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Woord vooraf

Woord vooraf
Fractie PVV Venlo is er voor u!
In maart 2018 heeft de PVV voor het eerst meegedaan aan de Venlose Gemeenteraadsverkiezingen
en heeft u onze deelname met 4 zetels beloond. Onze fractieleden (in alfabetische volgorde) Denis
Donders, Donald Fijnje, Hans van Soest en Jan Valize hebben zich ingezet om uw belangen te
vertegenwoordigen en daarin hebben wij ons niet onverdienstelijk gemaakt.
Over de afgelopen 4 jaren heeft de PVV met kritische blik de uitvoering gevolgd en een constructieve
houding in de Raad aangenomen. Actief meedenken, zoals bij de totstandkoming van een alternatieve
begroting 2019-2022 waar de voltallige oppositie samenwerkte, maar ook bij het gezamenlijke
onderzoek inzake het voorgestelde desastreuze subsidiebeleid. Hoewel de PVV niet veel met subsidie
heeft, achtten wij het van belang ook hierin medewerking te verlenen omdat de voorgestelde plannen
een negatieve impact zouden hebben op onze eigen cultuur. Wij zijn immers groot voorstander van
het behoud van de eigen cultuur en de eigen regionale identiteit. De samenwerking beperkte zich niet
alleen tot het gezamenlijk indienen van een alternatieve begroting en het leveren van een bijdrage aan
een onderzoek, maar ook het gezamenlijk stellen van schriftelijke vragen, moties en amendementen.
Kortom, wij staan niet aan de zijlijn maar dragen actief bij aan een mooier en beter Venlo voor ons
allen.
Dossierkennis, stabiliteit en gedegenheid staan voorop, maar ook het kritische anti-islam geluid.
Landelijke politiek bedrijf je in Den Haag, lokale politiek in de Gemeenteraad. Wanneer er echter een
onderwerp voorbijkomt waar de Raad zich mogelijkerwijs mee mag bemoeien, pakt de PVV dit ook op!
Een voorbeeld hiervan is het Beachvolleybalveld aan de Hagerhofweg in 2020 waar de erlangs
gesitueerde moskee zich tegen uitsprak en eiste van het College om dit te verplaatsen omdat de
schaars geklede Beach volleyballers moskeegangers zouden afleiden van het gebed. Op 15 september
stelde de PVV hier nog kritische schriftelijke vragen over, maar na een uitspraak van wethouder
Vervoort besloten wij aanvullende mondelinge vragen te stellen, en wel op 23 september 2020. Hier
lieten meerdere fracties zich goed kennen door op te stappen, maar het onderwerp staat op de
agenda! PVV heeft wat dat betreft het onbespreekbare bespreekbaar gemaakt en de discussie kan
gevoerd worden, mits het een gemeentelijke aangelegenheid betreft. Een ander voorbeeld betreft het
optreden van opruier Akwasi in Grenswerk in 2019, net na diens opruiende uitspraak op de Dam. Ook
hier was het de PVV die kritische vragen stelde en deze opruier geen podium wilde aanbieden.
Inmenging door de Gemeente op het programma van Grenswerk werd echter afgedaan als in strijd
met de artistieke vrijheden en de autonomie inzake de programmering van Grenswerk. De veiligheid
werd niet in het geding geacht en de overtallige meerderheid van de Venlose Gemeenteraad ging
hierin mee. Echter, ervaringen uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst! Zonder steun
van andere partijen in dergelijke situaties wint de discriminerende minderheid het van het gezonde
verstand en worden onze waarden, normen, wetten en regels te grabbel gegooid om podia te bieden
aan zij die onze maatschappij verafschuwen, haat prediken en zelfs oproepen tot geweld. Maar wij
blijven ons hiertegen verzetten! Voor u, voor onze kinderen en diens toekomst, opdat het “Venlose”
niet verloren gaat.
Verlaging van de lokale lasten blijft ook een streven van de PVV. Te pas en te onpas zijn wij ons blijven
inzetten voor gehele afschaffing van de hondenbelasting en het laag houden van lokale lasten. We zijn
ons blijven inzetten voor de veiligheid door o.a. op te roepen tot uitbreiding van de bevoegdheden van
BOA’s, betere zorg zoals een woon-zorgcomplex te verkiezen boven een voedselbos (het College
besloot anders), een sluitende begroting met afbouw van risico’s, het laten prevaleren van onze eigen
cultuur en wij hebben vastgehouden aan het brede draagvlakprincipe.
Het moet van onderaf komen, niet van bovenaf.
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Programma Fractie PVV Venlo 2022-2026
Ook tijdens de nieuwe termijn 2022-2026 staat Fractie PVV Venlo klaar voor u.
De Gemeente ligt niet meer aan het infuus. De financiën zijn, dankzij een visieloos bestuur en de gulle
giften van de VNG alsook het Rijk, weer op orde. Financieel is de Gemeente Venlo weer gezond!
Het gebrek aan visie en de mislukte samenlevingsagenda hebben het er allemaal niet beter,
menselijker en socialer op gemaakt in Venlo. Zes wethouders waren er nodig, maar na het langdurig
ziekteverzuim van wethouder Peeters en het vertrek van wethouder Roest bleek het ineens ook te
kunnen met vijf wethouders. Dat had ons toch minimaal als Gemeente een ton per jaar gescheeld! Een
ton die ingezet had kunnen worden in het verbeteren van de kwaliteit van bijvoorbeeld
groenonderhoud.
De afgelopen vier jaren zijn diverse visies besproken. Er is een begin gemaakt aan zowel een parkeerals woonbeleid, hetgeen de komende termijn wederom op onze aandacht kan rekenen. Regionale
visies hebben vaak geleid tot wollige teksten met veel speelruimte (of juist niet?). Het is de taak van
de Gemeenteraad om bij de Gemeentelijke visies heldere kaders te stellen. Regionale visies zijn niet
leidend, maar vormen echter een richting. Met de komst van de omgevingswet gaat de Raad namelijk
niet meer over het vaststellen van bestemmingsplannen, maar doet het College dit. De PVV zal zich
daarom sterk maken om bij de visies heldere kaders te stellen, opdat het College niet alle
bewegingsruimte krijgt om af te wijken.
Daarnaast wil de PVV zich hard maken om besluitvorming inzake maatschappelijk gevoelige thema’s
weer naar de Raad te halen. Indien dit kan worden afgedaan middels een omgevingsvergunning is de
bevoegdheid immers gedelegeerd aan het College. Dat moet anders, vindt PVV. Geen ongewenste
ontwikkelingen meer in de wijk, maar de Raad weer aan zet bij het landen van ontwikkelingen en
initiatieven die impact hebben op de wijk!
Waar leggen wij als fractie de focus voor de komende vier jaren?

