Nieuwsbrief NOVEMBER 2016
Hierbij de nieuwsbrief van de maand november 2016.
Deze maand hadden we twee besluitvormende vergaderingen.
Allereerst in het begin van de maand de Programmabegroting 2017-2020.
Daarnaast stond op het eind van de maand op de Raadsagenda:

Vaststelling bestemmingsplan ‘Gasthuisstraat 78 Tegelen’.

Digitale samenwerkingswijzer gemeente Venlo.

Vaststelling bestemmingsplan Trade Port Noord.
Dit waren hamerstukken of werden in korte tijd afgehandeld.
RV 68, Programmabegroting 2017-2020
Als thema voor de Algemene Beschouwingen hebben wij gekozen voor
“Gastvrijheid!”
Hieronder treft u de inleiding aan van onze inbreng.
Of Gastfreundschaft, dit woord wordt gebruikt door de Missieklooster in Steyl en is
eigenlijk meer dan gastvrijheid. Voor dat u zegt daar komt hij weer met Steyl, ook het
woord Hostmanship past perfect op wat we bedoelen. Het is de kunst mensen het gevoel
te geven dat ze welkom zijn en gewaardeerd worden. Grondlegger hiervan is de Zweed
Jan Gunnarsson. Hij was onder andere verantwoordelijk om Zweden op de kaart te
zetten als het meest gastvrije land ter wereld. Hostmanship gaat een stukje verder dan
service. Hostmanship gaat over geven. Het is een manier van leven. Gunnarsson zegt
daarover: “Eén van de grote verschillen tussen hostmanship en vriendelijke
servicegerichtheid is het gevoel dat je bijblijft als de gast allang is vertrokken. Service
gaat uit van de ontvanger: zolang de gast tevreden is, heb jij je werk goed gedaan.
Hostmanship concentreert zich daarentegen op de aanbieder. Hostmanship zit in je. Je
draagt het met je mee en het draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling”.
Vorig jaar hebben wij ook al gesproken over Venlo als gastvrije stad. Onlangs zagen we
dit woord terugkomen in het parkeerdossier. Hulde! De LokaleDemocraten denken dat dit
een stap in de goede richting is. En er is meer waaruit blijkt dat Venlo zich gastvrij
gedraagt. Zo zijn er veel nieuwe bedrijven te verwelkomen op TPN. Het mooie nieuwe
stadskantoor ontvangt gastvrij mensen over de hele wereld om het C2C-verhaal te
vertellen. De vele evenementen, zoals de Venloop en de ZPF worden druk bezocht door
onze euregionale gasten. Het studenten groeit en groeit, nu naar meer dan 140
nationaliteiten.
Maar hostmanship gaat verder want als onze inwoners zich niet trots voelen op hun stad
of dorp en blijven naöle dan zullen ze dat ook niet uitdragen naar onze gasten. Daarom is
er nog heel wat te verbeteren. Zo hebben nog lang niet alle inwoners, inclusief de
statushouders, een passende woning. Zo is er veel overlast in een deel van Venlo-Zuid
en in het Vastenavondkamp. En ook de hele situatie rond Q4 doet geen goed aan een
gastvrij gevoel voor onze gasten én onze inwoners.
Voor iedereen in de stad dient er een basis te zijn zodat wonen, werken, onderwijs, de
leefomgeving en veiligheid gegarandeerd is.

De LokaleDemocraten willen met deze inbreng vooral zorgen dat onze inwoners de stad
met trots uitdragen en hier hun eigen verhaal mee kunnen vertellen naar alle gasten die
onze stad bezoeken.
Aansluitend hebben wij betoogd om diverse zaken terug te draaien die in het voorstel
stonden om te bezuinigen. Op de website treft u onze gehele inbreng aan. Niet al onze
voorstellen hebben het gehaald. Gelukkig een aantal belangrijke wel!
Uiteindelijk heeft de Raad unaniem besloten om de bezuinigingen terug te draaien voor:

Onderhoud Groene ruimte

Kunst in de openbare ruimte

Informatievoorziening gemeente Venlo bij Omroep Venlo

SAM-fonds en buurtbudgetten

Sportaccommodaties

Handhaving
Daarnaast is er een motie aangenomen om op korte termijn de problemen van de
Kaldenkerkerweg in Tegelen samen met de bewoners te gaan aanpakken. Iets waar de
LokaleDemocraten jarenlang voor gestreden hebben.
In december staat op de agenda:

Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

Onkruidbeheersing

Wijziging APV, sluitingstijden horeca

Belastingverordening 2017

Eigen bijdrage Wmo en stapeling zorgkosten

Voorzieningen in onderwijshuisvesting

Financiële rapportage 2016

Lokale Woonvisie 2016-2022

Vervlechting Greenport

Parkeertarieven

Bestemmingsplan TPN

Uitgangspunten herontwerp subsidiestelsel
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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