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Verkiezingsprogramma EENLokaal GRV 2022
De basis voor het verkiezingsprogramma zijn natuurlijk onze partijbeginselen, die wij 
hieronder eerst nogmaals aanhalen

Eén sterk lokaal geluid

Wie zijn wij - Wij zijn thuis in uw omgeving   

Wij zijn een lokale politieke partij die haar wortels stevig verankerd heeft in alle 
woonwijken en -kernen van de gemeente Venlo. Wij zijn thuis in uw omgeving en 
weten dan ook wat er lokaal écht speelt. We bieden een toegankelijk en luisterend 
oor voor datgene waar inwoners tegenaan lopen, maar houden ook zeker onze eigen 
ogen en oren open.
De partij biedt een sterk onafhankelijk lokaal geluid, vrij van landelijke partijbelan-
gen. Lokale thema’s vragen namelijk om lokale oplossingen.

Waar staan wij voor – Wij stellen de mens centraal

De gemeentelijke politiek moet aandacht hebben voor héél Venlo, voor álle wijken, 
kernen en dorpen die onze gemeente rijk is. Venlo is zoveel meer dan enkel de 
binnenstad. Een rechtvaardige verdeling in aandacht, tijd en middelen is dan ook 
niet meer dan normaal. Deze wijken, kernen en dorpen kennen hun eigen lokale 
identiteiten en deze verscheidenheid is iets om gruuëts (trots) op te zijn. De pareltjes 
van de leefomgeving van deze gemeentedelen, zoals het rijke verenigingsleven, 
moeten dan ook gekoesterd en ondersteund worden. Zij vormen één van de bouw-
stenen van de verbondenheid in onze gemeente. 

Onze aanpak - Gewoeën doon (gewoon aanpakken)

De mouwen opstropen en aanpakken, gewoeën doon, daar geloven wij in. Samen 
met álle inwoners van de gemeente Venlo zorgen we ervoor dat onze gemeente een 
fijne leefomgeving is en blijft. Voor nu en in de toekomst voor onze kinderen. Initia-
tieven en betrokkenheid vanuit inwoners moedigen wij dan ook van harte aan.
Als partij hebben wij een controlerende en kritisch opbouwende taak. We houden de 
vinger aan de pols en geloven niet in “nee, maar”, maar juist in “ja, mits”. Onszelf 
daarbij ook kritisch een spiegel voorhouden, schuwen we niet. We geloven in zuiver-
heid, transparantie en je verantwoordelijkheid nemen, zoals een politieke partij die 
haar inwoners dient, behoort te doen.
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Inleiding

Als grootste coalitiepartij kijken we terug op een bewogen periode. De afgelopen vier 
jaar waren zware jaren. Op het moment dat Venlo uit het financiële dal klauterde, 
trok de Coronapandemie diepe sporen in Venlo. Veel inwoners werden zwaar 
geraakt, anderen ondervinden nog steeds de medische gevolgen van de COVID19 
infectie, werden werkeloos of moesten door een faillissement hun bedrijf opgeven. 
Onze gemeente trad en treedt kordaat op, zowel met financiële ondersteuning als 
ook faciliterend. Venlo toont zich veerkrachtig en gaat een nieuwe periode tegemoet.

EENLokaal kwam als de grootste partij uit de verkiezingen en vormde een coalitie 
met meerdere kleinere partijen. De afgelopen vier jaar bracht politieke rust, stabili-
teit en veel meer financiële ruimte door verstandig beleid. Onze gemeente kreeg 
weer “spek op de ribben” en er zijn veel zaken voor elkaar gebracht of staan nog op 
de rol.

Wat hebben we bereikt de afgelopen 4 jaar?

Het huishoudboekje is weer op orde. Er worden weer zwarte cijfers geschreven in 
plaats van rode. Het aangepaste financieel beleid leverde resultaat op. Een begro-
ting die al drie jaar op rij unaniem wordt aangenomen door alle fracties binnen de 
gemeenteraad, is wel heel bijzonder, iets om trots op te zijn! 

En de discutabele kabelbaan over de Maas komt er niet! 

Wat moeten we de komende jaren nog uitvoeren en wat moet er afgerond 
worden?