De Zorg
Voor de zorg geldt nog steeds dat dit in Venlo beter kan worden geregeld. Inmiddels is er weliswaar
een beter inkoopbeleid, echter bestaat “zorg” niet enkel uit de inkoop daarvan. Bij de jeugdzorg
rommelt het nog steeds door misstanden. Bij het faciliteren wordt onvoldoende rekening gehouden
met bereikbaarheid. De Huizen van de Wijk, informatie & adviespunten, open inlooppunten, et cetera
vormen een wirwar aan loketten en balies en het is vaak onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk
is. Tijd om daar structuur in aan te brengen en de informatievoorziening daaromtrent te verduidelijken.



Bereikbaarheid verbeteren (aansluiting met OV)
Betere informatievoorziening

Jeugdzorg
De jeugdzorg behoeft verbetering: Er moet focus komen op betere hulpverlening binnen het gezin om
uithuisplaatsing te voorkomen. Uithuisplaatsing dient een laatste middel te zijn. Jeugdzorg dient
rapportages alleen op waarheden te baseren. Aannames dienen als “aanname” gemarkeerd te
worden. Emotie wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd en als waarheid aangenomen, waarbij de
verzorgende ouder meestal een streepje voor heeft op de andere ouder.
Uithuisgeplaatste jongeren vanaf 18 jaar worden aan hun lot overgelaten. Er dient een goede
overdracht plaats te vinden. Jeugdzorg dient jongeren pas los te laten op het moment dat zij
teruggeplaatst zijn of op het moment dat huisvesting, inkomsten, en dergelijke goed geregeld zijn.

