Nieuwsbrief APRIL 2015
In de afgelopen maand stond op de Raadsagenda:






Vaststelling bestemmingsplan “Hotel Maashof”.
Exploitatieplan Trade Port Noord Klaver 1 Oost
Vaststelling bestemmingsplan Leermarkt 12 Arcen
Havenverordening Venlo 2010
Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan evaluatie 2104 en projecten 2015

Alle bovengenoemde raadsvoorstellen zijn unaniem aangenomen. Daarnaast waren er 2
onderwerpen waar meer discussie over was:
Raadsconsulatie: Armoedebeleid
Het begrip armoede betekent: het niet zelf kunnen voorzien in de eerste
levensbehoeften. Eerste levensbehoeften bestaan uit schoon drinkwater, gezond
voedsel, huisvesting, gezondheidszorg en kleding. Armoede is enerzijds een
persoonlijk gevoel, en anderzijds een in geld uit te drukken begrip. De
armoedegrens in Nederland ligt op een inkomen van 1810 euro netto per maand
voor een gezin met 2 kinderen. Dit bedrag is inclusief toeslagen die men krijgt
(huurtoeslag, kind gebonden budget, zorgtoeslag etc.).
Tijdens raadsvergadering werd ons gevraagd om te reageren op de volgende
stellingen.
 Eigen kracht en zelfredzaamheid. Ons uitgangspunt moet zijn: geef geen
vis maar een hengel. Zorg voor diegenen die het minder goed getroffen
hebben in onze samenleving behoort wezenlijk tot de taak van een
overheid.
 Kinderen en armoede. Uit onderzoek blijkt dat armoede een negatieve
invloed heeft op de intelligentie van kinderen. Als die in armoede
opgroeien hebben ze op latere leeftijd meer moeite met het reguleren van
hun emoties. Kinderen zijn de meest kwetsbare. Zij hebben geen invloed
op de situatie waarin zij worden geboren. Daarom vinden wij als
LokaleDemocraten het van groot belang, dat men kinderen extra
aandacht geeft, omdat zij immers ons toekomst zijn.
Naast kinderen, is ook belangrijk dat er genoeg aandacht is voor ouderen.
Zij zijn immers diegene die dit land voor ons hebben opgebouwd.
Zzp ers, vinden wij ook een belangrijk groep. Velen van hen zijn een
bedrijf begonnen, omdat ze regulier niet aan een baan kunnen komen,
vanwege de crisis.
 Preventie, tijdig signaleren van problemen en schuldhulpverlening, zijn
van wezenlijk belang, om problemen in de kiem te smoren. Dit zou je
kunnen doen, door betere contacten via scholen en
wijkgebeuren Signaleren vanuit scholen en huizen van de wijk zijn van
essentieel belang, omdat er ook een verborgen armoede heerst.
 Noodfonds. Een belangrijk item die doelmatig en adequaat ingezet kan
worden. Dit is alleen mogelijk, als er goede samenwerking is tussen
verschillende noodfondsen die actief zijn in Venlo.
 Gezondheid en sport bij dit item, vinden wij de toegankelijkheid heel
belangrijk, ook voor mensen die niet deze kosten met eigen middelen
kunnen dragen
 Sociale wijkteams en huizen van de wijk. Deze moeten het kloppende hart
van de wijk worden, Laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.
Burgers moeten daar gemakkelijk terecht.
 Stigmatisering. Hoe voorkomen we dat burgers en vooral
kinderen/jeugdigen "een bepaalde naam" krijgen als zij gebruik maken

van bedoelde ondersteuning? In hoeverre kan schaamtevorming worden
voorkomen?
Gemeentelijke Verkeers- en VervoersPlan (GVVP)
Tijdens de behandeling van het Gemeentelijke Verkeers- en Vervoers Plan
(GVVP) hebben wij o.a. de volgende punten aangehaald:
- middelen voor ondertunneling van de Vier Paardjes
- een grootschalige rampenoefening op en rondom het spoor in samenwerking
met de omwonenden en andere betrokken partijen
- blijven inzetten voor een veilig fietspad op de Ariënstraat in Tegelen en een
veiligere bredere brug Mulkenshofweg
- meer aandacht voor verkeersveiligheid naar en in de omgeving van scholen
Ook heeft onze fractie gepleit voor middelen voor ondertunneling van de 4paardjes in de raadsvergadering van april. Dat doen we n.l. al jaren! Er werden
twee amendementen ingediend. Eén door de coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA en
Venlokaal) en éen door GroenLinks. Die werden ontraden door het College. Het
College wil echter in een later stadium met een voorstel komen om nog eens één
miljoen euro uit te trekken voor de daadwerkelijke uitvoering. De coalitiepartijen
gingen echter in tegen het advies van hun eigen college. Geen vertrouwen dus in
hun eigen college die eerder en notitie opstelde waarin ook het voornemen stond
om vier ton vrij te maken voor de voorbereidingskosten vierpaardjes. De coalitie
vond deze dekking niet concreet. Samen met de SP en D'66 heeft onze fractie
wel alle vertrouwen in het college dat deze harde toezegging wordt nagekomen.
Doordat het amendement toch is ingediend door de coalitiepartijen komt er op
korte termijn geen rotonde in Steijl (Roermondseweg / Terracottalaan).
Op de agenda voor de maand mei staat:
 Financieel Jaarverslag 2014
 Kadernota 2016


Als er zaken zijn die in uw buurt, wijk of dorp spelen en die u graag bij onze fractie onder
de aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op met een van onderstaande
raadsleden. Voor telefoonnummers zie onze website www.lokaledemocraten.nl. Of stuur
een email naar: fractie@lokaledemocraten.nl.
De fractie wenst alle leden, ondersteuners en vrijwilligers fijne paasdagen.
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