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Voorwoord Frans Aerts

Venlo is een stad met veel facetten. Het is het centrum 
van de Euregio Rhein-Maas Nord. Venlo is een 
winkelstad, cultuurstad, activiteitenstad en groeiende 
studentenstad. In de stad werken, wonen en leven 
meer dan 100.000 mensen. Venlo is de logistieke 
hotspot van Europa, een centrum voor agri- en 
foodbusiness en heeft geen tekort aan maakindustrie 
en innovatie. Venlo kent toeristische parels zoals het 
stadscentrum en de dorpskernen Arcen en Steyl. 
De stad heeft internationale uitstraling en loopt op 
het gebied van duurzaamheid voorop met Cradle to 
Cradle (C2C).

Maar Venlo is ook een stad met problemen. De stad heeft momenteel een zwakke 
financiële positie. Er is druk op de arbeidsmarkt en de sociale infrastructuur moet beter. De 
bereikbaarheid van de stad loopt tegen zijn grenzen aan en er is een nieuw woonprogramma 
nodig. Bovendien is het vertrouwen in het bestuur van Venlo de laatste jaren aangetast 
door de vele fouten die er gemaakt zijn. Inwoners van onze stad maken zich zorgen. Er zijn 
politici die misbruik maken van die zorgen, maar zij komen niet met oplossingen die mensen 
verder helpen.

D66 kiest voor een optimistisch Venlo. Onder ogen zien wat niet goed gaat en daar aan 
werken. Optimistisch zijn over de vele dingen die wel goed gaan en die verder versterken. 
Samen kunnen we problemen aanpakken, dat hebben we de afgelopen jaren ook laten 
zien: lokaal, provinciaal en landelijk.

Met dit programma gaat D66 Venlo er werk van maken. Wij willen een maatschappij waarin 
we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Waarin we moeite doen om elkaar te 
begrijpen want we hebben elkaar meer nodig dan ooit. Samen vooruit komen is de missie. 
In dit verkiezingsprogramma vindt u onze plannen en ideeën voor de komende vier jaar. 
Geen valse beloftes, maar geloofwaardige politiek waarvoor wij mede verantwoordelijkheid 
willen dragen.

Frans Aerts
Lijsttrekker D66 Venlo
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1. Participatie en Werkgelegenheid
Werk hebben is voor veel mensen niet alleen een inkomen, maar ook de plek waar 
men zich ontwikkelt, sociale contacten opdoet en zich waardevol voelt. Werk 
betekent zelfredzaamheid, structuur en regie in het leven.

Te veel inwoners van Venlo zitten nog zonder werk. Vacatures worden niet goed 
ingevuld, terwijl het aantal arbeidsplaatsen fors groeit. Het zal de komende jaren 
een van de grote opgaven zijn om dit recht te trekken en meer mensen aan een 
baan te helpen. Dat is goed voor Venlo en voor de mensen die weer aan het werk 
kunnen.

Zoek naar talent, niet competenties
Wij pleiten al vele jaren voor een vernieuwende aanpak op de arbeidsmarkt: ga uit van 
het talent van de werkzoekenden en probeer niet krampachtig op specifieke opleiding, 
competenties en werkervaring te zoeken. D66 is initiatiefnemer van een project om dit 
samen met de partners in het werkveld op te pakken. De gemeente heeft hierin een 
belangrijke taak, namelijk de regie nemen.

4



Niet van WW naar bijstand
Het aantal personen in de bijstand daalt nauwelijks, mede omdat er nieuwe personen 
bijkomen. Belangrijk is om ervoor te zorgen dat mensen die nu in de WW zitten niet 
uitstromen naar de bijstand. Hier moet tijdig op worden ingezet, omdat mensen in de 
WW meestal sneller en met minder moeite terug kunnen keren op de arbeidsmarkt 
dan mensen in de bijstand.

Werk voor iedereen
D66 wil dat er met werkgevers gewerkt wordt aan een inclusief beleid. Zaken als 
afkomst, beperkingen of het feit dat iemand een statushouder is mogen niet gebruikt 
worden om mensen te weren van een mooie baan die zin en zelfstandigheid kan 
bieden.

Arbeidsmarkt van de toekomst
De gemeente moet er samen met werkgevers en opleidingsinstellingen voor zorgen 
dat de arbeidsmarkt in Venlo toekomstbestendig wordt. Door in deze driehoek 
samen te werken kunnen we de invloed van grote veranderingen op de arbeidsmarkt 
sneller opvangen en beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld door bij 
opleidingen te letten op de toekomstige behoeftes van bedrijven.