-
- Ondertunnelen Vierpaardjes
- Verplaatsen van de jachthaven
- De stad aanpassen en gereed maken voor de klimmaatveranderingen (klimaatadaptatie)
- Het versterken van de winkelcentra
- Hoogwaterbescherming Belfeld, Steyl, Tegelen, Velden, Lomm, Arcen en Hout-Blerick

 
- Het zorgdossier (Jeugdzorg en WMO) is sterk verbeterd
- Een nieuw zwembad in Blerick
- Er zitten veel minder mensen in de gemeentelijk bijstand
- De verplaatsing en samensmelting van sportclubs en sportvelden
- De herijking van het subsidiestelsel
- Het opknappen van de Kaldenkerkerweg in Tegelen
- De plannen van een verlicht snel fietspad in Belfeld zijn gereed
- De herinrichting van het Kazerneterrein 
- Het plaatsen van beweegtoestellen op diverse plaatsen in de gemeente
- De hondenbelasting is verlaagd met 45%
- Armoedebestrijding heeft een prominente plek gekregen in het gemeentelijk beleid
- Het nieuwe Museum van Bommel van Dam in het oude postkantoor
- De herinrichting van het museumkwartier
- Herinrichting van de Lage Loswal
- Bargeterminal
- Railterminal
- Woonlasten zijn niet verhoogd, zoals beloofd
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Toekomstplannen

Nog niet alle EENLokaal wensen zijn gerealiseerd. Er zijn nog volop plannen en ideeën, 
gebaseerd op de wensen van onze inwoners.  Wij gaan ons inzetten voor:

Hoe is dit verkiezingsprogramma tot stand gekomen? 

Op de algemene ledenvergadering van is het verkiezingsprogramma 2022-2026 door 
de leden van EENLokaal definitief vastgesteld. Dit is mede tot stand gekomen door 
gesprekken te voeren met inwoners, ondernemers, verenigingen en diverse maat-
schappelijke instellingen. Deze gesprekken voeren we uiteraard doorlopend, niet 
alleen tegen verkiezingstijd. Door deze benadering hebben wij een verkiezingspro-
gramma opgesteld waar wij trots op zijn en dat zeker aansluit bij de gedachten en 
wensen van onze inwoners. Voor hen doen we dit tenslotte!

Als onafhankelijke lokale partij worden wij niet belemmerd door landelijke partijbelan-
gen. Wij focussen ons énkel op de gemeente Venlo. Onze kleur is de lokale kleur!

Wij maken ons sterk voor de gehele breedte van onze gemeente en spelen in op lokale 
behoeften of wensen vanuit onze inwoners, verenigingen of ondernemers. Onze erva-
ren raadsleden en (fractie)ondersteuners treden besluitvaardig en daadkrachtig op. 
Wij streven naar maatwerk en tonen daarbij bestuurlijk lef. Wij zetten ons altijd maxi-
maal in voor onze inwoners. Mede hierdoor is EENLokaal toegankelijk, herkenbaar en 
benaderbaar voor iedereen. In dit verkiezingsprogramma presenteren wij namens 
EENLokaal onze ambities die wij voor de komende vier jaar hebben. Wij staan voor een 
stabiel geluid in de lokale politiek.

Venlo is een gemeente om gruuëts op te zijn! Daarom hebben wij de volgende speer-
punten voor de komende vier jaar opgesteld.

 1. Aandacht voor alle dorpen, wijken en kernen die de gemeente Venlo rijk is 
 2. Passende zorg voor iedereen, met speciale aandacht voor de jeugd  
 3. Een blijvend stabiele en verantwoorde begroting
 4. Bestrijden van armoede en schulden
 5. Het stimuleren van het sport- en verenigingsleven, kunst en cultuur
 6. Een schone, groene, gezonde en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst  
 7. Lokaal ondernemerschap moet gestimuleerd en beloond worden 

 
- Een verlicht fietspad nabij de Maas van Reuver tot aan Arcen
- De hoogte van de hondenbelasting in lijn met de kosten brengen
- Het meer gebruiken van de oevers van de Maas voor dagrecreatie, 
 ons gezicht naar de Maas in plaats van onze rug naar de Maas
- Snelheidremmende maatregelen in woonwijken
- Het inrichten van Zoen en Zoef-zones bij scholen
- Het verder uitrollen van fietsvriendelijke maatregelen binnen onze gemeente
- Het verhogen van de kwaliteit van de woonomgeving
- De focus houden op de gebiedsontwikkeling in de winkelcentra Blerick en Tegelen
- De juiste hulp geven op het juiste moment aan onze inwoners “de menselijke maat” 
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1. Aandacht voor alle dorpen, wijken en kernen
     die de gemeente Venlo rijk is

De gemeente blijft aandacht houden voor héél Venlo, voor álle wijken, kernen en dorpen 
die onze gemeente rijk is. Hier hoort een eerlijke verdeling in aandacht, tijd en middelen 
bij. Iedere wijk heeft een eigen wijkgebouw. Wijkgebouwen zijn voor iedereen toeganke-
lijk, en zijn het kloppende hart van de wijk. 

