VenLokaal
============================================================

De besturen van VenLokaal en Lokale Democraten onderzoeken de mogelijkheid voor het
vormen van één nieuwe sterke lokale politieke partij in de gemeente Venlo. Een nieuwe
partij, die gaat deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
De reden voor het onderzoek is, dat beide partijen een gemeenschappelijk verleden hebben
en gelijke uitgangspunten en politieke doelen hebben waarvoor ze zich inzetten. Centraal
staat daarbij het redeneren vanuit de inwoners vanuit de lokale situatie. Dit wordt nu
gedaan door twee verschillende partijen die hetzelfde doel dienen en niet afhankelijk zijn
van landelijke partijbelangen. Door samen te gaan, ontstaat er een grote sterke lokale partij
die meer dan 25% van de zetels in de gemeenteraad heeft. Die partij kan veel meer invloed
uitoefenen op besluiten die genomen worden en die direct gevolgen hebben voor de
leefomgeving van de inwoners van de gemeente Venlo. Want dát moet centraal staan bij het
besturen van onze stad.
Daarbij wordt onderkend dat de huidige positie van VenLokaal (Coalitiepartij), anders is dan
de positie van de Lokale Democraten (Oppositiepartij). VenLokaal is een betrouwbare partij
die zich in deze coalitieperiode blijft conformeren aan het coalitieakkoord. VenLokaal is een
zelfstandige partij die met een wethouder vertegenwoordigd is in het College. De Lokale
Democraten zijn en blijven een zelfstandige oppositiepartij tot aan de verkiezingen in 2018,
met eigen standpunten zoals verwoord in het laatste verkiezingsprogramma en in de huidige
raadsperiode. Daar waar er geen bindende afspraken zijn gemaakt in het coalitieakkoord,
zullen beide partijen al inhoudelijk met elkaar de afstemming zoeken en met één sterk lokaal
geluid komen. Na een besluit tot samengaan zal vrij spoedig gestart worden met het
opstellen van een nieuw partijprogramma en een verkiezingsprogramma voor 2018. In beide
programma’s zal de gezamenlijkheid en eenheid nadrukkelijk blijken, beredeneerd vanuit de
belangen van onze burgers. Want daar gaat het om bij de lokale politiek.