D66 wil:
1. Op een moderne manier werkloosheid bestrijden: samen met alle betrokken 

partijen het aanvalsplan doorzetten dat inzet op de talenten van mensen om zo 

passend werk te vinden.

2. Actief werken aan een inclusieve arbeidsmarkt waar iedereen, ongeacht 

beperkingen of achtergrond, een passende baan kan vinden.

3. De arbeidsmarkt futureproof maken, o.a. door met opleidingsinstellingen 

afspraken te maken over de toekomstige behoeftes bij bedrijven.
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2. Zorg en Welzijn
In 2017 is bekend geworden dat de decentralisatie van de zorg in Venlo niet 
goed verlopen is. Er was geen goed zicht op de uitgaven en dit heeft voor een 
miljoenentekort op de gemeentelijke begroting gezorgd dat nog jaren voelbaar zal 
zijn en de financiële weerbaarheid van Venlo ernstig heeft aangetast.

Dit is voor D66 onacceptabel en de belangrijkste taak voor de komende jaren is 
dan ook dat er op bestuurlijk niveau blijvende verbeteringen gemaakt worden die 
zorgen dat de financiën in de zorg te allen tijde duidelijk en controleerbaar zijn.

Goede zorg
Ondanks deze tegenslag wil D66 goede zorg voor alle inwoners van Venlo waarborgen. 
Om de problematiek het hoofd te bieden pleit D66 voor duidelijke (prestatie- en prijs-)
afspraken tussen gemeente en zorgaanbieders en verbeterde communicatie tussen 
alle partijen zodat er samengewerkt wordt voor goede en betaalbare zorg.

Lange termijnperspectief
Naast de financiële problemen wil D66 ook andere problemen in de zorg aanpakken. 
Het lange termijnperspectief moet terug in het kijken naar de zorg in Venlo. Er is 
niets mis met bijvoorbeeld projectmatig beleidswerk of tijdelijke opdrachten binnen 
het Sociaal Domein, maar ergens binnen de gemeente moet het overzicht behouden 
worden. Als hier meer kennis en mankracht voor nodig is, moet die er komen.
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Effectiever zorg verlenen
Betere samenwerking in de zorg zal leiden tot verbetering van de kwaliteit en 
verlaging van de kosten. Doordat zorg te veel in hokjes verdeeld is (en er te weinig 
communicatie plaatsvindt), is er nu veel overlap en onnodige rompslomp. Dit leidt te 
vaak tot symptoombestrijding. D66 wil dat er breder gekeken wordt bij het behandelen 
van een zorgvraag. Problemen aanpakken bij de oorzaak en de zorgvraag invullen op 
basis van de individuele context van de patiënt zal de zorg beter, sneller en goedkoper 
maken.

Ouderen
Ook willen we kijken naar de situatie van ouderen, vooral rond dagbesteding en 
eenzaamheid. Er zijn bijvoorbeeld signalen uit de zorg dat dagbesteding verdwijnt op 
plaatsen waar veel ouderen wonen, waardoor ze moeten reizen. Dit kost onze oudere 
inwoners onnodig geld, tijd en energie.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Als laatste wil D66 Venlo waardering en erkenning uiten voor de rol van vrijwilligers en 
mantelzorgers. Dit is een onzichtbaar deel van de zorg waarvan de invloed moeilijk 
in te schatten is. Mantelzorg en vrijwilligerswerk kan en moet professionele zorg niet 
vervangen, maar waar het ondersteuning aan mensen kan bieden moet de gemeente 
dit zo goed mogelijk faciliteren.

D66 wil:
1. Op bestuurlijk niveau verbeteringen doorvoeren en op een slimmere manier 

zorg inkopen zodat er nooit meer sprake is van een onverwachts tekort.

2. Effectiever zorg verlenen door de zorgvraag te analyseren en aan te pakken 

bij de oorzaak. De zorg invullen op basis van de individuele omstandigheden 

van de patiënt moet de zorg beter, sneller en goedkoper maken.