EENLokaal wil zorgen voor de juiste woningen voor onze inwoners. Afgestemd op de 
behoefte van onze inwoners. Of het nou een Tiny-house, een woongemeenschap op een 
hofje, of een appartement is.  In de dorpen, wijken en kernen zijn niet alleen goede wonin-
gen van belang, voor de leefbaarheid zijn de aanwezigheid van basisvoorzieningen, een 
bloeiend verenigingsleven en een groene en gezonde omgeving belangrijk. EENLokaal wil 
dit stimuleren om zo tot een betere onderlinge verbinding te komen.

Waterveiligheid zal een thema zijn dat de komende jaren steeds vaker naar voren komt. 
Wij vinden dat niet alleen het centrum, maar ook de dorpen technische oplossingen 
moeten krijgen om de Maas zichtbaar en leefbaar te houden.
We hechten bijzonder veel waarde aan onze lokale cultuur en erfgoed. EENLokaal zet zich 
er dan ook voor in, dat de inwoners de parels binnen onze dorpen en kernen kunnen koes-
teren. Concrete actiepunten om deze parels te koesteren zijn het facilitair en financieel 
ondersteunen van onder andere de Passiespelen en het verder verstevigen van de toeris-
tische functies van Arcen en Steyl. 

Een ander speerpunt voor EENLokaal is het behoud van het dorpskarakter van Belfeld, 
Hout-Blerick, Boekend, Velden, Lomm, Arcen, Steyl en ‘t Ven. We staan voor de eigen 
identiteit van alle dorpen en kernen.
Onze inwoners uit Blerick, Hout-Blerick en Boekend gaan gebukt onder fijnstof, trillingen 
en geluid langs de snelwegen. Ook in Belfeld, Tegelen en ‘t Ven neemt het geluid fors toe. 
We blijven hier aandacht aan geven. 

EENLokaal vindt dat zorgvuldig omgegaan moet worden met de kostbare ruimte rondom 
wijken en kernen. Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat er op oude bedrijventerreinen 
enkel weer nieuwe bedrijven of logistieke hallen terug kunnen komen.
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2. Passende zorg voor iedereen, met speciale aandacht voor de jeugd

De vergrijzing zorgt ervoor dat steeds meer mensen een beroep moeten doen op de zorg. 
Mensen die dit nodig hebben, kunnen bij de gemeente terecht voor extra ondersteuning. 
De gemeente is verantwoordelijk voor het toekennen en uitvoeren van deze ondersteu-
ning. EENLokaal wil mensen stimuleren om de regie over hun leven in eigen hand te 
houden. Wanneer dit alleen of met hulp vanuit de eigen omgeving niet lukt, is ondersteu-
ning vanuit de gemeente noodzakelijk. Goede zorg voor iedereen is voor ons een belang-
rijk thema. 

Mensen zijn meer dan alleen hun ziekte of hun aandoening. Toch is de zorg daar meestal 
wel op gericht, omdat artsen voornamelijk kijken hoe de klachten en gezondheidsproble-
men kunnen worden opgelost. 
Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op de ziekte. Maar 
op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met deze 
benadering kan worden bijgedragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, 
emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. 
Zo veel als mogelijk eigen regie voeren is hierbij het uitgangspunt. Dit uitgangspunt vindt 
EENLokaal cruciaal in het gezondheidsbeleid van de gemeente Venlo.

EENLokaal wil onnodig leed voorkomen door te werken met preventieprojecten. Hierdoor 
zorgen we aan de voorkant voor een stevige aanpak, zodat aan de achterkant minder 
problemen ontstaan. Dit kan in de gezondheidszorg maar ook in het onderwijs.

De gemeente wil mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen om hun werk goed te 
kunnen doen en dit coördineren om overbelasting van deze groep mensen te voorkomen. 
De gemeente dient een regierol te vervullen in het samenspel tussen inwoners en sociale 
partners. 

Extra aandacht voor goede jeugdzorg.

Wij willen investeren in onze jeugd zodat de kans op problemen zoals criminaliteit en 
armoede op latere leeftijd wordt verkleind. Jongeren mogen niet tussen wal en schip 
raken. Wij zijn samen met onze jeugd verantwoordelijk voor hun toekomst. Een concrete 
maatregel is het aanbieden van zorg zo dicht mogelijk bij de jongere, bij voorkeur in de 
eigen thuissituatie. Door op deze wijze preventief te werken worden problemen op latere 
leeftijd voorkomen. Als er toch problemen ontstaan bij een jongere (of kind) dient eerst te 
worden gekeken naar de directe omgeving van de jeugdige, zoals het gezin en de familie. 
Vervolgens kan er naar de buurt worden gekeken waarbij bijvoorbeeld de wijk, de gemeen-
schapsaccommodatie of de school een rol kan spelen. Pas als hier geen geschikte onder-
steuning of maatregelen genomen kunnen worden komen voorzieningen vanuit de 
gemeente in beeld. Goede samenwerking tussen scholen, gemeente en jeugdzorg is 
volgens ons daarbij van groot belang. Wij vinden dat kinderen en jongeren een zorgeloze 
jeugd verdienen en wij zullen dan ook hoog inzetten om kinderen en jongeren buiten de 
jeugdzorg te houden. Jongerenwerk, gezinscoaches en voorschoolse educatie op het 
kinderdagverblijf zijn hier een onderdeel van. Om jongeren voor te bereiden op hun 
toekomst is er een goede samenwerking nodig tussen onderwijs en bedrijven uit Venlo en 
de regio. 



