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Verantwoording Voor Venray  

Raadsperiode 2018 – 2022 

De SP was na de verkiezingen in 2018 de derde partij met 4 zetels. Helaas hebben 3 raadsleden al in 

2019 de raadsfractie verlaten. Dit was niet op basis van politieke meningsverschillen, maar vanwege 

zaken die in de Statenfractie speelden. De SP was toen nog maar een eenmansfractie. Maar ook als 

eenmansfractie hebben we duidelijk onze SP-standpunten kunnen laten horen. Meer sociale 

woningbouw, tegen intensieve veehouderijen en mestfabrieken. Voor een socialer Venray. We waren 

vooral ook actief buiten de raad, met name met betrekking tot de schimmelproblematiek in de wijk 

Brukske. Hierover heeft de actiegroep, samen met de SP, een zwartboek aangeboden aan de 

gemeenteraad.  

Eind 2020 werd een breed gedragen actie gevoerd voor het 

behoud van de Huisartsenpost. Helaas is deze in april 2021 

toch gesloten, maar we volgen de gang van zaken nauwlettend 

en hebben al weer enkele keren aan de bel getrokken over 

bijvoorbeeld lange wachttijden en slechte service.  

In 2021 heeft vooral de affaire Loonen de politiek beheerst. 

De twee CDA-wethouders verlieten de politieke arena. Als 

klap op de vuurpijl vertrok ook nog eens de 

(CDA)burgemeester en de SP nam voor het eerst in de 

Venrayse geschiedenis deel aan een coalitie. We hebben geen 

eigen wethouder geleverd, maar samen met 7 andere partijen 

ervoor gekozen om Venray, zonder het CDA te besturen. Een 

mooi toekomstbeeld! De SP is helaas, door de coronacrisis, 

niet zo actief kunnen zijn in de wijken en dorpen. Maar zodra 

het weer kan, zullen we ook dat weer oppakken. De SP 

Venray rekent bij de komende verkiezingen graag weer op uw 

steun! Dan kunt U ook  weer op ons rekenen! 
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Onze SPeerpunten 
Voor de komende periode hebben we 3 speerpunten (in willekeurige volgorde), zaken die in Venray 

hoog op de agenda moeten staan: 

1. Betaalbaar Wonen 

2. Milieu en Klimaat 

3. Sociaal Venray  

Daarnaast hebben we nog de volgende punten die voor ons van belang zijn: 

4. Eerlijke politiek 

5. Zorg 

6. Onderwijs en Cultuur 

In al deze punten zitten meerdere thema’s vervat.  
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Betaalbaar Wonen  
Meer woningen: Om de woningnood tegen te gaan moet de voorraad sociale huurwoningen flink 

worden vergroot. De lange wachtlijsten moeten korter en ook middeninkomens hebben recht op een 

betaalbare huurwoning. Leegstand is zonde. Daarom stimuleren we het hergebruik van panden of het 

wonen boven winkels. Panden die lang leeg staan moeten alsnog verbouwd en aangepast worden, 

zodat ze als woning beschikbaar komen. Binnen twee jaar leegstand moet een pandeigenaar met een 

concreet plan komen. Wie een woning koopt, krijgt de plicht om die woning de eerste vijf jaar zelf te 

bewonen om te voorkomen dat woningen als melkkoe worden gebruikt.  

Steeds meer ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een geschikte en betaalbare 

huurwoning te vinden. Wij willen dat deze groepen meer keuzevrijheid krijgen om te (blijven) wonen 

waar ze graag wonen, door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig te maken. Woningen 

voor doelgroepen zijn er nauwelijks in Venray. Wij willen plekken reserveren waar tijdelijke 

woningen (10 jaar)  kunnen komen, zodat men in Venray op een fatsoenlijke manier kan wonen. 

Veilige en leefbare wijken: We starten met een duurzaam wijkenbeleid, om veilige en leefbare wijken 

in te richten en te onderhouden. We zorgen voor een leefbare buurt, met voldoende ogen en oren van 

de toezichthouders in de wijk. Door meer buurtmeesters bij woningcorporaties en meer handhaving 

door BOA’s en wijkagenten. Buurtbewoners krijgen medezeggenschap over de inrichting en het 

onderhoud van hun eigen wijk en omgeving.  

Zeggenschap voor huurders: Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is 

voorstander van de herinvoering van de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de 

ledenvergadering het hoogste orgaan is. De huurders moeten meer te zeggen krijgen over het 

huurbeleid, de investeringen en andere belangrijke beslissingen, zoals bijvoorbeeld renovatie/sloop of 

verkoop van woningen van de woningcorporatie.  

