Nieuwsbrief JUNI/JULI 2016
Hierbij de nieuwsbrief van juni/juli 2016. In juni stonden de plannen van het
Kazernekwartier prominent op de agenda van de Raad. In juli was er geen formele
raadsvergadering maar is in een aparte extra bijeenkomst wel uitgebreid gesproken over
het plaatsten van 200 statushouders in Blerick.
Verder stond er op de Raadsagenda:
 Verklaring van geen bedenkingen bouw woning Koelderstraat Venlo
 Verplaatsing bebouwde kom Venlo en Lomm
 Rekenkameronderzoek Grond
 Regionaal aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
 Vervlechting TPN
 Jaarrekening 2015
Dit waren hamerstukken of werden in korte tijd afgehandeld.
Kazernekwartier
De ontwikkeling van het Kazernekwartier van groot belang is voor de verdere
ontwikkeling van het centrum van Venlo en de stad in het algemeen. Dat het realiseren
en het exploiteren van het LeisureDome en het ECV/Authentic Food&Handmade Market
zorgt voor veel extra werkgelegenheid. Ook zien we dat er bij deze ontwikkeling in het
gebied nog ruimte over is voor aanvullende plannen zoals een nieuw zwembad.
De LokaleDemocraten zien deze ontwikkeling steeds meer in de lijn die ze altijd hebben
voorgestaan namelijk het Fortplan.
Naast deze voordelen zijn er ook risico’s:
1. Financieel:
In de UOK zijn er diverse zekerheden ingebouwd al het Fort van Venlo niet
succesvol is en het tot een faillissement zou komen, zoals depot,
bankgarantie, hypotheekrecht en concerngarantie. In het allerergste geval kan
het ons echter toch nog steeds 20 miljoen gaan kosten.
De LokaleDemocraten zijn er niet gerust op dat exploitatie van de kabelbaan
dekkend zal zijn. Zeker op lange termijn niet.
2. Parkeren:
De geraamde kosten (aanleg, exploitatie en aanvullende maatregelen voor de
omgeving) zijn ruim 112 miljoen. Pas na 30 jaar zijn de geraamde inkomsten
ook 112 miljoen.
De LD maken zich zorgen over de capaciteit van de parkeerplaatsen op
piekmomenten. Wij vrezen dan verkeersoverlast in de nabij liggende
woonwijken? Vastlopend verkeer in de toegangsstraten en automobilisten die
in de woonbuurten op zoek gaan naar een parkeerplaats.
3. Kabelbaan:
Zeker een kabelbaan in een binnenstad is een uniek en een attractie in het
begin. Maar is dat na 3 jaar ook nog zo? De LokaleDemocraten denken dat dit
wel eens erg zou kunnen tegenvallen.
4. Social Return:
er is in de uitvoeringsovereenkomst sprake van 5% social return. Op de 1000
banen is dit maar 50 banen. Bovendien hoeft nog niet alles ingezet te worden
in banen, maar zijn er ook andere mogelijkheden om te komen tot 5% social
return. Wij vinden dat erg gering.
5. Samenwerking:
Ondanks dat er met diverse partijen zoals Venlostad.com, Winkelhart Blerick,
omwonenden etc. tussentijds is gesproken, hebben deze partijen toch nog

-

steeds op- en aanmerkingen gezien de brieven die we krijgen en insprekers.
Zo laten de binnenstad ondernemers weten dat hun voorkeur geen kabelbaan
is maar een brug.
Ook constateren wij date r sprake is van oneerlijke concurrentie. De nieuwe
investeerders op het Kazernekwartier krijgen gunstige financiele
omstandigheden en worden nog eens extra tegemoet gekomen door goedkope
parkeerplaatsen voor de deur.

Alles afwegend komen de LokaleDemocraten tot het standpunt dat de risico’s dermate
groot zijn dat op deze wijze geld van onze burgers inzetten als onverantwoord wordt
beschouwd. We zullen daarom niet instemmen met het Raadsvoorstel.
Helaas waren er meer voorstemmers als tegenstemmers en is het Raadsvoorstel toch
aangenomen. De LokaleDemocraten zullen dit dossier kritisch blijven volgen.
Raadsconsultatie Veiligheidsregio Limburg Noord.
Middels een raadsconsultatie werd onze mening en advies gevraagd over de
jaarverantwoording 2015 en de begroting 2017 van de Veiligheidsregio Limburg Noord.
Veiligheidsregio's zijn netwerkorganisaties die op basis van een gemeenschappelijk
regeling werken aan rampenbestrijding en crisisbeheersing. In een
samenwerkingsverband met Brandweer Limburg-Noord, GGD, GHOR en CMA wordt er
gewerkt aan een veiligere leefomgeving voor mensen die in Limburg-Noord wonen of
verblijven. De Veiligheidsregio Limburg-Noord verzorgt de multidisciplinaire coördinatie
op en tijdens de rampenbestrijding in samenwerking met de gemeenten in de regio,
Politie Limburg-Noord, waterschappen, Prorail, Ambulancezorg Limburg-Noord en
defensie. M.a.w. een heel belangrijke job binnen onze gemeente en de regio.
De veiligheidsregio is echter ook een Gemeenschappelijke Regeling waar wij ieder jaar
een flinke pot geld instorten. Geld dat goed besteed dient te worden. Daarom is het
belangrijk dat we de vinger aan de pols houden. Indien het nodig mocht zijn dat er
maatregelen moeten genomen worden om binnen de begroting meerjarig sluitend te
krijgen, mogen deze echter nooit ten koste gaan van onze directe veiligheid en
volksgezondheid.
Gezien het feit dat wij met het advies in deze consultatie de vinger aan de pols houden
en steunen wij het voorgestelde advies, maar hadden toch enkele opmerkingen voor de
burgemeester.
Wij uitten onze zorgen om de situatie rond het Centraal Meld en Actiepunt (meldingen
verwarde personen en thuis en daklozen in de samenleving) Venlo neemt hier een top 1
positie in. Zijn er voldoende middelen aanwezig binnen het CMA of moeten we deze
versterken?
Statushouders
De flats aan de Stadhoudersstraat in Blerick worden niet ingezet voor de huisvesting van
statushouders. Woningcorporatie Woonwenz start op zo kort mogelijke termijn met het
ontruimen en slopen van de flats. Op de vrijgekomen locatie worden dit jaar nog circa 50
nieuwe woningen, bedoeld voor sociale huur, gebouwd. De LokaleDemocraten zijn blij
met deze ontwikkeling in Blerick. Het college maakte eind juni bekend 200 statushouders
te willen vestigen in deze flats. Dit leidde tot verzet van de gemeenteraad en
omwonenden. LokaleDemocraten waren met vier man sterk aanwezig bij een
drukbezochte bewonersbijeenkomst. In een vergadering met het College hebben we met
zeer sterke argumenten ons standpunt laten horen. Het college is vervolgens enkele
dagen in beraad gegaan en hebben uiteindelijk besloten om de statushouders de
komende tijd elders in onze Gemeente te gaan vestigen. De Gemeenteraad zal in dat
proces wél betrokken worden. Het huisvesten van statushouders is een wettelijke
verplichting van de gemeente. LokaleDemocraten hopen dat deze mensen een goed

alternatief aangeboden krijgen om vervolgens een nieuwe toekomst op te kunnen
bouwen.
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 van de LokaleDemocraten wenst u een mooie en zonnige zomervakantie.
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