3. Aandacht voor de rol van vrijwilligers en mantelzorgers en deze mensen 

faciliteren en ondersteuning bieden waar nodig.
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3. Onderwijs en Jeugd
Onderwijs is voor D66 de beste manier om de levens van mensen op lange termijn 
te verbeteren. Het helpt mensen om een baan te vinden, zichzelf te ontplooien 
en zichzelf weerbaar en zelfstandig te maken. Voor jongeren is het onderwijs 
de plek bij uitstek waar iedereen de aandacht moet krijgen die nodig is. In het 
onderwijs kunnen we problemen het hoofd bieden voordat ze groter worden, door 
ongelijkheid te bestrijden, achterstanden in te halen en de talenten van kinderen 
te ontdekken.

Faciliteren, bijvoorbeeld leerlingenvervoer
Als gemeente heeft Venlo weinig invloed op het landelijk onderwijsbeleid, maar we 
kunnen het onderwijs wel zo goed mogelijk faciliteren in de vorm van huisvesting en 
andere randzaken. D66 blijft zich hard maken voor een degelijke uitwerking van het 
leerlingenvervoer in het onderwijs, zodat kinderen die het nodig hebben elke dag naar 
een school kunnen waar zij zich het beste kunnen ontwikkelen zonder dat de ouders 
hierbij onnodig zwaar belast worden.

Brede buurtscholen
Binnen het basisonderwijs pleit D66 voor zogenaamde Integrale Kindcentra (IKC). 
Samen met de schoolbesturen willen we brede buurtscholen creëren waar alle 
diensten gehuisvest zijn die kinderen tot 12 jaar nodig hebben, zoals basisonderwijs, 
voor- en naschoolse opvang, sport en bijles.

Daarnaast wil D66 wil dat de gemeente basisscholen helpt met het leveren van Duitse 
taalles en goede lichamelijke opvoeding.

Venlo studentenstad
De ontwikkeling van Venlo als studentenstad is een prioriteit voor D66. Om dit waar 
te kunnen maken moet het studentenleven aantrekkelijker worden. Partijen als 
Grenswerk, VenloPartners en HorecaVenlo zullen hierin een belangrijke rol spelen 
samen met evenementen als de Zomerparkfeesten, Stereo Sunday en de Venloop. 
Rond studentenhuisvesting zijn er momenteel geen tekorten, maar als we onze 
ambities voor hoger onderwijs in Venlo waarmaken moeten we dit ook goed in de 
gaten blijven houden. Een intensievere samenwerking met Nord-Rhein-Westfalen op 
onderwijsgebied is noodzakelijk om Venlo naast de HBO-opleidingen en universitair 
onderwijs nog aantrekkelijker te maken als Euregionale hotspot voor studenten.
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Ambities voor het hoger onderwijs
D66 is ook blij dat er steeds meer hoger onderwijs in Venlo beschikbaar is, maar 
als onderwijspartij zien wij nog steeds ruimte voor verbetering. Venlo moet blijven 
inzetten op het aantrekken van (inter-)nationale opleidingen. De aanwezigheid van 
Fontys, HAS en de Brightland Campus zijn goed voor Venlo en D66 pleit ervoor dat 
deze instellingen de ruimte krijgen om zich uit te breiden en te ontwikkelen in Venlo.

Stages in de regio
Om jongeren en studenten ook na hun studietijd aan de stad en regio te binden wil 
D66 dat er in samenwerking met scholen en ondernemers een stagebureau komt 
dat zich inzet om voor alle jongeren die in Venlo of de Niederrhein afstuderen een 
stageplek te vinden.

Een PABO in Noord-Limburg?
D66 wil dat er speciale aandacht uitgaat naar de PABO-opleiding van de Fontys. Is 
het haalbaar om deze te behouden? De gemeente moet met het bestuur van Fontys 
in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn rond de enige PABO-opleiding van 
Noord-Limburg.

D66 wil:
1. Scholen in Venlo zo goed mogelijk faciliteren door ondersteuning te bieden 

bij zaken zoals huisvesting, leerlingenvervoer en voor de regio belangrijke 

intiatieven als Duitse taalles op de basisschool.

2. In goede samenwerking met de schoolbesturen van het primair onderwijs 

IKC’s (Integrale Kindcentra) realiseren in de wijken en stadsdelen.

