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        Uit De Raad Geklapt!                   

De Gemeenteraad van Venlo vergadert om de week op woensdag. 

Je kunt de agenda en de raadsstukken zelf inzien, klik hier en log dan in als volgt: 

Site: venlo        Email address: burger   Password: burger 

 

Woensdag 23 september 2020 

 

De besluitvormende vergadering vond dit keer plaats bij Grenswerk, in een grote zaal waar de afstand van 

1,5 meter onderling goed geregeld was. Dit verslag komt wat later dan gepland en het is afwachten of 

vergaderingen de komende maanden in deze zelfde vorm nog wel zullen doorgaan, gelet op de nieuwe 

richtlijnen van 28 september. In de rondvraag vraagt Luud Pieko van EENLokaal of hij een verklaring mag 

oplezen voordat de PVV de woordmelding doet. Hoewel dit zeer ongebruikelijke is geeft de voorzitter Antoin 

Scholten toestemming. “Nadat ik de publicatie van de mondelingen vragen van de PVV gelezen had als 

onderdeel van deze raadsagenda, en met name de inleiding bij de vragen, nam ik mij voor de voorzitter te 

verzoeken de heer Valize te vragen zijn woordmelding te staken. Verstandige mensen om mij heen hebben 

mij afgeraden dit te doen en de democratie en het recht van spreken te respecteren. Ik zal het betoog van 

de heer Valize aanhoren en voor kennisgeving aannemen”. De PVV stelt de vragen over het bericht van het 

college dat ze op zoek gaan naar een mogelijke andere locatie voor de beachvolleyballers naast de moskee 

in Venlo-Zuid. In de schriftelijke versie van hun vragen wordt er een overeenkomst gemaakt tussen de 

aanslagen van 11 september in  New York en de moskee, wordt er gevraagd de moskee met de grond gelijk 

te maken en worden moslims afgeschilderd als zedendelinquenten. De zaal begint rumoerig te roepen dat 

dit écht niet kan en een gedeelte van de raad verlaat de zaal.  

 

Raadsvoorstel 1, agenda Groen & Water. Ook Venlo zal aan de Europese en dus landelijke opgave moeten 

voldoen  om de effecten van klimaatverandering aan te pakken, en daarvoor is een meerjarige visie nodig. 

Het college legt een drietal scenario’s voor. EENLokaal stelt wel voor dat bij alle besluiten, plannen, ideeën 

en voorstellen het meest uitgebreide scenario C als gewenst doel moet worden meegenomen; kijk wat je 

maximaal kunt doen om daar in de buurt te komen.  

 

Een verzoek tot begraven op eigen terrein, een subsidie voor gevels in Q4 en een tweetal 

bestemmingsplanwijzigingen worden als hamerstuk aangenomen. Het bestemmingsplan over het de nieuw 

te bouwen kassen aan de Meelderbroek in Belfeld ook, met een woordmelding van Leon van den Beucken 

dat wat EENLokaal betreft dit nu écht de laatste keer is dat zo’n grote ruimtelijke ingreep in Belfeld uitgevoerd 

wordt; deze horen immers thuis op Siberië of Californië, Greenport. 

 

Over raadsvoorstel 43, het onderzoek van de rekenkamer van het arbeidsmarktbeleid. In de vorige 

vergadering vroeg de VVD aan de wethouder van Sociale Zaken vroeg waarom hij zoveel Polen naar Venlo 

haalt. Luud Pieko van EENLokaal legt aan de VVD uit dat het niet de wethouder is die alle arbeidsmigranten 

één voor één belt om naar Venlo te komen, maar dat het juist de ondernemers zijn, de achterban van de 

VVD, die zoveel mogelijk werknemers met de laagste lonen, zonder gemopper en zonder lidmaatschap van 

vakbonden in dienst nemen. 

 

De regionale woonvisie, raadsvoorstel 49, is de onderlegger voor onze lokale woonvisie die binnenkort gaat 

verschijnen. EENLokaal geeft aan dat we flexibel moeten gaan bouwen; door bijvoorbeeld drie kleine 

woningen later snel te kunnen omtoveren tot één grotere woning; “Kameleon-bouw”.  
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