Programma Fractie PVV Venlo 2022-2026 - kort - definitief.docx

Pagina 3 van 11

Programma Fractie PVV Venlo 2022-2026

Kortom, het uitgangspunt dient altijd het gezin te zijn, tenzij er sprake is van strafbare feiten (b.v.
geweld, seksueel misbruik, enz.). Hierbij dient de pleger uit huis geplaatst te worden in plaats van het
slachtoffer (een slachtoffer kan immers vervangen worden, waardoor de kans op recidive vergroot
wordt).



Gezin centraal (hereniging dient het uitgangspunt te zijn, niet uithuisplaatsing)
Betere begeleiding van jeugdigen bij verzelfstandiging

Huizen van de wijk
In Venlo zijn er huizen van de wijk, informatie & adviespunten, open inlooppunten, buurthuizen,
buurtaccommodaties, sociale wijkteams, enzovoort. Dit werkt verwarrend. De PVV pleit voor een
eenduidige en heldere opzet van de huizen van de wijk met een duidelijke doelstelling.


Eenduidiger accommodatiebeleid

Veiligheid (Openbare Ruimte)
Drugsproblematiek
Venlo kent nog steeds een grote problematiek inzake druggerelateerde criminaliteit en ondermijning.
Nu Duitsland ervoor kiest om wiet te legaliseren, kunnen wij er in Venlo voor kiezen om de
problematiek nog harder aan te pakken, de overlast tegen te gaan en de coffeeshops voor eens en
voor altijd uit het straatbeeld te bannen.
N.B. Lachgas wordt nog niet gezien als drug, maar kent soortgelijke eigenschappen als wiet. Het
gebruik van lachgas in de openbare ruimte door niet professionals of niet bedrijfsmatige doeleinden
dient dan ook nadrukkelijk verboden te worden middels een aanpassing van de APV.
Drugshandel op straat dient met zerotolerancebeleid aangepakt te worden. In geval van jeugdigen
betrokkenen dient jeugdzorg ingeschakeld te worden.




Zerotolerance drugshandel
Sluiting coffeeshops
Verbod op nuttiging van lachgas in de openbare ruimten

Handhaving
Handhaving in onze gemeente is een vreemde eend in de bijt. De selectieprocedure voor het werven
van BOA’s is ondermaats. Hierdoor wordt het lastig om BOA’s extra bevoegdheid te geven om beter
te kunnen handhaven. Dit moet anders. Daadkrachtig optreden met benodigde bevoegdheden en
uitrusting is noodzakelijk om overlast de kop in te drukken. Ten slotte is er ook binnen de gemeente
veel overlast m.b.t. parkeerproblematiek. Met name in de randwijken rondom de centra staan wagens
vaker op de trottoirs geparkeerd dan in een parkeervak. Hierdoor kunnen voetgangers niet over het
trottoir, wat nog veel meer problemen met zich meebrengt indien zij mindervalide zijn of
gebruikmaken van een scootermobiel.




Verbeterslag kwaliteit selectieprocedure BOA’s
Uitbreiden bevoegdheden en uitrusting BOA’s
Aanpak parkeerproblematiek
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De-islamiseren
In 2020 sprak het moskeebestuur zich uit tegen de komst van een beachvolleybalveld. De moskee staat
op een locatie waar sportvelden zijn. De vrijheid om te sporten dient er te zijn, maar daar gaat het niet
om. De moskee keurt het af dat er dames kunnen volleyballen in sporttenue, omdat dit in hun optiek
te bloot is en daardoor afleidt. Natuurlijk heeft de PVV zich fel uitgesproken tegen deze
vrouwonvriendelijke en discriminerende uitlatingen.
Islam discrimineert vrouwen, christenen, Joden. Kortom, vrouwen en alle bevolkingsgroepen die nietislamitisch zijn. Joden, christenen en alle niet-moslims dienen gehaat te worden en worden in de koran
beschreven als apen en varkens (soera’s 2:63–65, 5:59–60, 7:166), als smerig (9:28) en als lieden die
door moslims niet als vrienden genomen mogen worden (5:51). Zeventien keer per dag, tijdens hun 5
dagelijkse gebeden, moeten moslims de joden vervloeken en de christenen bespotten (1:7). De plicht
van gelovigen om de woorden en gedragingen van Mohammed op te volgen (8:20, 24:56) wordt de
soenna genoemd. De islamitische basisschool “Al Andalous” heeft haar lessen gebaseerd op de islam
en soenna. Daarmee wordt de kinderen alhier aangeleerd om te discrimineren.
Wet- en regelgeving komen daarmee in het gedrang alsook de waarden en normen die wij als
samenleving hebben opgebouwd in ruim 2000 jaren tijd.
De waarden en normen uit de islamitische soennitische leer staan haaks op onze eigen waarden en
normen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft al in februari 2003 uitgesproken dat dit
niet verenigbaar is met onze westerse cultuur. Landelijk loopt de discussie, maar in Venlo komt deze
discussie maar langzaam op gang. Deze segregatie draagt allerminst bij aan integratie.




