Nieuwsbrief november 2015
In de afgelopen maand op de Raadsagenda:





Programmabegroting 2016-2019
Interpellatie MFA Arcen
Omroep Venlo
Uitvoeringsnota detailhandelsnota

We zijn de Raadsvergadering begonnen met het stellen van mondelinge vragen
Art. 45: Mondelinge vragen tijdens de raadsvergadering.
Onlangs ontvingen wij de Media het volgende bericht: het leegstaande gebouw - de Raad
van Arbeid - krijgt hoogstwaarschijnlijk een onderwijsinvulling. Over twee jaar moet het
pand in de Nassaustraat de Universiteit Maastricht en Fontys huisvesten. Volgens de
wethouder is er al een intentieovereenkomst en zitten we in een wedstrijd om elkaar
verder te helpen en gaat Venlo de Raad van Arbeid aankomen om als gemeenschap een
steentje bij te dragen.
Tijdens de raadsvergadering op 25 november 2015 hebben de LokaleDemocraten het
college verzocht om hier enkele vragen over te beantwoorden.
De Programmabegroting 2016-2019.
In twee aparte vergaderingen, 5 en 6 november, werd de programmabegroting
besproken. De complete inbreng is terug te vinden op onze website. Het Dagblad de
Limburger publiceerde hiervan het plaatje van de voorpagina: een LEGO-bulldozer die
stapels geld vooruit schuift. Dit symboliseert ook onze inbreng bij de
begrotingsbespreking, “alle problemen die veel geld kosten komen niet aan de orde en
worden naar de toekomst geschoven”. Dit geldt voor de ontwikkeling van het
Kazernekwartier, de Vierpaardjes, Q4 etc. In de begroting voor 2016 en verder staan wel
enkele bezuinigingen genoemd bijvoorbeeld voor de bibliotheek (€45.000) en
Keramiekcentrum de Tiendschuur (€25.000). En ook de verhoging van de
toeristenbelasting van €110.000. Maar op een begroting van 370 miljoen is dat maar een
zeer klein deel. Voor de betreffende organisaties is dit echter erg belangrijk dat deze
bezuinigingen niet doorgaan.
Uiteindelijk zijn al deze bezuinigingsvoorstellen van tafel gegaan. Opmerkelijk hierbij was
dat de wethouders steeds met andere cijfers kwamen. Hierdoor leek het of het college
hun zaken niet op orde hadden!
Daarnaast was er ook een reguliere Raadsvergadering in november.
Interpellatie MFA Arcen.
Op 11 november deed de Raad van State een uitspraak over de omgevingsvergunning
voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Arcen. Hierbij wordt de
omgevingsvergunning vernietigd met instandhouding van de rechtsgevolgen. Dit
betekent dat de vergunning voor de bouw door gemeente Venlo op oneigenlijke gronden
is verleend. Maar omdat dit een relatieve geringe oorzaak heeft mag de bouw verder
gaan. Voor GroenLinks, de SP en D’66 was dit aanleiding voor een debat. Zij betoogden
dat dit een oneerlijke situatie was en dat de inwoners van Arcen in twee kampen
tegenover elkaar staan. Het college gaf aan dat de Raad van State Venlo steunt in de
verdere bouw van het MFA en dat de gemeente gesprekken gaat starten om de eenheid
in Arcen te bevorderen.

