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


Bestemmingsplan Maasdal Velden is aangenomen even als het bestemmingsplan
“Hoeve Achterste Kockerse”.



Detailhandelsbeleid Venlo 2015-2025:

De gemeente Venlo moet uitnodigend worden voor unieke initiatieven door ondernemers.
Maatwerk kunnen toepassen daar waar nodig is vinden wij erg belangrijk. Het nieuwe
beleid biedt voldoende ruimte voor maatwerk.
Tevens biedt het beleid ruimte voor een tweede supermarkt in Belfeld en de supermarkt
aan de Leutherweg wordt niet verplaatst. Wij zijn hier erg tevereden over. Wij vinden dat
detailhandelsvoorzieningen van primaire levensbehoefte in nabijheid van de directe
leefomgeving hoort.
Omdat de detailhandelmarkt zich steeds sneller ontwikkelt willen wij uiteraard de markt
de ruimte ook in de toekomst blijven bieden. De wethouder heeft aangeduid dat het
beleid niet in betonnen wordt gegoten maar de 10 jaarstermijn meer is bedoeld om een
bestendig karakter te geven aan de plannen die wij met de gemeente Venlo willen
hebben.
Wij zijn ook blij om van de wethouder te vernemen dat er gesprekken plaats vinden met
de ondernemers van het winkelcentrum van Vastenavondkamp. Wij hopen dat de
gevoerde gesprekken met de ondernemers tot verdere vernieuwingen en of
ontwikkelingen van het winkelcentrum zal leiden.
Wij hebben met het vernieuwde detailhandelsbeleid ingestemd.



MateriaalBeleidsPlan (MBP) gemeente Venlo 2015-2020

Dit plan gaat over de nieuwe manier van afval verzamelen. Een goed uitgewerkt plan.
Maar, is dit Materiaal Beleidsplan het antwoord op ons afvalbeleid voor de komende
jaren? Dat dit plan goed is voor ons milieu en dat we Venlo als C2C Capital hiermee nog
meer op de kaart zetten, dat begrijpen we allemaal. Hoewel de praktijk laat zien dat veel
inwoners van Venlo de afgelopen jaren bovengemiddeld aan afvalscheiding doen, is het
toch goed dat er extra aandacht komt voor het afvalbewust maken van onze inwoners,
want dit plan gaat en staat met de medewerking van de inwoners van Venlo.
Een pre proef moet dit jaar gaan bewijzen dat het plan werk of dat het wellicht
aangepast moet worden. Wellicht is het mogelijk om deze proef op een andere wijze te
organiseren en eerst de resultaten van de proef af te wachten. Samen met de SP hebben
wij hiertoe een Amendement ingediend. Helaas was hier geen meerderheid voor.
Afval en Milieu is ook iets van gezond verstand en bewustzijn.
Een goed afvalplan daar moet je als inwoner toch blij van worden, want we willen geen
zwerfafval in de straat. Echter wanneer we nu rond kijken in de wijken zien we met grote
regelmaat nog heel veel restafval liggen rond de ondergrondse afvalcontainers.
Blijft dit te lang liggen, dan gaat het zwerven door de buurt. Hierover ontvangen de
LokaleDemocraten regelmatig klachten van inwoners. De komende jaren komen er
volgens plan nog meer ondergrondse containers bij, omdat ook alle laagbouw het
restafval gaat afvoeren in deze ondergrondse containers. Betekend dit dan nog meer
‘zorgplekken’ voor de nieuwe afvalcoaches en handhavers? Venlo heeft op dit moment
duidelijk nog te weinig grip op het dump en zwerfafval rond de containers. Wij hopen
toch echt dat dit de komende jaren gaat verbeteren. En daarom blijven de

LokaleDemocraten alert in de wijken en hopen dat de inwoners ook blijven signaleren
wanneer er een restafvalberg ontstaat bij de containers.
Venlo streeft met dit plan naar een hogere doelstelling dan de landelijk norm. Deze
hogere doelstelling kost natuurlijk een extra financiële investering, waarvoor het geld is
gereserveerd en er geput wordt uit de egalisatiereserve. Deze egalisatiereserve is
ingesteld om fluctuaties in de jaarlijks vast te stellen tarieven zoveel op te vangen. De
revenuen uit deze reserve moeten uiteindelijk wel een keer terugvloeien naar de
inwoners, want zij doen het werk en scheiden het afval.
Uit een brief van Staatssecretaris mevr. Mansveld aan de 2e kamer blijkt dat gemeenten
in 2015 samen in totaal 1 miljoen euro ondersteuning krijgen om te komen tot een
betere scheiding en hergebruik van afval. De LokaleDemocraten hebben vernomen dat,
zodra deze gelden en middelen ter beschikking komen, Venlo een verzoek zal indienen
om zoveel mogelijk gelden en middelen binnen te halen. De wethouder heeft dit
bevestigd. Hiermee kunnen dan wellicht een deel van de investeringen worden
terugverdient.
Mede omdat er nog onduidelijkheden zijn m.b.t. deze subsidies hebben we samen met
D66 een amendement ingediend om de financiering van dit plan door te schuiven naar de
bespreking van de kadernota. Dit amendement is aangenomen.
Op de agenda voor de maand maart staat:
 Vaststelling bestemmingsplan Natuurlijke oever Lomm en Baarlo.
 Vaststelling bestemmingsplan Laerbroeck
 Bestemmingsplan Villawijk Stalberg Oost


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.
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