Geen nieuwe moskeeën meer; wanneer een moskee gesloten wordt dient deze meteen een
nieuwe bestemming te krijgen
Geen nieuwe islamitische internaten meer; wanneer een islamitisch internaat gesloten wordt
dient deze meteen een nieuwe bestemming te krijgen
Geen omgevingsvergunningen voor islamitische bolwerken

Immigratie & Integratie
Huisvesting Arbeidsmigranten
Arbeidsmigranten zijn nodig, wordt geroepen. Zonder arbeidsmigranten kan geen personeel
aangetrokken worden, wordt beweerd. Maar we hebben toch zeker genoeg mensen die graag willen
werken maar niet aan het werk komen? Niet faciliteren wat niet nodig is. Te allen tijden dienen de
inwoners van Venlo voorrang te krijgen op de reguliere arbeidsmarkt.
Natuurlijk zijn er situaties waarbij arbeidsmigranten een rol spelen. Met name bij seizoensgebonden
werk. Door de aanzwengelende stroom arbeidsmigranten, die door malafide uitzendbureaus
geronseld worden vanuit het Oostblok, wordt de gemeente opgezadeld met het zorgdragen voor
massale huisvesting. In tegenstelling tot de partijen die uit winstbejag voor deze massale instroom
hebben gezorgd en daar grof geld aan verdienen, terwijl de burger maar opdraait voor zowel de
overlast als de kosten (t.b.v. uitkeringen en huisvesting). Arbeidsmigranten dienen op menselijke wijze
gehuisvest te worden op verantwoordelijkheid van het wervend bureau, volgens de SNF-norm
(Stichting Normering Flexwonen).
Met name short stay arbeidsmigranten verblijven op campings en recreatieparken, maar betalen
(vaak) geen lokale heffingen. Dit terwijl zij wel toeristenbelasting behoren te betalen. PVV heeft voor
elkaar gekregen dat de gemeente deze wil gaan innen, echter schort het aan uitvoering
(capaciteitsgebrek bij het controleren van de fysieke registers). PVV stelt voor een digitaal
nachtregister in het leven te roepen. Hiermee kan, buiten het feit dat er toeristenbelasting geïnd
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wordt, tevens gemonitord worden of deze short stay arbeidsmigranten wel short stay
arbeidsmigranten zijn en niet ten prooi zijn gevallen aan malafide mensenhandelaren.
In Venlo worden inmiddels plannen gesmeed om een grootschalig arbeidsmigrantenpark te realiseren
zoals “Dominicatessen” (Albertushof) en “Ulingsheide” (Trappistenklooster). Dergelijke grote
opvangcentra zijn debet aan overlast, zoals in Venlo-Oost merkbaar is bij “Bethanië”. Wanneer
arbeidsmigranten geen geld meer in het laadje brengen worden zij zonder pardon op straat gezet met
als gevolg illegale tentenkampen achter stadion De Koel (Bericht: "Overlast-in-bos-bij-de-koel").
De PVV is tegen deze ontwikkelingen en wil zich de komende jaren inzetten om dit nader onder de
aandacht te brengen.