EENLokaal

Verkiezingsprogramma 2022 - 2026  |  6

Zorg voor ouderen.

Ook de zorg voor ouderen is voor EENLokaal belangrijk. Onze ouderen hebben altijd voor 
ons gezorgd en nu willen we graag voor hen zorgen. Nogal wat ouderen zijn minder mobiel 
en vallen sneller, met alle gevolgen van dien. We willen dan ook meer aandacht voor de 
beweging van ouderen, zodat zij langer fit en mobiel blijven, denk hier bijvoorbeeld aan 
beweegtoestellen in de buurten/wijken en aan training in valpreventie. 

Daarnaast is eenzaamheid een gevoelig onderwerp, met name onder ouderen, wat 
volgens ons serieus genomen moet worden. Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. Je 
mist een hechte, emotionele band met anderen. Of je hebt minder contact met andere 
mensen dan je wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. Veelal is het een verbor-
gen probleem. Anderen kunnen moeilijk van buitenaf zien of je je eenzaam voelt.

EENLokaal constateert dat dit een groeiend probleem is, ook in Venlo.

Sommige mensen zijn graag alleen; dit is geen eenzaamheid. Andere mensen lijden daar 
wel onder. De invloed van eenzaamheid kan groot zijn. Zeker als het langdurig aanhoudt, 
kan eenzaamheid leiden tot gezondheidsrisico’s, minder meedoen in de samenleving en 
een gevoel dat welzijn of geluk tekortschiet.

EENLokaal wil dat de gemeente verder doorpakt met het aanpakken van eenzaamheid, 
niet alleen bij ouderen maar onder alle leeftijdsgroepen. Wij pleiten dan ook voor 
laagdrempelige ontmoetingsplaatsen voor ouderen in hun eigen buurt. Een plek waar ook 
jongeren kunnen aansluiten om met de senioren een praatje aan te knopen. Hierbij willen 
we gebruik maken van onze gemeenschapshuizen, vrijwilligers, bibliotheken, Incluzio en 
scholen.
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3. Een blijvend stabiele en verantwoorde begroting

Betrokken inwoners, verenigingen en andere organisaties zijn het cement van de Venlose 
samenleving. De overheid gaat steeds minder regelen en voorschrijven; men krijgt en 
neemt steeds meer de eigen verantwoordelijkheid. Inwoners, verenigingen en bedrijven 
mogen erop rekenen dat de gemeente een betrouwbare partner is en in hoge mate 
behulpzaam en proactief. Iedereen moet digitaal met de gemeente kunnen communice-
ren en transacties digitaal kunnen afhandelen voor wie daarin vaardig is.

EENLokaal staat voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig 
bestuur dat ook in de uitvoering weet door te pakken. Daarbij hoort het besef, zoals 
ingegeven door landelijk beleid, dat de gemeente niet altijd in staat is alle individuele en 
maatschappelijke problemen (zelfstandig) op te lossen. We doen daarvoor een beroep op 
ieders verantwoordelijkheid. Of het nu gaat om inwoners, verenigingen of ondernemers, 
iedereen draagt een steentje bij. Dit betekent dat de gemeente soms ook dingen moet 
kunnen loslaten en het initiatief moet durven overlaten, zonder hierbij regels op te stellen 
om alsnog druk uit te oefenen. EENLokaal staat voor een gedegen financieel beleid dat 
toekomstbestendig is. Dit betekent ook dat commerciële organisaties hun eigen broek 
moeten ophouden. De steun van de gemeente zal zich dan ook beperken tot facilitering.

De gemeente is er voor de inwoners en doet de taken die nodig zijn efficiënt en voert deze 
zorgvuldig uit. We geven niet meer uit dan er binnen komt en investeringen zijn erop 
gericht om Venlo te verbeteren. Een transparante en onderbouwde financiële huishouding 
in combinatie met voldoende reserves. De gemeente Venlo zorgt ervoor dat de financiën 
inzichtelijk en begrijpelijk zijn.

