs  
Veel kennis en potentie aan kennis vloeit af uit de regio en ook uit Venray. Tijdens de op-
voeding en scholing voert onze regio vaak al een verloren strijd. Vanwege de kansen op 
goede opleiding elders in Nederland en het vinden van een baan daaropvolgend maakt dat 
veel jongeren blijvend wegtrekken. Goede banen is natuurlijk een eerste vereiste om de 
jeugd hier te houden of om mensen te verleiden hier naar toe te komen. Echter educatie in 
de breedste zin van het woord speelt een belangrijke rol. Het is geen streven om HBO(+)-
onderwijs naar Venray te halen maar het aanbod daaronder moet voldoende breed aanwe-
zig zijn. Daarnaast zetten we in op de kenniscampus in Venlo en de verdere regio om via 
die weg ervoor te zorgen dat mensen niet te ver wegtrekken. 
 
Ambities: 
- Aansluiten bij de onderwijscampus Venlo. 
- Stimuleren van de kenniseconomie. Leidend is de kennis-as Limburg. 
- Stimuleren van “een leven lang leren”.  
- Volle steun aan het Werkgevers Service Punt met betrekking tot goede opleidingen. 
- Regionaal aanbod van goed en volledig onderwijs nastreven. 
- Maatschappelijke stage mogelijk maken. 
- Voldoende stageplekken in de omgeving/regio mogelijk maken. 

5.7  Venray bereikbaar  
Mobiliteit is feitelijk een levensbehoefte geworden. Zonder vervoer geen bestaansrecht. 
De ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit gaan razendsnel. Mogelijk zijn er al in het 
komende decennium grote wijzigingen door autonoom elektrisch vervoer. Welke gevolgen 
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dat heeft voor auto- en treinverkeer laat zich lastig voorspellen. Zelfs het fietsverkeer kan 
zich sterk gaan wijzigen.  
 
Het is zaak hierop tijdig in te spelen maar voor de korte termijn de mobiliteitsopgave niet uit 
het oog te verliezen.  
 
Ambities: 
- Volop doorontwikkelen van Haven Wanssum.  
- Fietsers en E-bikes faciliteren met fietspaden en oplaadpunten. 
- Fietsen in het centrum actualiseren (beleid) en verbeteren (maatregelen).  
- Aandacht voor veilige fietsroutes. 
- Via Venray en alle gerelateerde projecten onverkort en voortvarend uitvoeren.  
- Wegenonderhoud op peil houden.  
- Aanleg van een landbouwhoofdwegenstructuur in het buitengebied. 
- Inspelen op ontwikkelingen met “Smart Mobility”.  
- Spoor als speerpunt, verbeteren stationsomgeving en Venray als knooppunt op Maaslijn 

inrichten. 

5.8 Hand op de knip   
Sober financieel beleid blijft op zijn plaats. De lastendruk mag niet meer stijgen dan nood-
zakelijk om de gewenste ontwikkelingen in Venray mogelijk te maken. Uitgangspunt is     
inflatiecorrectie. De overheid zelf moet constant vernieuwen en verbeteren om slank en 
effectief te blijven. Een steeds verder terugtredende overheid is gewenst. De maatschappij 
zal zelf meer zaken dienen op te pakken.  
 
Ambities: 
- Sluitende begroting, jaarlijks alleen inflatiecorrectie toepassen van de Onroerendezaak-

belasting (OZB). Geen onnodige belastingverhogingen doorvoeren.  
- De gemeentefinanciën moeten bovengemiddeld scoren op benchmarks. 
- Streven naar een sobere en adequate organisatie (lean and mean).  
- Zorgdragen voor transparantie in de financiën.  
- Extra aandacht voor het sociale domein blijft geboden.  
- Nut en noodzaak gezamenlijke belastinginning in beeld brengen, regionaal samen-   

werken. 
- Handhaven en controle waar gewenst en noodzakelijk. 

5.9 Wat resteert   
Niet alles valt onder voornoemde thema’s. Onderstaand staan nog een aantal extra actie-
punten vermeld die aandacht behoeven. 
 
