VOORWOORD

OPTIMISME
Een optimistisch verkiezingsprogramma omdat de VVD uitgaat van de kracht van Venray en zijn
bewoners. Dit in een tijd dat er in onze gemeente kansen en mogelijkheden liggen die de moeite
waard zijn om te pakken.

REALISME
Zeker zijn er ook zaken in Venray die anders en beter kunnen worden ingevuld. Er zijn vele
uitdagingen die ons in de nabije toekomst zullen dwingen om keuzes te maken. Uiteindelijk kunnen
we het geld dat de belastingbetaler opbrengt maar één keer uitgeven.
Dat vraagt om een gemeenteraad die weloverwogen deze twee ogenschijnlijke tegenstellingen gaat
verbinden en met voortvarendheid de uitdagingen van deze tijd aanpakt. Een gemeenteraad die de
juiste beslissingen neemt en samen met het gemeentebestuur zorgt voor goed beleid met
transparante afspraken en hier efficiënte uitvoering aan geeft.
Afgelopen jaar bij de landelijke verkiezingen heeft zo’n 22% van de Venrayse kiezers een duidelijke
keuze gemaakt voor de VVD, waardoor onze partij de meeste stemmen van alle partijen in Venray
behaalde. Deze uitslag laat zien dat er in Venray veel liberale mensen zijn. Een resultaat waarvoor
wij de kiezers dankbaar zijn. Wij hopen met dezelfde steun van de Venrayse kiezer, in Venray aan
de slag te gaan om vanuit het liberale gedachtegoed verder bouwen, samen met andere partijen,
organisaties, ondernemers, maar vooral met de inwoners van Venray. De VVD wil er voor zorgen dat
Venray nog meer een gemeente is waar je, ongeacht je afkomst, religie of geaardheid, fijn kunt
leven; waar ruimte is voor een eigen invulling van het leven; waar iedereen die kan, meedoet; waar
je je veilig voelt en waar de gemeente er voor u is, de burger en ondernemer in Venray.
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1. Ik wil leven in een omgeving waar het prima leven is
Waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en prettig voelt.
Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen op ieder moment in
hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal mogelijkheden zijn om je huis aan
te passen of door te stromen.
Door het beperkt aantal banen in het hoger segment en het slechte woningaanbod trekken veel
jongeren noodgedwongen weg. Enerzijds moeten we zorgen voor aantrekking van de
werkgelegenheid in Venray. Zo behouden we mensen voor Venray en kunnen mensen na hun
opleiding terugkeren naar hun vertrouwde gemeente. Anderzijds moet Venray een
forensengemeente zijn. Werken in Venlo, Nijmegen, Eindhoven, maar wonen in Venray. Om die
reden moet het vooral voor jongeren ook mogelijk zijn tot een toegankelijke woningmarkt toe te
treden.

Waar je afval makkelijk kwijt kunt, het water schoon is en het riool
werkt
Iedereen woont graag in een schone, leefbare wijk of dorp. Het is normaal dat mensen zelf een
bijdrage leveren aan het onderhoud en het schoonhouden van hun huis, tuin of balkon. De
gemeente heeft ook een taak in het schoonhouden van de openbare ruimte, maar het kan niet zo
zijn dat de inwoners deze ruimte gebruiken als stortplaats. De inwoners en bedrijven zijn natuurlijk in
eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun afval. De gemeente heeft echter ook een taak in haar
rol met betrekking tot inzameling en afvoer.