In de voorgaande periode kwamen de financiën onder controle en voor de komende perio-
de moeten investeringen en uitgaven onder controle blijven, waarbij ruimte moet zijn om 
te investeren in de voorzieningen van onze florerende gemeente. Plannen gaan op zoek 
naar geld en niet andersom en we steunen alleen voorstellen die financieel deugdelijk 
onderbouwd zijn. We stellen ons steeds weer opnieuw de vraag:

                                      “Wat gebeurt er als we het niet doen?”

.
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4. Bestrijden van armoede en schulden

De allerbeste manier om mensen weer deel te laten nemen aan de samenleving is om 
zoveel mogelijk mensen uit de bijstand te halen en ze te activeren om weer aan het werk 
te gaan. Onze inzet op nauwe samenwerking met het UWV en met werkgevers is succesvol 
gebleken. Hiermee willen we graag doorgaan.

EENLokaal vindt dat het onze maatschappelijke plicht is, om het maken van schulden 
zoveel mogelijk te voorkomen én om inwoners met schulden zoveel mogelijk te ondersteu-
nen, omdat zij daardoor een kans krijgen op een beter bestaan. Want als je eenmaal 
schulden hebt opgebouwd, is het heel moeilijk om er weer uit te komen, omdat schulden 
in korte tijd enorm kunnen oplopen.

EENLokaal zet daarom in op duidelijke communicatie met onze burgers, zodat schulden 
vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd en er voorkomen wordt dat iemand nog verder in 
de schulden komt. Wij zijn alert op het ontstaan van betalingsachterstanden bij gemeen-
telijke voorzieningen, nutsvoorzieningen en huurachterstanden bij woningcorporaties. 

               EENLokaal vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in Venlo!

Gezinnen met kinderen hebben onze speciale aandacht binnen het armoedebeleid. Wij 
vinden het belangrijk dat deze gezinnen aanspraak kunnen blijven maken op de jeugdsti-
muleringsfondsen, die kinderen (en niet te vergeten hun ouders!) aanzetten tot meedoen 
in de samenleving. Ondersteuning start natuurlijk altijd vanuit het grondbeginsel van 
respect en vanuit het besef dat armoede en problematische schulden kunnen leiden tot 
een hoog stressniveau, dat het (zelfstandig) functioneren van mensen ernstig kan 
beïnvloeden. Daarom zet de gemeente samen met de instanties, maatschappelijke 
organisaties en inwoners de schouders onder de bestrijding van armoede. Door gezamen-
lijk breder te kijken naar een oplossing voor dit schrijnend probleem, wordt de juiste hulp 
(maatwerk) geboden.

Laaggeletterdheid.

Van alle Venlose inwoners, is 23% onvoldoende vaardig op het gebied van taal, rekenen 
en digitalisering. Daarom is de bestrijding van laaggeletterdheid topprioriteit. We verster-
ken daarmee iemands zelfstandigheid en arbeidsmarktpositie. Maar nog veel belangrij-
ker, mensen krijgen hun waardigheid terug en je verbetert hun toekomstperspectief.

.
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5. Het stimuleren van het sport- en verenigingsleven, kunst en cultuur

Venlo heeft een groot en bloeiend verenigingsleven. Cultureel, sociaal en sportief is het 
een belangrijk deel van de samenleving. Zij zijn de belangrijkste dragers van onze leefge-
meenschap. Zowel jong en oud beleeft hier veel plezier aan. EENLokaal koestert het rijke 
verenigingsleven. 

We hebben oog voor ons rijk en muzikaal verenigingsleven, het hoort bij de identiteit van 
Venlo. Het maakt onze gemeente uniek voor onze inwoners en voor onze bezoekers.
Sportief bezig zijn en blijven is belangrijk, voor jong en oud. 
De vrijwilligers die actief zijn in het verenigingsleven en bij de sportclubs verrichten 
heldenwerk. Zij zorgen ervoor dat iedereen fit, levenslustig en gezond bezig is. En er vooral 
veel plezier aan beleeft. De gemeente moet daarom blijven investeren in het sport- en 
verenigings-aanbod, zodat het aanbod breed en toegankelijk is en blijft. En dit aanbod 
moet ook beschikbaar zijn voor diegene die niet over voldoende financiële middelen 
beschikt om zijn kinderen deel te laten nemen aan sportieve of culturele uitdagingen. 
Goede accommodaties zijn daarvoor onmisbaar. Ook moet de toegang tot culturele 
voorzieningen voor met name de jongeren laagdrempelig blijven, zodat zij zich op het 
gebied van kunst en cultuur kunnen ontwikkelen. Museum Van Bommel van Dam, de 
Tiendschuur, het Missiemuseum, Limburgs Museum, Grenswerk, Jochumhof, de Maas-
poort  en al die overige plekken in Venlo zijn dan ook de “huiskamers” van onze cultuur, 
waar de verhalen van wie we ooit waren en wie we zijn worden verteld.