Ambities: 
- Regionale samenwerking bevorderen (Noord-Limburg). De Oost/West- en Noord/Zuid-

as. Kansen die de Provincie daarbij biedt aangrijpen. Tevens aansluiten bij Brainport 
Eindhoven. 

- Werkplein verder invullen en uitwerken, versterken voordelen samenwerking. 
- Aandacht voor doelgroepen, met name ook voor ouderen. Ook zij hebben recht op werk. 
- Beleid huisvesting arbeidsmigranten actualiseren zodat er ook daadwerkelijk huisvesting 

gerealiseerd wordt. 
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Nawoord 
CDA Venray is klaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018.  
Onze leden en een heleboel andere mensen die ons steunen hebben meegewerkt aan dit 
verkiezingsprogramma.  
We hebben heel veel geluisterd naar wat de inwoners van Venray vinden. We hebben ons 
programma voor Venray geschreven op basis van wat er leeft in onze mooie gemeente.  
We hebben inwoners gevraagd om te reageren op stellingen en daar is massaal gebruik 
van gemaakt. We waren aanwezig op bijeenkomsten in het centrum en in alle kerkdorpen, 
in de winkelstraat met onze mobiele muurkrant en bij vele werkbezoeken aan verenigingen, 
organisaties en bedrijven in Venray.  
Onze leden zijn ook Venrayse mensen. Ze wonen verspreid over alle wijken en alle kerk-
dorpen die Venray telt. Zij zijn een afspiegeling van onze inwoners, wijdvertakt in onze ge-
meenschap.  
Het CDA is als het helmgras in de duinen dat diepe lange wortels heeft en het losse zand 
bij elkaar houdt om ons land tegen de zee te beschermen.  
We staan als CDA voor een realistisch en actueel verkiezingsprogramma dat de basis heeft 
in de kernwaarden waar het CDA in gelooft. Basisuitgangspunt voor CDA Venray is een 
sterke en moderne samenleving met goede sociale verbanden in wijken en dorpen. Waar 
we om kijken naar elkaar en zorgen voor degenen die dat nodig hebben. Waar het goed 
leven, wonen, en werken is.  
Met goede voorzieningen en ruimte voor ondernemers.  
Het verkiezingsprogramma is een belangrijke leidraad voor de komende raadsperiode.  
Zeker zo belangrijk zijn de raadsleden die dit voor het CDA willen gaan doen.  
De kandidatenlijst is een mix van ervaren en nieuwe mensen uit de Venrayse wijken en 
dorpen. Alle kandidaten staan midden in de samenleving en zijn actief als vrijwilliger in 
buurthuis, vereniging, kerk en moskee of dragen op een andere manier hun steentje bij aan 
de samenleving. Ze staan met hun voeten in de klei. Zij vertegenwoordigen het gedachte-
goed en dit verkiezingsprogramma.  
Het schrijven van een verkiezingsprogramma, het samenstellen van een kandidatenlijst en 
het voorbereiden van een campagne is een hele klus. Het is een genoegen CDA-leden voor 
onze partij te zien samenwerken. Het bestuur bedankt alle betrokkenen voor het meewerken 
aan dit verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst en de campagne.  
De actieve inbreng van al onze leden en de aanwas van het CDA met nieuwe jonge mensen 
die van de maatschappij méér willen maken dan ieder voor zich, geeft vertrouwen in het 
verkiezingsresultaat, onze partij en het realiseren van dit programma. Uw steun is daarbij 
nodig.  
Kies CDA! Voor Venray!  

 
 
 
 
 
Evert Voorn, 
Voorzitter CDA Venray  
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De kandidaten CDA Venray  
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De kandidaten CDA Venray  
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De kandidaten CDA Venray  
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De kandidaten CDA Venray  
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De Borggraaf  
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De Rosmolen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het kasteel Geijsteren 
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Buitenlust 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorpsplein Oirlo 
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                      Marktplein Blitterswijck 
 
 
 

 

Ga woensdag 21 maart 2018 stemmen 
 
 

 
 

Stem Lijst 1 
CDA Venray 