3. Samen met ondernemers en scholen een permanent stagebureau oprichten 

dat zorgt voor een stageplek voor studenten die in Venlo of in de Niederrhein 

afstuderen. Zo binden we jongeren aan de regio.
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4. Sport en Cultuur
Sport en cultuur staan centraal in onze samenleving en zij vervullen een belangrijke 
sociaal-maatschappelijke rol. Sport en cultuur dragen bij aan de kwaliteit van 
leven, ze versterken het creatieve vermogen van mensen en daarmee van onze 
samenleving. Ze moedigen mensen aan samen te werken en te leven en sport 
bevordert uiteraard de gezondheid. Sport en cultuur brengen mensen samen, 
verbinden en vergroten zo de leefbaarheid van de stad.

Steun sport in Venlo
Sport is van essentieel belang voor de gezondheid. D66 Venlo wil dat alle inwoners van 
Venlo de mogelijkheid hebben om te sporten, ongeacht financiële situatie of fysieke/
mentale beperkingen. Daarnaast moeten grote sportevenementen in de gemeente als 
de Venloop en Venlostormt aangemoedigd worden in hun voornemen mensen op een 
laagdrempelige manier kennis te laten maken met sport.

Verenigingsleven
Venlo kent een rijk verenigingsleven. Het brede aanbod van sport-, cultuur- en 
gezelligheidsverenigingen hebben een integrale rol in onze samenleving, en dat willen 
we zeker zo houden. Toch wordt er op veel vlakken niet het onderste uit de kan 
gehaald. Samenwerking tussen verenigingen moet gestimuleerd worden, om op deze 
manier innovatief en efficiënt met voorzieningen en middelen om te gaan.
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Cultuurstad
Venlo is een culturele hotspot in Noord-Limburg en het brede culturele aanbod is 
van grote waarde. Lokale initiatieven brengen cultuur naar de inwoner, en D66 Venlo 
stimuleert het organiseren van dit soort evenementen. We moeten datgene wat 
we hebben koesteren, zoals het Volkstheater Frans Boermans, De Venlose Revue, 
Nieuwe Scene en nog veel meer. Ook unieke zaken als de jaarlijkse musical van 
Valuas, Mercato Mundial, de Passiespelen in Tegelen en het Scrooge Festival in Arcen 
zijn duidelijke voorbeelden van wat Venlo te bieden heeft op cultureel vlak.

Daarnaast dragen evenementen als Vastelaovend, de Zomerparkfeesten en Lekker 
Venlo bij aan onze gedeelde Venlose, Limburgse en Nederlandse identiteit. Deze zijn 
een verrijking voor de gemeente. Groot-culturele instellingen als de Maaspoort en 
Poppodium Grenswerk moeten voorstellingen, concerten en exposities kunnen bieden 
die van een middelgrote stad als Venlo verwacht mogen worden. Het nieuwe Museum 
van Bommel van Dam heeft bovendien de potentie om een pareltje te worden.

Cultuur staat niet op zichzelf
Cultuur moet bereikbaar zijn voor iedereen en dus hebben wij de zorg voor betaalbare 
voorzieningen. Kosten en baten moeten in evenwicht, maar niet doorslaggevend zijn. 
Culturele instellingen moeten tijd en kans krijgen zich te ontwikkelen. D66 pleit ervoor 
om cultuur integraal in te bedden in het gemeenlijk beleid, dus ook bij onderwijs, jeugd 
en jongeren, ouderen en zorg, integratie en economie. Sport en cultuur betekent 
ontmoeten en verbinden en dit kan binnen al deze velden een positieve invloed hebben.

D66 wil:
1. Verenigingen stimuleren om intensiever en innovatiever samen te werken, 

bijvoorbeeld door voorzieningen te delen.

2. Venlo als cultuurstad koesteren en dus zorgen voor betaalbare voorzieningen 

waarbij kosten en baten in evenwicht, maar niet doorslaggevend zijn.

3. Sport en Cultuur integraal inbedden in het gemeentelijk beleid dus ook bij 

economie, jongeren, onderwijs, ouderen en zorg.
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5. Economie en Toerisme
De Nederlandse (en Europese) economie is aangetrokken en dit is ook in Venlo 
merkbaar met een dalende werkeloosheid. Venlo dient zich verder te ontwikkelen 
als centrumstad van Midden- en Noord-Limburg. Op economisch vlak heeft Venlo 
als logistieke hotspot al een internationale naam opgebouwd. Op het gebied van 
toerisme zijn er, zeker ook in Euregionaal verband, ook veel kansen. Daarnaast 
is het belangrijk dat we ook naar de toekomst en het klimaat kijken en blijven 
inzetten op circulaire economie (C2C) in Venlo.