Naleven nachtregister, digitaal en actueel
Huisvesting short stay arbeidsmigranten op bedrijventerrein conform SNF-norm
Geen grootschalige huisvesting
Venlonaren eerst!

Asielzoekers
In Venlo hebben wij jarenlang in de wijk ’t Ven opgezadeld gezeten met een AZC. Daarnaast is er sprake
van huisvesting van asielzoekers (al dan niet uitgeprocedeerd), waarvoor een taakstelling geldt vanuit
de Provincie. Wat betekent dit concreet voor Venlo? De PVV vindt dat wij als Gemeente niet hoeven
te voldoen aan deze taakstelling. De Provincie kan hooguit een geldboete opleggen of de kansloze
gelukszoekers elders huisvesten in de provincie waar een bestuur wel over zich heen laat lopen.



Geen AZC’s meer in Venlo
Geen voorrang statushouders opnemen bij prestatieafspraken met woningcorporaties

Onze jeugd, onze toekomst
De regionale identiteit is wie wij zijn en waar wij vandaan komen. Wij zijn trots op onze geschiedenis,
onze cultuur en ons dialect. De PVV wil dat er op scholen extra aandacht besteed wordt aan de
regionale identiteit en wil zich de komende jaren hardmaken voor het revitaliseren van o.a. Veldeke.
Hier leren kinderen op basisscholen ons eigen dialect, zoals wij, onze ouders, onze grootouders en de
generaties daarvoor spraken.
Het schoolzwemmen blijft ook ditmaal een belangrijk punt in ons programma en wij zullen trachten
om dit de komende vier jaren te gaan realiseren.



Promoten eigen dialect (bijvoorbeeld Veldeke)
Herintroduceren schoolzwemmen

Regionale Identiteit & Werkgelegenheid
Regionale Identiteit
De overheid doet al jaren afbreuk aan de eigen identiteit. Deze zou slecht zijn en te weinig gericht op
inclusiviteit. Er wordt van alles georganiseerd voor diversiteit, als het maar van buitenaf komt. Eigen
identiteit mag niet. De PVV vindt dat onaanvaardbaar en stelt de eigen cultuur voorop. Laat de wereld
maar leren wat Vasteloavend is en laat ze maar kennismaken met Zwarte Piet.
Het afsteken van legaal consumentenvuurwerk dient een vrije keuze te blijven voor eenieder die er
behoefte aan heeft om dit bij de jaarwisseling traditioneel in ere te houden.
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Handen af van onze cultuur
Geen verbod op legaal consumentenvuurwerk

Kernenbeleid: dorpen/wijken
De PVV wil meer aandacht voor de leefbaarheid in de verschillende dorpen en kleinere kernen, opdat
ook daar de eigen identiteit blijft voortbestaan. Dit in brede zin. Terugbrengen van lokaal
gemeenteloket / VVV-kantoor. De PVV ziet graag een onderzoek waarin wordt geïnventariseerd wat
er benodigd is om hier de leefbaarheid weer terug te brengen. Dit had de vorige coalitie al beloofd
middels een zogenaamde samenlevingsagenda. Maak hiervan een versie 2.0, die wél van de grond gaat
komen.


Terugbrengen VVV-kantoor in iedere kern

Werkgelegenheid
De PVV is er voorstander van dat iedereen moet kunnen werken en wil voor een divers arbeidsaanbod
zorgen. Bijvoorbeeld middels aanbestedingen voor het landen van niet-logistiek georiënteerde
bedrijven om zo ook het arbeidsaanbod beter af te stemmen op het scholingsaanbod en niet
afhankelijk te zijn van logistieke bouwdozen die enkel arbeidsmigranten aannemen.


Extra focus op de volgende sectoren middels promotie/scholing:
o Zorg
o Horeca
o Retail
o Industrie
o R&D (Research & Development = kenniseconomie)

Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is in Venlo nog een buitenaards begrip. Te veel initiatieven vallen tussen wal en
schip. Het debacle voedselbos/woon-zorgcomplex illustreert hoe slecht wordt omgesprongen met
lokale initiatieven van burgers. De PVV pleit voor een betere begeleiding van dergelijke plannen alsook
interne communicatie. Het kan en het mag niet zo zijn dat bijvoorbeeld een voedselbos de voorkeur
krijgt boven een woon-zorgcomplex! PVV omarmt burgerparticipatie. Het is een verrijking van onze
maatschappij en komt van onderaf!
Civil Crowdfunding
Civil crowdfunding is een wijze waarop burgerparticipatie projecten financieel van de grond kan
krijgen. Door als gemeente een crowdfundplatform te faciliteren en hier zelf ook in te participeren
krijgen ideeën budget voor concrete uitwerking.