Ook buitenspeelvoorzieningen zijn essentieel. Het is belangrijk dat kinderen buiten 
spelen, om sociale vaardigheden te ontwikkelen en nieuwe contacten op te doen. EENLo-
kaal is en blijft bereid te investeren in speelvoorzieningen, zeker als de bewoners aange-
ven dat hier behoefte aan is. De gemeente blijft natuurlijk wel ten allen tijden verantwoor-
delijk voor de veiligheid en het onderhoud van de speelvoorzieningen. Bij het creëren en 
vernieuwen van speelruimtes moet er natuurlijk ook aandacht zijn voor kinderen met een 
beperking. Want ook zij hebben recht op speelvoorzieningen die aangepast zijn aan hun 
behoeftes.

.
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6. Een schone, groene en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst

Samen zorgen we ervoor dat inwoners in onze gemeente in een fijne leefomgeving kunnen 
blijven wonen. Belangrijk daarbij is dat alle initiatieven van inwoners om hun eigen buurt 
aantrekkelijker te maken, zo goed mogelijk worden ondersteund. De gemeente moet zich 
dienstbaar opstellen naar burgers met initiatieven. Onze inwoners zijn de belangrijkste 
partners wanneer het gaat om leefbaarheid in onze wijken. Van speeltuintjes tot groene 
straten. 

Hierbij hoort een schoon straatbeeld. Het netjes houden van straten, pleinen en buitenwe-
gen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Iedereen draagt hier een 
steentje aan bij. Onze welwillende inwoners en verenigingen verdienen wel een serieus 
signaal vanuit de gemeente. Dat signaal beperkt zich niet alleen tot het verstrekken van 
zakken en prikstokken of een kleine beloning voor het opschonen van de openbare 
ruimte: de veroorzakers van de vervuiling worden wat EENLokaal betreft veel harder 
aangepakt! Zo komen we op de boetes en handhaving. 

De landelijke boetebedragen voor hondenpoep, dump- en zwerfafval zijn een lachertje. De 
kans om betrapt te worden is klein en de lokale opbrengsten ervan verdwijnen ook nog 
eens naar het Rijk. EENLokaal ziet liever dat deze boetebedragen ten gunste komen aan 
de gemeente zelf. De inkomsten van de boetes zouden binnen onze eigen gemeente 
uitgegeven moeten kunnen worden voor meer handhaving, prullenbakken en voorlichting. 
Onze partij zal daarop blijven hameren en hiervoor blijven lobbyen. Dit zal immers meehel-
pen om onze gemeente schoner te krijgen. 

Een groene leefomgeving, maakt gelukkiger en is gezonder. De zorg om het milieu en 
klimaatverandering is de zorg van ons allemaal. We zien al initiatieven van inwoners, in de 
vorm van bijvoorbeeld klimaatakkoorden of groene straten. Om de klimaataanpassing te 
laten slagen, stimuleren we inwoners, bedrijven en verenigingen. Zodat we gezamenlijk de 
schouders eronder kunnen zetten om innovatieve oplossingen te bedenken én mogelijk te 
maken. Hittestress bestrijden we met groene elementen en water. Mochten er op een 
enkele plek nieuwe, of meer parkeerplaatsen nodig zijn, dan dienen dit groene parkeer-
plekken te zijn. Klimaataanpassing betekent ook een mooiere leefomgeving! Maar ook de 
gebieden waar géén mensen wonen of werken mogen niet worden vergeten. Zo moeten 
onze inwoners en bezoekers kunnen blijven genieten van onze buiten- en natuurgebieden 
en onze Maasparels. Verloedering, natuurverstoringen en oneigenlijk gebruik dienen te 
worden aangepakt van de Steilrand tot de Maas. De gemeente staat hier niet alleen voor 
aan de lat, maar ook andere overheden en organisaties. 