Logistieke hotspot
E-commerce warehousing wordt voor Venlo steeds belangrijker en zal met 
ondersteunende diensten als logistieke faciliteiten en IT-support verder ontwikkeld 
worden en toegevoegde waarde bieden voor toekomstige investeerders. Onze kennis 
en ervaring zullen wij op een slimme manier uit moeten dragen en vermarkten met 
ondersteuning van provinciale subsidies.

Geen leegstand in de kernen
D66 wil dat commerciële onroerend goed-bezitters gestimuleerd worden om 
hun huurprijzen en voorwaarden aantrekkelijker te maken te maken met creatieve 
voorstellen aan ondernemers en startups. We willen leegstand in de winkelcentra op 
die manier het hoofd bieden.
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Euregionale samenwerking
Er liggen nog veel kansen onbenut, ook in ons buurland. De samenwerking over de 
grens dient op economisch vlak geïntensiveerd te worden op het gebied van kennis-, 
logistiek- en maakindustrie met als speerpunt bij dit alles een toekomstbestendige 
duurzame economie (C2C). D66 is voorstander van een Duitsland-Niederlandehuis 
in Venlo als Euregionaal kennisinstituut en ontmoetingscentrum met als doel een 
loketfunctie voor ZZP, MKB en multinationals. Ook werkgevers, werknemers en 
onderwijs zouden hier terecht kunnen.

Een aantrekkelijke stad
Venlo dient gastvrijer te worden voor bezoekers en toeristen. Toegangspoorten als 
de Keulse Poort en het Vleesplein moeten een make-over ondergaan (meer groen 
en water). Een combinatie van een hoogwaardiger winkelaanbod en het aanwezige 
horeca-aanbod is een uitgelezen kans voor Venlo. Arcen moet zich verder ontwikkelen 
als toeristische hotspot met de Kasteeltuinen, wellness en recreatie in de groene 
omgeving. Een toeristische verbinding over de Maas vanuit Venlo kan hiertoe bijdragen. 
Ook in kloosterdorp Steyl liggen soortgelijke kansen.

Een nauwere samenwerking met NS, Arriva, Deutsche Bundesbahn en Limburgs 
Landschap kan voor meer toeristen in Groot-Venlo gaan zorgen. Het toekomstige 
museumkwartier kan een grote publiekstrekker worden. Hiervoor zullen subsidies en 
steun op provinciaal en (inter-)nationaal niveau moeten worden aangesproken.

D66 wil:
1. Een Duitsland-Niederlandehuis (bij voorkeur in het oude pand van museum 

van Bommel van Dam) in combinatie met commerciële functies die breed 

ingezet kunnen worden ten behoeve van onderwijs, ontmoeten en werken.

2. Duurzame economie ( C2C ) als economisch speerpunt verder uitwerken in 

samenwerking met de provincie Limburg en het land Nordrhein-Westfalen.

3. De status van Venlo als logistieke hotspot verder ontwikkelen en klaarstomen 

voor de toekomst met IT-support en aandacht voor groeiende E-commerce.
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6. Verkeer en Bereikbaarheid
De ligging van Venlo is uniek met een volwaardig wegennet in alle windrichtingen. 
De bereikbaarheid voor logistiek is zowel per spoor, water-, weg- als railtransport 
uitstekend. Toch verdienen de toegenomen transportactiviteiten over de weg uit 
Oost-Europa onze aandacht, met name rond parkeerfaciliteiten. Hier is nog veel 
achterstallig onderhoud en onvoldoende capaciteit aanwezig om de toename te 
kunnen verwerken. D66 wil een nauwere samenwerking met de provincie Limburg 
en Rijkswaterstaat om dit op korte termijn op te lossen.

Zet in op duurzame bereikbaarheid
D66 wil dat de gemeente nieuwe vormen van transport stimuleert om de bereikbaarheid 
in de stadsdelen en op bedrijventerreinen te verbeteren. Denk hierbij aan innovatieve 
OV-concepten alsook het stimuleren en faciliteren van elektrisch rijden.