Een gemeentelijk crowdfundplatform

Wonen
Overbewoning
Extra aandacht behoeft het fenomeen overbewoning. Overbewoning is helaas een veelvoorkomend
probleem. Het is een lucratieve business voor malafide huisjesmelkers, maar het brengt ook gevaren
met zich mee daar er vaak provisorische aanpassingen worden gedaan aan een woning, die niet ten
goede komen aan de brandveiligheid. Ook leidt overbewoning tot een excessieve toename van
zwerfafval in de wijk. Dit is van invloed op de leefbaarheid en de volksgezondheid. Daarnaast leidt het
ook tot intensievere parkeerproblematiek.
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De gemeente doet te weinig met dit soort signalen. De PVV pleit dan ook voor een laagdrempelige
manier om overbewoning te melden bij de gemeente. Er dient gehandhaafd te worden op de
vergunning. Bij overtreding betekent dit het rechtstreeks intrekken van de vergunning.
Er is al een paraplubestemmingsplan om het aantal huisvestingen in een woning terug te dringen van
4 naar 2, maar zonder handhaving is dat niet genoeg! Wat de PVV betreft dient dit topprioriteit te
krijgen. Het paraplubestemmingsplan dient echter breder getrokken te worden.
De PVV pleit voor een meldpunt waar inwoners melding kunnen maken van overbewoning en van aan
overbewoninggerelateerde overlast.



Meldpunt overbewoninggerelateerde overlast
Illegale overbewoning dient aangepakt te worden, zodat malafide huisjesmelkers geen kans
krijgen!
o Antispeculatiebeding
o Uitbreiding paraplubestemmingsplan

Scheefwonen
Scheefwonen speelt in heel Nederland, en dus ook in Venlo. Een belangrijke oorzaak kan gevonden
worden in de tekort schietende doorstroommogelijkheden. Sociale huur en koop komt niet
beschikbaar doordat het verleidelijk is om met een beter inkomen toch in deze woning te blijven. Ook
zal, indien de kinderen uit huis zijn, het huren van een nieuw appartement vaak duurder zijn. Hierdoor
komen er te weinig woningen beschikbaar voor starters, maar ook voor senioren. Doorstromen zou
beter gestimuleerd kunnen worden. In geval van huur bestaat de mogelijkheid om afspraken te maken
met woningstichtingen inzake de huurlasten. Denk hierbij aan prestatieafspraken of bijvoorbeeld
antispeculatiebeding.



Prestatieafspraken maken met onze partners om doorstroom te stimuleren
Investeren in bouwrijpe gronden voor redelijke (marktconforme) prijzen t.b.v. starters

Sociale Huur/Koop
De grootste krapte op de woningmarkt wordt veroorzaakt door massa-immigratie, waarbij
statushouders voorrang krijgen op de woningmarkt. De gemeente dient hier niet aan mee te werken!
Wat ook helpt is het uitzetten van aanbestedingen waarbij de focus ligt op de sociale sector en de
starters, in plaats van de middenmoot. In 2022 zullen gemeenten voor 30 procent zelf mogen
vaststellen dat opgeleverde woningen in het sociale segment vallen. Dit moet Venlo zeker opvolgen,
maar ook stimuleren. Hieraan kunnen ook zogenaamde hofjes voor ouderen gekoppeld worden.



Nieuwe woonconcepten stimuleren ter bevordering van de zelfstandigheid/zelfredzaamheid
Statushouders geen voorrang verlenen op onze woningmarkt

Openbare Ruimte
Het onderhoud van de openbare ruimte heeft in de Gemeente Venlo de afgelopen jaren het nakijken
gehad. Fikse bezuinigingen hebben bijgedragen aan achterstallig onderhoud van de groenvoorziening
en de wegen. Ten tijde van stevige vorst wordt er zelfs niet in de kleinere straten gestrooid, met als
gevolg dat blikschade onvermijdelijk wordt.