Onze buurten moeten schoon en groen zijn, maar ook veilig. Zowel veilig voor onszelf, als 
ook voor onze (klein)kinderen. Veilige schoolroutes voor schoolgaande kinderen staan 
bovenaan het lijstje. Wij willen bevorderen dat de inwoners van al onze wijken en kernen 
zoveel mogelijk met de fiets naar de binnenstad en naar de scholen gaan. Daarom moet 
fietsen veilig en plezierig worden en er dienen voldoende goede en veilige fietsparkeer-
plaatsen te zijn. De kwetsbare verkeersdeelnemers krijgen bij EENLokaal dus voorrang. 
We verliezen hierbij de goede doorstroming en bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer 
binnen onze gemeente zeker niet uit het oog, ook daar zijn nog uitdagingen. 
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De energietransitie is onlosmakelijk verbonden met een schonere toekomst en zal ook 
impact op onze leefomgeving hebben. Onze stedelijke gemeente heeft minder ruimtelijke 
mogelijkheden voor grootschalige energie-opwek, dan de landelijke gemeenten in onze 
regio. Wel zijn er nog veel “naakte” daken in Venlo, zowel op particuliere als (semi)over-
heidsgebouwen en bedrijfshallen. Die moeten eerst zoveel als mogelijk “vol” gelegd 
worden. EENLokaal juicht schone vormen van energie dus toe, maar vindt dat er bijvoor-
beeld bij de plaatsing van windturbines goed gekeken moet worden naar de mogelijke 
gevolgen voor onze inwoners. De mega-windmolens horen thuis op bedrijventerreinen, in 
open gebieden zonder ruimtelijke conflicten en vooral op gepaste en veilige afstand van 
de bebouwde kom. Onze gezondheid en veiligheid mogen niet in het gedrang komen. Daar 
waar de provinciale of landelijke overheid de gemeente passeert zullen onze kritische 
EENLokaal raadsleden zich blijven inzetten voor omwonenden. Inwoners moeten boven-
dien mee kunnen profiteren van lokale energieprojecten.

.
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7. Lokaal ondernemerschap moet gestimuleerd en beloond worden

Ondernemers zijn de drijvende kracht van onze (lokale) economie. Ze zorgen voor werkge-
legenheid en zetten onze gemeente vaak goed op de kaart met innovatieve ontwikkelin-
gen, concepten en lef. We moeten gebruik maken van de diversiteit van onze onderne-
mers in de regio om de lokale economie verder door te laten groeien. De optimalisering 
van de regionale logistiek blijft hier een belangrijk onderdeel van. Daarnaast blijven wij 
ons voor de langere termijn hard maken voor een treinstation in Grubbenvorst-Greenport 
Venlo én Belfeld, nadat de elektrificatie gerealiseerd is en er dubbelspoor komt. De econo-
mie draait nog steeds, maar de gevolgen van de Coronacrisis liggen op de loer, zeker in de 
horeca en detailhandel, en daar hebben we oog voor. Deze aandacht is belangrijk voor 
ondernemers, werknemers en centra maar ook zeker voor de leefbaarheid en de bereik-
baarheid tot diensten en producten. Kansen voor toekomstige ontwikkelingen moeten 
door middel van een heldere visie en een plan van aanpak optimaal benut worden. Onder-
nemers moeten zich graag willen vestigen in Venlo. Dit creëert werkgelegenheid en zorgt 
voor een gemeente waar onderwijs, overheid en ondernemers hand in hand samen 
werken. Er is vooruitgang geboekt als het gaat om het aanbod hoogopgeleiden en we 
weten studenten inmiddels vaker aan Venlo te binden, tegelijkertijd blijven Mbo’ers van 
onschatbare waarde, de focus en waardering voor een vakdiploma is belangrijk. Onze 
lokale jeugd heeft met een vakdiploma veel mogelijkheden op een baan in Venlo. Dat 
willen we graag zo houden en een aantrekkelijke stad draagt eraan bij dat de jeugd bij ons 
wil blijven wonen.

Venlo is een prachtige gemeente, en dit willen wij ook graag uitdragen. Daarbij hoort het 
stimuleren van de recreatieve en toeristische sector. Fietsroutes zijn wat ons betreft 
grensoverschrijdend, hier hoort ook de fietsroute naar Krefeld bij. Als grensstad moet 
Venlo op het gebied van werk, cultuur en sport optimaal profiteren van de goede relaties 
met het Duitse achterland.
Het binnenlands toerisme groeit sterk en de voorspellingen wijzen erop dat dit een 
blijvend karakter heeft. Venlo heeft goede kaarten in handen om onze lokale onderne-
mers daarvan te laten profiteren. Arcen verdiend vanuit de gemeente als toeristische 
trekpleister de aandacht en waardering voor hun toeristisch karakter. Zowel de toeristisch 
ondernemers in Arcen maar ook onze “altstadt”, de groene omgeving en kloosterdorp 
Steyl geven een impuls aan de lokale economie waar detailhandels en horeca in de hele 
gemeente meer vruchten van kunnen plukken. EENLokaal zet daarom in op een sterkere 
rol voor Venlo in het Provinciaal Omgevingsplan en het regionaal overleg Vrijetijdsecono-
mie.

.
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Slotwoord

EENLokaal maakt zich sterk voor de gehele breedte van onze gemeente en spelen in op 
lokale behoeften of wensen vanuit onze inwoners, verenigingen of ondernemers. Wij 
streven naar maatwerk en tonen daarbij bestuurlijk lef.
 