Met de trein
Venlo zal ook zijn positie als knooppunt in het grensoverschrijdend spoornetwerk 
moeten versterken voor zowel het goederen- als personenvervoer. Elektrificatie en 
spoorverdubbeling van de lijn Roermond-Venlo-Nijmegen blijft een prioriteit met een 
station Grubbenvorst/Greenport als prioriteit. Luchthavens in de directe omgeving 
zullen hierdoor nog efficiënter bereikbaar worden.
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Kumpse in de stad...
De bereikbaarheid voor dagtoeristen is tot aan de schil van de binnenstad van Venlo op 
orde maar het parkeeraanbod in Venlo-Oost zal beter georganiseerd moeten worden 
alsmede de aan- en uitreisroutes om toekomstige verkeersinfarcten te voorkomen. 
Daarnaast moet er goed gekeken worden naar het beleid rond parkeervergunningen, 
zowel op gebied van kosten als regelgeving.

Verbindingen tussen stadsdelen
De verkeersverbinding met de stadsdelen Tegelen en Belfeld is voor verbetering 
vatbaar. Het toegenomen woon-werkverkeer verdient onze aandacht met mogelijk 
een busbaan voor een soepele doorstroming naar zowel het centrum van de stad als 
de omliggende industrieterreinen. Het fietspadennetwerk zal vergroot moeten worden 
met aansluiting op werklocaties in Venlo en omstreken. Adequate verlichting is een 
vereiste in het kader van veiligheid.

Files op de A73
Momenteel is er rond de Zuiderbrug en Knooppunt Zaarderheiken bijna dagelijks 
fileproblematiek. D66 wil dat de gemeente samen met de verantwoordelijke personen 
op zowel provinciaal als landelijk niveau na gaat denken over oplossingen die op 
termijn zullen lijden tot een betere doorstroming.

D66 wil:
1. De aansluiting van Venlo op het spoornetwerk verbeteren in alle richtingen, 

met als speerpunt het nieuwe station Grubbenvorst/Greenport.

2. Een gedegen en duidelijk parkeerbeleid voor het stadscentrum dat op de 

korte termijn zorgt voor meer parkeerplaatsen in Venlo-Oost en minder regels 

en rompslomp voor de vergunninghouders.

3. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen en campussen verbeteren door 

bijvoorbeeld in te zetten op nieuwe OV-concepten. Daarnaast willen we 

elektrisch rijden faciliteren en stimuleren.
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7. Wonen en Leefomgeving
Leefbaarheid van de stad begint bij de omgeving waarin de inwoners van Venlo 
hun dagelijks leven leiden. Een leefbare stad is groen, veilig en gezellig. Bovendien 
moet er voor iedereen een betaalbare en geschikte woning te vinden zijn. D66 wil 
waar mogelijk groene initiatieven stimuleren die het klimaat niet verder schaden. 
De gemeente moet hier zelf het goede voorbeeld geven bij renovatie van eigen 
gebouwen en bij nieuwbouwprojecten.

Goed wonen voor iedereen
Gedifferentieerde woningbouw in de wijken en dorpen is van essentieel belang. Bij 
herstructurering wil D66 dat er goed gekeken wordt naar een mix van woonvormen 
waarbij grondgebonden woningen, en levensloopbestendigheid in zowel de sociale 
huursector als de koopsector voorrang moeten krijgen. Projecten moeten niet 
concurrerend met elkaar worden uitgegeven. De gemeente moet de regierol strak in 
handen nemen en het belang van de inwoners dienen.

Groene stad
Groene ruimte is belangrijk voor de leefbaarheid van wijken. Bij herstructurering wil 
D66 dat er altijd gekeken wordt naar mogelijkheden voor meer groen. Hef hindernissen 
bij fiets- en wandelpaden op en zorg voor royale trottoirs, geschikt voor ouderen, 
kinderen en inwoners die gebruik maken van hulpmiddelen.
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Nieuwbouw
Er is nog altijd behoefte aan nieuwbouw. Met de komst van extra statushouders en 
arbeidsmigranten is er bovendien behoefte aan specifieke woningbouw. Die moet 
uitnodigend zijn om mensen te binden aan onze stad, een toekomstperspectief 
geven en misstanden voorkomen. D66 wil dat particuliere initiatieven door middel 
van wooncorporaties een kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dat kan heel goed in 
herstructureringsgebieden in het stedelijk centrum. 

Moderne en duurzame bereikbaarheid
D66 wil in wijken de bereikbaarheidsvoorzieningen zo aanpakken dat goede loop- en 
fietsverbindingen standaard zijn. De gemeente moet deelmobiliteit (bijv. carpoolen) 
stimuleren en zorgen voor adequate OV-verbindingen. Het parkeerbeleid in de 
gemeente moet afgestemd zijn op de omgeving en we moeten versneld zorgen voor 
goede infrastructuur met betrekking tot elektrische auto’s (laadpunten e.d.).