Herwaardering van het beschikbare budget t.b.v. onderhoud openbare ruimte & wegen
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Lokale belastingen
Woonlasten
De afgelopen jaren heeft de gemeente de woonlasten nominaal niet laten stijgen. Dat gaat de PVV niet
ver genoeg! De PVV wil de lokale lasten omlaag brengen. Rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB
mogen, wat PVV betreft, omlaag!




Gratis inleverdagen bij de milieustations
Gratis afhaaldienst (bijvoorbeeld halfjaarlijks) bij senioren voor de grovere huisraad
WOZ komende termijn (4 jaren) niet verder laten stijgen (OZB steeg niet, maar WOZ wel,
daarom werd u alsnog gepakt!)

Hondenbelasting
PVV pleit voor volledige afschaffing van de hondenbelasting. Gemeentewet artikel 226 is niet meer
van deze tijd en zal, naar verwachting, op termijn verdwijnen. Steeds meer gemeenten schaffen deze
belasting af. Venlo bevindt zich in een minderheid, want meer dan de helft van alle gemeenten hebben
deze dieronvriendelijke belasting inmiddels afgeschaft.


Definitieve afschaffing hondenbelasting

Infra
Verkeer en vervoer
Als logistieke hotspot dient het Venlose wegennet goed onderhouden en aangesloten op de
uitvalswegen te zijn. Daarnaast maakt de PVV zich ernstige zorgen omtrent de voorgenomen
ontwikkelingen bij de Eindhovenseweg. Door deze autoluw te maken wordt het verkeer aldaar volledig
gestremd en zullen vrachtauto’s uitwijken naar andere wijken, terwijl de al dichtgeslibde A73 en A67
de door deze actie ontstane extra vervoersstromen niet aan kunnen.
De energietransitie alsook de klimaatopgave worden van bovenaf opgelegd en mensen worden
gedwongen om te gaan rijden in elektrische auto’s. Dit brengt met zich mee dat er overal laadpalen als
paddenstoelen uit de grond schieten die het grit overbelasten. Ook worden parkeerplaatsen
gereserveerd voor elektrische auto’s. Bestuurders van gewone auto’s kunnen daardoor vaak geen
parkeerplaats meer vinden. PVV stelt voor om minder laadpalen te plaatsen. Laat dit voor rekening zijn
van hen die elektrisch willen gaan rijden en laat de parkeerplaatsen voor alle auto’s toegankelijk
blijven. Ook dient rekening te worden gehouden met de veiligheid. Elektrische auto’s zijn, in geval van
brand, niet eenvoudig te blussen. Dit vergt de nodige inspanningen en middelen, die vaak niet
voorhanden zijn. Daar moet een keurmerk op komen, opdat geborgd wordt dat in geval van brand de
risico’s beperkt blijven.




Eindhovenseweg niet autoluw (doorstroom bestemmingsverkeer behouden en niet door
de wijken sturen)
Geen exclusieve parkeerplaatsen voor elektrische wagens
Onderzoek naar de brandveiligheid van elektrische auto’s in onderpandige parkeergarages

OV
Het openbaar vervoer is een provinciale aangelegenheid. Wel inventariseert de gemeente en overlegt
ze met de provincie wat de behoefte is. Hier dient de gemeente een proactievere rol in te nemen. Bij
wijzigingen van de behoefte dient er ruimte te zijn om hierop in te spelen. Goede bereikbaarheid
draagt bij aan de zelfredzaamheid van velen.
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Daarnaast is er de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Ook hier dient de gemeente proactiever
aan de slag te gaan met het signaleren en aankaarten van knelpunten. Het kan niet dat tarieven
verhoogd worden omdat in andere steden de prijzen hoger liggen of dat mensen die slecht ter been
zijn niet verder dan de bushalte worden afgezet.