Daarom zijn er naast de speerpunten voor de komende vier jaar ook specifieke speerpun-
ten voor de dorpen en wijken.
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EENLokaal speerpunten voor de dorpen en wijken.

Arcen               
- Behoud van het dorpskarakter
- Meer parkeergelegenheid, eventueel in samenwerking met de kasteeltuinen
- Zichtbare handhaving op drukke dagen
- Geen bussen en landbouw verkeer door het centrum, 
 maar wel dat Arcen goed bereikbaar blijft met de bus
- Realiseren van hoogwaterbescherming
- Aanrijtijden hulpdiensten binnen de normen
- Verstevigen van de toeristische functie

Belfeld             
- Behoud van het dorpskarakter
- Blijven stimuleren van zelfwerkzaamheid in buurten en verenigingen
- Verkeersveiligheid in het buitengebied
- Behouden en stimuleren van het winkelbestand in Belfeld 
- Weren van vrachtverkeer in de dorpskern
- Opknappen historisch centrum Belfeld en Koninginneplein 
- Stimuleren van de horeca in Belfeld
- Leefbare wijken en buurten met een mix aan nieuwbouw 
 voor alle woonsegmenten en woonzorgvormen stimuleren
- Fatsoeneren en moderniseren spoorwegviaduct den Boag
- Realiseren van een treinstation, indien dubbelspoor gerealiseerd wordt  

Blerick               
- Inrichten van 30 km zones in diverse straten
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Aandacht voor winkelaanbod en sfeer in het centrum
- Goede en veilige ontsluiting van het Kazerneterrein
- Veiligheidsgevoel in omgeving station verbeteren
- Aandacht houden voor Vastenaovendkamp

Boekend           
- Behoud van het dorpskarakter
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Vinger stevig aan de pols houden m.b.t. ontwikkelingen windturbinepark
- Aandacht voor meer wandel- en fietsmogelijkheden omgeving Blerickse Bergen

Hout-Blerick    
- Behoud van het dorpskarakter
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Verkeersveiligheid Baarlosestraat en dorp veiliger maken
- Meer en betaalbare woningen bouwen. 
- Goede invulling Laerbroek; samen met de bewoners
- Nieuwe basisschool, sportcomplex en eventueel gemeenschapshuis MFA
- Inzetten op verfraaien en mooier maken van de dorpskern

.
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Lomm                         
- Behoud van het dorpskarakter
-  Realiseren van hoogwaterbescherming in overleg met inwoners 
 
Tegelen                     
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
-  Gulicksebaan als extra verbinding van Venlo naar Tegelen
- Winkelaanbod en sfeer in centrum verbeteren
- Zorg voor culturele en historische monumenten, 
 zoals het voormalige gemeentehuis

Steyl                            
- Behoud van het dorpskarakter
- Realiseren van hoogwaterbescherming in overleg met bewoners
- Onderhoud van de tuinen van paters en zusters evt. door buurtbewoners
- Realiseren van een gemeenschapsaccomodatie

Velden                        
- Behoud van het dorpskarakter
- Realiseren van hoogwaterbescherming in overleg met bewoners 

Venlo                          
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74
- Betaalbare ruimtes voor bouw decors/carnavalswagens
-  Opwaarderen/revitaliseren bedrijventerreinen
- Ruimte voor particulier initiatief voor het ontwikkelen van diverse woonvormen

Venlo Zuid                 
- Het verminderen van geluid- en fijnstofoverlast van A73/A74 
- Gulicksebaan als extra verbinding van Venlo naar Tegelen 
       
Venlo Oost                
- Herontwikkeling voormalig perceel Gebra garage (Kaldenkerkerweg)
- Verkeersmaatregelen Kaldenkerkerweg evalueren en eventueel aanpassen
- Keulse Barrière gaan ontwikkelen       
         
Venlo Centrum           
- Voorzien in openbare toiletten
- Fietsenstallingen aan drie zijden van het centrum 
- Verplaatsen verkeerspoller Peperstraat
- Wonen boven winkels nog verder stimuleren 

Venlo Noord              
- Leefbaarheid verbeteren Klokkengieterstraat
- Snelheidsbeperkende maatregelen Straelseweg/Veldenseweg
- Woonzorgvormen stimuleren in ’t Ven
- Parkeerproblematiek vrachtwagens Veegtes aanpakken
- Ontwikkelingen Veegtes en retailpark monitoren 



Secretariaat EENLokaal
Krekelveldstraat 3

5912 GA Venlo

Email:  eenlokaal@eenlokaal.nl
Website: www.eenlokaal.nl