Proactief tegen verloedering
D66 wil dat de gemeente proactief meedenkt en -werkt bij het oplossen van zaken 
zoals beschadigd wegdek, wateroverlast, verlichting en het voorkomen van zwerfvuil. 
Dit zijn vaak kleine problemen die zorgen voor extra irritatie bij inwoners en aantasting 
van de leefomgeving.

Buurthuizen en -initiatieven
Wijkvoorzieningen zoals een buurthuis zijn en blijven belangrijk voor sociale cohesie. 
D66 wil initiatieven en behoeftes uit wijken goed bekijken en zoveel mogelijk stimuleren. 
Wie uiteindelijk eigenaar van de stenen is, is van secundair belang.

D66 wil:
1. Een woningbouwprogramma met alle partners opstellen dat proactief is, 

particuliere initiatieven omarmd en duurzaamheid als basis heeft.

2. Initiatieven van inwoners zelf zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren, 

bijvoorbeeld door ondersteuning te bieden bij het opzetten van een buurthuis.

3. Verloedering tegengaan door actief beleid, ook ten aanzien van ogenschijnlijk 

kleine zaken als zwerfvuil en beschadigde infrastructuur.
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8. Openbare Orde en Veiligheid
D66 wil dat Venlo een veilige stad is waar mensen zich thuis voelen. Dat begint 
bij relatief kleine dingen als een schone omgeving, voldoende verlichting, goed 
onderhouden groen en bospercelen. 

Om het vertrouwen in de gemeente te herstellen is het belangrijk dat overlast 
aangepakt en dat er goede handhaving plaatsvindt. Belangrijker nog is werken 
aan een stad waarin we kunnen voorkomen dat een situatie eindigt in overlast en 
criminaliteit.

Een veilige leefomgeving
Veiligheid en leefbaarheid zijn zaken die met elkaar samenhangen. Drugscriminaliteit 
en overlast van kamerbewoning hebben vaak een relatie. De gemeente heeft de 
taak ervoor te zorgen dat beleid en vergunningverlening up-to-date zijn om daarmee 
overlast al op voorhand te kunnen beperken. Hoog tijd voor een gerichte aanpak 
waarbij natuurlijk de politie en het OM partners zijn die fors mee moeten investeren in 
tijd en menskracht.

Projecten zoals Whatsapp-groepen in de buurt helpen om samen met de inwoners 
te werken aan veiligere wijken. Klachten moeten door de gemeente serieus genomen 
worden en er moet snel actie ondernomen worden.

18



Proef met wietteelt
D66 wil dat Venlo meedoet aan de door het kabinet beloofde experimenten inzake 
gereguleerde wietteelt. Dit haalt de angel uit de criminele wietteelt, maakt het mogelijke 
om overlast effectiever tegen te gaan en is bovendien beter voor de volksgezondheid.

Straathandel en dergelijke moeten daarnaast nog sterker worden aangepakt. We 
zien in buurten als Q4 en Vastenavondkamp een toename van dit soort onwenselijke 
activiteiten, dat moet stoppen. D66 wil dat de gemeente hier met eigen mensen, 
politie en het OM stevig werk van maakt.

Veilige gebouwen
Naast deze zaken is veiligheid ook aan de orde bij de inspectie van panden. 
Brandgevaarlijkheid, overlast en gebruik dat niet past binnen richtlijnen moet worden 
aangepakt.

Online veiligheid
D66 wil niet naïef zijn over ICT en informatieveiligheid bij de gemeente. In het huidige 
tijdperk zien we hoe vaak kwaadwillenden misbruik kunnen maken van slecht beveiligde 
data. Dit is onacceptabel en D66 wil dat de gemeente hier goed op ingesteld is.

D66 wil:
1. Meedoen aan het door het kabinet beloofde experiment rond gereguleerde 

wietteelt. Het drugsprobleem wordt zo bij de kern aangepakt.

2. Een consequente aanpak van overlast en zichtbare handhaving door 

gemeente en politie. Veiligheid begint met een prettige leefomgeving.