Actieve lobby ter bevordering van bereikbaarheid OV en laag houden van de tarieven
Herinvoering seniorenpas en mindervalidenkaart voor gereduceerd tarief

Klachtencommissie
Venlo kent geen ombudsman, echter kan men wel terecht bij de nationale ombudsman. De PVV
verneemt vaak dat mensen tegen lokale problemen aanlopen. Hetzij bij de WMO, hetzij bij jeugdzorg,
hetzij bij een aanvraag voor wat dan ook. Dit wordt nu intern door een klachtencommissie opgepakt
en afgehandeld. De PVV vindt het onwenselijk dat een slager zijn eigen vlees keurt en stelt een
onafhankelijke commissie voor waar bezwaar en beroep kan worden aangetekend, met registratie van
alle klachten ten behoeve van een monitoringstool voor de Raad. Als andere gemeenten dit kunnen,
moet Venlo dit zeker kunnen.


Invoering onafhankelijke geschillen-/klachtencommissie

Dierenwelzijn
Venlo kent geen dierenwelzijnsbeleid. De PVV stelt voor om een dierenwelzijnsbeleid te introduceren
binnen de gemeentegrenzen. Denk hierbij aan handhaving bij constatering van dierenmishandeling,
betere afspraken met de dierenambulance, een verbod in de APV opnemen voor het onevenredig
exploiteren van dieren, et cetera.


PVV komt met een initiatiefvoorstel dierenwelzijnsbeleid

Accommodatiebeleid
Het accommodatiebeleid in Venlo spoort voor geen meter. Verenigingen en stichtingen huren ruimte,
maar dat is dan tevens een huis van de wijk en een wijkhuis. Vergeet de open inloop niet en het
informatie- en adviespunt. Wat is nu nog een accommodatie en hoe hiermee om te gaan?
Dit zijn onduidelijkheden in het beleid, echter is het accommodatiebeleid met name gericht op
sportaccommodaties. Wijkaccommodaties blijven daarbij buiten beschouwing. De PVV stelt voor om
dit eens helder in kaart te brengen en daar een duidelijk beleid op vast te stellen. Daarnaast is
onduidelijk wie welk deel van de kosten betaalt. Echter krijgen clubs, verenigingen en stichtingen vaak
subsidie die vervolgens opgaat aan de huur die de Gemeente int. Dit vergt veel inspanning en onnodige
(dure) administratieve handelingen.



Eenduidig accommodatiebeleid
Huren en daartoe verstrekte subsidies tegen elkaar wegstrepen

Energietransitie
In het kader van de energietransitie komt er veel af op de gemeente. Buiten de RES (regionale
energiestrategie) is er de gemeentelijke structuurvisie waarin al het een en ander wordt vastgelegd.


Geen subsidieslurpende linkse klimaathobby’s ten koste van de burger

Zonneparken en windparken leiden tot horizonvervuiling. Daarnaast zijn deze niet zo milieuvriendelijk
als gepretendeerd wordt. Immers wordt hier landbouwgrond en natuur voor opgeofferd.
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Het team
Zonnepanelen eindigen daarnaast vaak voor het einde van de economische levensduur in de shredder,
waar deze tot pulp vermalen worden. Deze materialen worden niet gerecycled.
Windturbines is de PVV liever kwijt dan rijk. Buiten de horizonvervuiling draaien ze vaker niet dan wel.
Het leidt niet tot sluiting van de kolencentrales en ze produceren een infrasoon geluid dat zowel mens
als dier tot overlast is en diens gezondheid kan schaden.
Daarnaast vergen de turbines bodemstoffen die bij winning leiden tot zware verontreiniging en is de
levensduur vrij beperkt.
Waar de PVV wel voor te porren is betreft kernenergie. Kernenergie is schone energie. De EU
onderstreept dit en heeft kernenergie inmiddels bestempeld als groene energie.

Het team
Dit is het team dat voor u aan de slag gaat!

Lijsttrekker:
Nr. 2:
Nr. 3:
Nr. 4:
Nr. 5:
Nr. 6:
Nr. 7:

Donald Fijnje (midden)
Denis Donders (tweede van links)
Jan Valize (tweede van rechts)
Frank Hoks (links)
Ben Westheim (rechts)
Gom van Strien (niet op de foto)
Lilian Helder (niet op de foto)
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