Waar je kunt genieten van de natuur
We houden allemaal van de natuur. We genieten van ons platteland van de bossen en van de
uitgestrekte velden, van de Peel en van de Maas, van de vogels in de tuin en van de dieren in de
wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te
wonen; willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file staan. We willen ook dat de
natuur toegankelijk is voor recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar
kunnen goed hand in hand gaan.
De VVD vindt het belangrijk dat de bossen en natuurterreinen in beheer bij de gemeente goed
worden onderhouden en goed toegankelijk zijn voor de Venrayse burger. De waarde van natuur
wordt veel duidelijker als je er mag wandelen en fietsen, of er als kind mag spelen.
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2. Ik wil leven in een omgeving waar ruimte is voor
eigen initiatief
Waar mensen volop de ruimte krijgen
De VVD is van mening dat burgers, bedrijven en instellingen betrokken moeten zijn bij het wel en
wee van onze gemeente. Steeds meer mensen nemen zelf het initiatief voor het gezamenlijk
oplossen van maatschappelijke vraagstukken in hun leefomgeving. Dit gaat verder dan het
gebruikelijke vrijwilligerswerk. De vormen zijn talrijk: beheer van openbaar groen, opruimen van
zwerfvuil, buurtpreventieteams, maar ook het gezamenlijk inkopen van energie of het zelfstandig
runnen van een kinderboerderij. Wij juichen deze initiatieven toe en ze dienen door de gemeente
serieus te worden behandeld. Het sluit aan bij ons streven naar zelfstandigheid, naar een krachtige
gemeente en een compacte overheid met gezonde overheidsfinanciën. De VVD kiest als liberale
partij daarbij wel voor een strikte scheiding tussen kerk en staat.

Waar ondernemers volop ruimte krijgen
We willen graag genoeg geld verdienen voor een goed leven. Dat kan in een bloeiende economie.
Ondernemers zijn hierin onmisbaar. Het zijn ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en
innovatieve technieken. Dit moet gebeuren met zo weinig mogelijk bemoeienis van de gemeente.
Ondernemers weten uiteindelijk zelf het beste hoe ze hun geld moeten verdienen en daarnaast
welvaart en banen creëren. Er is in Venray een gevarieerd palet van ondernemingen, in de zorg,
dienstverlening, industrie, logistiek en zeker in de agrarische sector. We moeten als gemeente er
alles aan doen om deze diverse structuur van de bedrijvigheid te behouden en te verbeteren.

En waar duurzaamheid in het teken staat van ondernemen
De VVD vindt het belangrijk om bewust om te gaan met het milieu en onze leefomgeving, zodat de
aarde ook voor toekomstige generaties bewoonbaar blijft. Niet alleen de overheid maar ook alle
inwoners zullen hier een bijdrage aan moeten leveren en keuzes moeten maken ten aanzien van
bijvoorbeeld besparen op energie en water of verminderen van uitstoot van schadelijke stoffen.
Een beter milieu begint bij jezelf!.
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. De gemeente kan duurzaamheid stimuleren door het
aantal regels te verminderen en in te zetten op eenvoudigere procedures; niet door subsidies.
Initiatieven dienen te passen in een ruimtelijke ordening die passend is voor Venray, waar indien
mogelijk, rekening gehouden zal worden met de persoonlijke keuzevrijheid van de burgers.
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3. Ik wil leven in een omgeving waar iedereen meedoet
Waar je met plezier naar je werk gaat
Werk is van groot belang voor mens en samenleving. Met ons werk verdienen we geld voor een
goed leven. Werk zorgt voor contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en
eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf en in de toekomst van onze samenleving.
De VVD vindt dat mensen die zorg nodig hebben, waarvoor zij zelf of hun omgeving niet kunnen
zorgen, erop moeten kunnen rekenen dat passende steun en zorg voor hen beschikbaar blijft.

Waar kinderen zich thuis voelen en met plezier naar school gaan
Op school leren wij kinderen de kennis en vaardigheden waar ze later iets aan hebben. Op school
leren we ze ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op
school leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in
het leven van mensen, maar ook de samenleving heeft er belang bij. Wij zijn trots op onze meesters
en juffen voor de klas.

Waar iedereen goede zorg krijgt
Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We vinden het
normaal dat familie, buren of vrijwilligers een helpende hand bieden. Als dat niet lukt, staan
professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt.
De VVD vindt dat de gemeente het belastingsgeld van de rijksoverheid doelmatig moet besteden en
ervoor moet zorgen, dat dit op de juiste plek terechtkomt.
Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang mogelijk
zelfstandig wonen en leven in hun eigen omgeving, met de ondersteuning die ze daarbij nodig
hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente zorg dichter bij mensen aanbiedt. Daarom
steunt de VVD initiatieven voor zorg op kleine schaal.

