Nieuwsbrief JUNI 2014
Op de politieke agenda van deze maand stonden, naast enkele kleinere zaken, twee
belangrijke zaken.
1. Ruimtelijke structuurvisie Venlo
In de maand juni heeft de fractie LokaleDemocraten samen met de gehele
gemeenteraad unaniem ingestemd met de nieuwe ruimtelijke structuurvisie. In
deze visie wordt de hoofdlijn van het ruimtelijk beleid voor de gemeente Venlo is
weergegeven. De nadruk ligt op het versterken van het contrast tussen stad en
land en het bieden van zoveel mogelijk ruimte voor initiatieven die bijdragen aan
onze ambities. De onzekerheid over de toekomst is groot, ook in Venlo. De
structuurvisie is daarom opgesteld voor de overgang naar een andere tijd. Niet de
regels, maar ambities en opgaven zijn het uitgangspunt. Nieuwe initiatieven
worden in de toekomst nadrukkelijker beoordeeld op het maatschappelijk
rendement. Dit rendement wordt bepaald door de mate waarin ontwikkelingen
bijdragen aan het bereiken van onze ambities die zijn vastgelegd in de
Strategische Visie 2030. Deze ruimtelijke structuurvisie van de gemeente Venlo is
op een nieuwe en unieke manier tot stand gekomen. Tussen maart en september
2013 hebben inwoners, raadsleden, ondernemers en ambtenaren in werkplaatsen
samengewerkt aan de hoofdlijnen van de nieuwe ruimtelijke structuurvisie. De
ideeën en ambities die uit deze samenwerking naar voren zijn gekomen, zijn
vervolgens vertaald naar richtinggevende uitspraken. Op basis daarvan is de
nieuwe ruimtelijke structuurvisie tot stand gekomen. Deze co-creatieve aanpak
past heel goed bij de ambities om mensen vooraf te betrekken bij het maken van
keuzes. Je merkt ook dat de visie op deze manier breed gedragen wordt.
Betrokken inwoners, ondernemers en andere betrokkenen begrijpen waarom
bepaalde keuzes gemaakt worden en men raakt gemotiveerd om samen richting
te geven aan de toekomst van onze gemeente.
2. Kwaliteitseisen voor het opdrachtgeven in het sociale domein
We hebben ingestemd met het raadsvoorstel “Kwaliteitseisen voor het
opdrachtgeven in het sociaal domein”. Een prima voorstel met een doordacht plan
van aanpak. We hebben enkele krische en opbouwende punten meegegeven aan
het College. De beste zorg op maat, daar waar nodig, voor wie dan ook, staat bij
ons centraal.
Samen met andere partijen hebben wij een motie ingediend over de Grote Heide.
Het College wordt opgeroepen om, in overleg met alle partijen die betrokken zijn
in dit gebied, een nieuw beheersplan op te stellen. Zie bijlage.
Daarnaast hebben wij, ook weer samen met enkele andere partijen, een motie
ingediend om met de provincie Limburg in overleg te treden over het aanleggen
van verlichting op de Rijksweg tussen Venlo en Velden. Deze weg blijkt uit
onderzoek van de provincie op nummer 1 Black Spot te staan.

Ook is er een discussie gevoerd over proefboringen naar schaliegas. Het college
komt op korte termijn met een standpunt hierover. Uitgangspunt is de veiligheid
voor mens en milieu in Venlo.
Onlangs hebben wij een antwoord ontvangen op onze artikel 37 vragen over de
claim van 5 miljoen euro aan gemeente Venlo door houthandel Timmermans. Het
College geeft aan hier geen nadere informatie over te kunnen geven omdat ze
met de betreffende firma in een juridisch proces verwikkeld zijn.
In de maand juli en augustus zijn er geen besluitvormende Raadsvergaderingen
i.v.m. het zomer reces. Wel wordt er op 10 juli een beeldvormende vergadering
gehouden over het Kazernekwartier.
Als er zaken zijn die in je buurt, wijk of dorp spelen en waar wij als fractie iets
aan kunnen doen, neem dan gerust contact op met een van onderstaande
raadsleden of stuur een email naar fractie@lokaledemocraten.nl.
Namens de fractie wens we iedereen een mooie zomervakantie toe.
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