3. Dat er op beleidsniveau handvatten zijn die handhavers en regelgevers 

kunnen gebruiken om problematiek effectief en definitief aan te pakken.
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9. Financiën en Belastingen
Venlo is en blijft een gemeente met ambities, zeker als het aan D66 ligt. Stilstaan 
bestaat voor ons niet. Het mooier en beter maken van Groot-Venlo is een 
voortdurende opgave voor de toekomst. Maar de realiteit is ook dat we nu even op 
de rem moeten trappen omdat de uitgaven voor zorg onverwacht en explosief zijn 
gestegen en er noodmaatregelen getroffen moeten worden om toch een sluitende 
meerjarenbegroting te krijgen.

Een pas op de plaats
Voor 2018 en 2019 heeft het tekort als consequentie dat er maar beperkte ruimte 
is om nieuwe initiatieven op te pakken of knelpunten bij partners mee te helpen 
oplossen. Belangrijk is welke ontwikkelingen de rijksuitgaven zullen doormaken omdat 
we daarvan ook afhankelijk zijn. In een positief geval kan dat ons jaarlijks miljoenen 
extra opleveren die dan ingezet kunnen worden. Als extra voordeel zou dit voor onze 
inwoners kunnen betekenen dat er geen verhoging van de lokale lasten nodig is. De 
vooruitzichten met het nieuwe kabinet zijn wat dat betreft gunstig.
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En dan vooruit
Het eigen vermogen van de gemeente moet weer op een gezond niveau komen waarbij 
de gemeente een gezonde buffer opbouwt om klappen op te vangen en risico's 
te verminderen. De gemeente moet als bestuursorgaan weer stevig de regie gaan 
voeren. Besturen is vooruitkijken en maakt het noodzakelijk dat het begrotingsbeleid 
stringent is en er een duidelijke budgettaire discipline bestaat. De kaders daarvoor zijn 
voor ons duidelijk.

Allereerst moeten we achterstallig onderhoud aanpakken voordat we nieuwe grote 
investeringen gaan doen. De lokale lasten blijven de eerste twee jaar gelijk en daarna 
maken we op basis van de beschikbare informatie en nieuwe afweging.

Vanaf 2020 kan Venlo voorzichtig gaan kijken naar nieuwe mogelijkheden. Hierbij wil 
D66 dat er ingezet wordt op cofinanciering met provinciale, landelijke en Europese 
geldstromen.

Transparantie en duidelijkheid
D66 wil dat budgetten waar mogelijk duidelijker en begrijpelijker gepresenteerd 
worden om te zorgen voor meer transparantie en inzicht in wat en waarvoor iets wordt 
uitgegeven. Dit kan eraan bijdragen dat de gemeenteraad beter geïnformeerd is en 
dus betere keuzes kan maken

D66 wil:
1. De komende jaren allereerst financieel een pas op de plaats maken om de 

begroting zo snel mogelijk weer sluitend te maken.

2. Vanaf 2020 weer voorzichtig kijken naar nieuwe mogelijkheden en deze 

zoveel mogelijk cofinancieren met Provincie, Rijk en Europa.

3. Een transparante en begrijpelijke begroting die bijdraagt aan goede 

besluitvorming binnen de gemeente.
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Richtingwijzers D66
De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven 
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de 
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling 
van mensen. Daarom zien we de toekomst met 
optimisme tegemoet. 

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden 
met respect en mededogen. 

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen 
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte 
laat voor die verschillen. 

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.  

Koester de grondrechten en 
gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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23Colofon
Dit is het verkiezingsprogramma van D66 Venlo voor de Gemeenteraadsverkiezingen 
van 2018. Hierin vindt u onze visie over de toekomst van deze gemeente. Heeft u 
vragen, opmerkingen, ideeën of interesse om actief mee te werken aan een beter 
Venlo samen met onze fractie, neem dan contact met ons op.
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Contact met de afdeling?
bestuur@d66venlo.nl

Contact met de fractie?
fractie@d66venlo.nl



Venlo is een stad met veel facetten, maar 

het is ook een stad met problemen. 

D66 kiest voor een optimistisch Venlo. 

Onder ogen zien wat niet goed gaat en 

daar aan werken. Optimistisch zijn over 

de vele dingen die wel goed gaan en die 

versterken.

Met een constructieve instelling kunnen 

we deze problemen samen aanpakken, 

dat hebben we de afgelopen jaren ook 

laten zien: lokaal, provinciaal en landelijk.

Met dit programma gaat D66 Venlo er 

werk van maken.

venlo.d66.nl

@D66Venlo

/D66Venlo

D66Venlo