Waar ruimte is voor sport
Sport is goed voor iedereen. Het is goed voor je gezondheid en helpt bij het leggen van sociale
contacten. De VVD vindt het daarom belangrijk dat elk kind kan sporten. Of mensen aan sport willen
doen of niet, mogen ze helemaal zelf weten. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan
het welzijn van de inwoners van de gemeente. Meer beweging en het opdoen van sociale contacten
heeft een gunstige invloed op de gezondheid. Jongeren leren binnen hun sportclub spelender wijze
met elkaar samenwerken en plezier maken en zijn daardoor op een positieve manier bezig met hun
ontwikkeling naar volwassenheid.
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Waar aandacht is voor kunst en cultuur
Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie.
Op heel veel beleidsterreinen - economie, cultuur, zorg, toerisme - legt erfgoed het fundament
voor kwaliteit. Dat geldt ook voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De (straks verplichte)
Omgevingsvisie en het Omgevingsplan dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de omgeving
voor bewoners en bezoekers. Erfgoed is een bouwsteen die de identiteit van onze gemeente een
gezicht geeft.
Cultuur in Venray is van iedereen. Voor ons zijn daarin erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en het
beschermen van de vrijheid van meningsuiting het belangrijkste.

En waar nieuwkomers zich aanpassen
Het is in Nederland normaal dat we mensen opvangen die uit oorlogsgebied komen, maar als het
veilig is dan gaan ze waar mogelijk weer terug naar hun thuisland. Als asielzoekers permanent
mogen verblijven dan vindt de VVD dat men daarmee ook een eigen verantwoordelijkheid heeft
verkregen om er alles aan te doen een volwaardig lid te van onze maatschappij te worden.

4. Ik wil leven in een omgeving waar je je veilig voelt
Waar je je thuis veilig voelt
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis.

En waar criminelen hard worden aangepakt
Criminaliteit in welke vorm dan ook past niet in de wijze waarop we met elkaar zouden moeten
omgaan. We vinden het normaal dat je met je handen van andermans spullen afblijft. Geweld is al
helemaal uit den boze. Hufters die dit verpesten pakken we hard aan. Hulpverleners en anderen die
zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun werk kunnen doen. Gemeente en politie
treden hard op tegen mensen die hen bedreigen of aanvallen. Ze hebben hiervoor de
bevoegdheden gekregen en die moeten ze nu ook durven inzetten.
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5. Ik wil leven in een omgeving waar de gemeente er
voor ons is
Waar de gemeente dienstbaar en modern is
De VVD verwacht van de gemeente dat ze dienstbaar en modern is. Digitalisering heeft voor ons
daarom een hoge prioriteit. Een gemeente die veel digitale producten aanbiedt voor het gemak van
de bewoners, houdt meer tijd over om naar de bewoners toe te gaan. Wel moet daarbij goed worden
gekeken dat ook mensen die geen gebruik (kunnen) maken van digitale middelen, tijdig en
voldoende worden geïnformeerd. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft
dat 24 uur per dag open is. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt.

Waar de overheid je niet in de weg zit
We vinden het belangrijk dat de gemeente innovatieve en creatieve initiatieven, die van belang zijn
voor de samenleving, stimuleert en faciliteert. Bijvoorbeeld door het geven van advies, het delen van
specifieke kennis, het wegnemen van overbodige regels en het leggen van verbindingen met
relevante bedrijven en instanties. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken
worden bij de besluitvorming. Dat kan onder meer via dorps- of wijkraden en andere
klankbordgroepen, maar ook direct richting individuele burgers en ondernemingen. Voornamelijk
voor gevoelige onderwerpen staan wij achter het organiseren van een dialoog zodat alle
invalshoeken bij de beleidsmakers en politiek zichtbaar worden.

En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat
De VVD is voor lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend
door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende
Nederlanders verdiend. Dit geld moet daarom zuinig en zinnig worden besteed. We willen dat
duidelijk is waar ons belastinggeld aan wordt uitgegeven. We willen dat de gemeente Venray zich
gaat richten op de uitvoering van kerntaken met een kleinere gemeentelijke organisatie. Daarmee
kan een mogelijke verlaging van de algemene uitkering van het gemeentefonds worden
opgevangen.

Herkent u zich in het VVD programma? Help dan om onze speerpunten
te realiseren. Daarvoor hebben we uw stem nodig.
Wij rekenen op u op 21 maart 2018 - stem lijst 5!
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WWW.VVD-VENRAY.NL
INFO@VVD-VENRAY.NL
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