De LokaleDemocraten hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat er zo snel mogelijk
nieuwbouw moet komen omdat de huidige gebouwen, zoals de school, van een zeer
slechte kwaliteit zijn.
De drie bovengenoemde partijen waren het oneens met het standpunt van het college en
diende een motie van treurnis in. Omdat alle andere partijen dit niet ondersteunde, was
er geen meerderheid en werd de motie verworpen.
Omroep Venlo.
Begin november werd de gemeenteraad en zo ook onze fractie verrast met een extra
toegevoegd agendapunt. Een raadsvoorstel voor een financiële injectie voor Omroep
Venlo. De Omroep zou in acute financiële problemen zitten en er dreigt een faillissement.
Of de Raad maar even snel kan instemmen met een reddingsplan van 195.000 euro om
de omroep te redden. Het geld is bedoeld om de acute problemen op te lossen.
Daarnaast wordt het gebruikt voor het aanstellen van een crisismanager (60.000 euro)
die ervoor moet zorgen dat de organisatie weer gezond wordt. Ook de kosten die de
sanering met zich meebrengt, zijn opgenomen in het bedrag. Tijdens de
oordeelsvormende vergadering werd al snel duidelijk dat alle partijen vonden dat de
omroep belangrijk is voor Venlo en er gezocht moet worden naar een structurele
oplossing. Bijna alle partijen vonden wel dat het bedrag voor de crisismanagers veel te
hoog is. De LokaleDemocraten vonden dat ook en benoemden tevens dat wij vanuit de
wat “verderaf” liggende stadsdelen opmerkingen horen als dat er te weinig aandacht is
voor inhoudelijk nieuws uit de kleine kernen en dorpen. Dit is wat ons betreft een
aandachtspunt voor Omroep Venlo. Over het hoe en wat van de structurele oplossing,
verschilden enkele partijen van mening. Dit verschil van mening was er ook tijdens de
besluitvormende vergadering. Voor de LokaleDemocraten stond er één ding vast, we
hebben in Venlo een prima lokale Omroep met goede programma’s. Helaas is het
huishoudboekje niet zo goed bijgehouden en is er een financieel gat ontstaan. En dat is
slordig. Maar de LokaleDemocraten zullen de laatste zijn die de deur in het slot gooien bij
Omroep Venlo, die voor veel inwoners van de gemeente Venlo heel belangrijk is. Het leek
er op dat de coalitiepartijen het raadsvoorstel zouden wijzigen via een amendement.
Tijdens de lange raadsvergadering werd de vergadering over en weer regelmatig
geschorst en kwam er ineens ‘achtergebleven’ informatie boven tafel.
Het gewijzigde voorstel werd ingetrokken na een lange schorsing van de vergadering,
waarin bijna alle partijen vraagtekens zetten bij de informatievoorziening vanuit het
college. Wethouder Jos Teeuwen kwam tijdens het debat zwaar onder vuur te liggen. De
voltallige gemeenteraad stemde uiteindelijk in met het originele raadsvoorstel. De
LokaleDemocraten hebben tijdens de vergadering tot drie keer verzocht om periodieke
informatie over alle ontwikkelingen bij de omroep en uiteindelijk heeft wethouder
Teeuwen dit toegezegd.
Omroep Venlo lijkt voorlopig gered, maar binnen de coalitie smeult het nog.
Uitvoeringsnota Detailhandelsnota.
Op 18 november kreeg de raad t.b.v. de discussie drietal vragen gesteld m.b.t. de
Uitvoeringsnota Detailhandel.
1. Wat vindt u van de denkrichting van college om met name in te zetten op een
versterking van de planologisch-juridische rol van de gemeente Venlo door het actief weg
bestemmen van de detailhandelsfunctie bij kansarme leegstand?
2. Hoe staat u tegenover de verkenning van mogelijke verdere maatregelen en de
investering (capaciteit en middelen) die hiermee gepaard gaat?
3. Welke andere winkelgebieden hebben naast de pilotgebieden voor u prioriteit?

-

Als enige fractie hadden wij een andere alternatief dan het actief wegstemmen
van de detailhandelsfunctie. Wij hebben uitgesproken dat de individu in
bescherming genomen moet worden en het niet eens waren met het weg
bestemmen van de detailhandelsfunctie. De vastgoedeigenaren worden door deze
maatregelen financieel benadeeld. In plaats van weg bestemmen van de
detailhandelsfunctie waren wij een voorstander van een ‘gemengde bestemming’
bij langdurige leegstand.

-

Verkenning van mogelijke verdere maatregelen kunnen wij alleen maar
toejuichen. Om tot een ideale maatregel te kunnen komen, kun je de verkenning
niet uitsluiten. Wél willen wij van te voren over de investeringen die hiermee
gepaard gaan, geïnformeerd worden en niet achteraf.

-

Voor de pilotgebieden had Blerick Centrum onze voorkeur gehad i.p.v.
Vastenavondkamp. De reden dat hier voor de pilotgebieden Tegelen centrum en
Vastenavondkamp gekozen is heeft te maken met het feit dat in Blerick Centrum
al een aantal impulsen zijn gegeven, bijv. door het realiseren van gratis parkeren.
Wij hebben uitgesproken dat wij niet perse nog een winkelgebied willen
aandragen maar eerst op de resultaten van de gekozen gebieden willen
afwachten. Als wij vooralsnog een gebied moeten benoemen dan heeft Blerick
Centrum voor ons de prioriteit.

Tenslotte hebben we schriftelijke vragen aan het College gesteld.
Art. 44: Schriftelijke vragen aan het college.
De fractie van de LokaleDemocraten zag op Omroep Venlo dat de geplande
Maasfietsroute niet meer door/langs onze stadsdelen Belfeld, Steyl en Tegelen loopt. De
staddelen Belfeld, Tegelen en Steyl worden letterlijk gepasseerd. De nieuwe fietsroute
buigt bij Beesel via het veer af naar Kessel en loopt via de westelijke maasoever naar de
stadsbrug in Venlo. De Maasfietsroute is notabene een Venloos initiatief. Het idee is
inmiddels overgenomen door onder meer de Provincie Limburg. De gemeente Venlo heeft
inmiddels bij de Provincie het verzoek ingediend om de route te verleggen naar de
oostkant van de Maas. In het voorjaar van 2016 moet duidelijk zijn of dat gaat lukken.
M.b.t. de verplaatsing/routewijziging van de Maasfietsroute hebben de LokaleDemocraten
enkele schriftelijke vragen gesteld aan het college.

In december staat op de agenda:
 Meerjarenplan onderhoud gebouwen en kunstwerken
 Bestemmingsplan Maasdal Velden
 Integraal Veiligheidsbeleid
 Uitbreiding ICT samenwerking
 Bestemmingsplan Veegplan
 Aanpassing bestemmingsplan Centrum Blerick
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.

Frans Schatorjé, Miriam Dückers, Peter van Crooy, Ali Oruc, Gökhan Yurt.