Geen heropening van Vliegbasis De Peel: Ruim 2 jaar geleden lanceerde het ministerie van Defensie 

het onzalige plan om de vliegbasis de Peel te reactiveren en er de nieuwe straaljagers de F-35 te 

stationeren. De SP is het absoluut niet eens met deze plannen. We zullen samen met iedereen die deze 

heropening ook niet ziet zitten, optrekken om te voorkomen dat de gemeente straks ten onder gaat in 

een orkaan van straaljagerherrie. 

Aanpak van criminaliteit en overlast: Criminaliteit en overlast gevend gedrag verzieken het leven 

van veel mensen en moeten daarom worden bestreden. Het capaciteitsgebrek bij de politie zorgt er ook 

in Venray voor dat veel zaken blijven liggen. Wat de SP betreft moet er meer ingezet gaan worden op 

preventief aanwezig zijn door BOA’s en straatcoaches die dichterbij de inwoners staan.  

Ruimte voor sport en spel: Sport en bewegen moet toegankelijk zijn voor iedereen. We zorgen voor 

voldoende sport- en spelvoorzieningen in buurten. In nieuwe plannen wordt rekening gehouden met 

voldoende groen, sport en speelmogelijkheden. Kinderen moeten voldoende ruimte hebben om buiten 

te spelen. Daarom willen we dat drie procent van de openbare ruimte in een woonwijk uit 

buitenspeelruimte bestaat. Kinderen worden door Venray betrokken bij de uitwerking van de plannen 

om sporten en bewegen leuk te maken. Venray investeert in gehandicaptensport en ook in de 
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beschikbaarheid en toegankelijkheid van accommodaties en voorzieningen voor mensen met een 

beperking. Ook speeltuinen moeten zoveel mogelijk toegankelijk zijn voor kinderen met een 

beperking. Zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Het doel moet zijn dat geen kind de 

basisschool verlaat zonder een zwemdiploma. 

Glasvezel in Venray: Inmiddels zijn alle kerkdorpen voorzien van glasvezel. Dat is prima, want de 

buitengebieden waren tot voor deze aanleg verstoken van een goede internetverbinding. In de huidige 

coronacrisis met het thuiswerken is gebleken hoe belangrijk een goede internetverbinding is. Het is 

daarom vreemd dat in er in Venray zelf totaal geen zicht is op aanleg van deze glasvezel. Glasweb 

heeft zijn dienst gedaan, maar het is nu zaak dat er vaart gemaakt wordt met de aanleg, desnoods door 

een andere partij dan Glasweb. We willen dat Venray niet achterblijft bij de rest van 

Limburg/Nederland.
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Milieu en klimaat 
Duurzame landbouw: Een gezonde, duurzame landbouw is mogelijk als we de natuurlijke kringloop 

herstellen en ervoor zorgen dat boeren een reële prijs krijgen voor hun producten. Het is belangrijk dat 

we weten waar ons voedsel vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. De keten moet zo klein 

mogelijk zijn. Het mag duidelijk zijn dat er een omslag in denken en doen nodig is in de agrarische 

sector. De klimaatverandering en de stikstofcrisis hebben haarfijn duidelijk gemaakt hoe ernstig de 

situatie is. Dit betekent dat er ook in Venray het nodige zal moeten veranderen, hoe pijnlijk dit voor de 

agrarische sector ook is. Nu legt de veehouderij een zware claim op de draagkracht van de natuur en 

de gezondheid van mensen in een wijde omgeving van de bedrijven. De luchtkwaliteit in Venray is 

dramatisch slecht, mede door uitstoot van de vele veehouderijbedrijven. De alsmaar groeiende 

veehouderij zal moeten krimpen en omschakelen naar diervriendelijk en duurzaam produceren. In dit 

kader is het van belang dat alle niet-gebruikte milieuvergunningen ingetrokken worden. Dit voorkomt 

ongewenste uitbreidingen waarbij de regels gelden die tien tijde van die aanvraag gedaan zijn. Die zijn 

vaak soepeler dan nu. Hetzelfde geldt voor bouwvergunningen. Dat zal van deze sector de nodige 

inspanningen vragen. Hierbij verdienen zij steun van de gemeente en van de rijksoverheid. Ditzelfde 

idee geldt ook voor de landbouw. Ook hier is de grootschaligheid doorgeschoten. De biodiversiteit 

gaat in sneltreinvaart achteruit. Het gebruik van 

landbouwgif moet verder aan banden gelegd 

worden en biologische bestrijding verder 

ontwikkeld worden. Wij zijn voor 

boerenlandbouw en niet voor de doorgeschoten 

industriële landbouw, waarbij excessen ontstaan 

zijn als megastallen en enorme schaalvergroting. 

Hierbij zijn boeren vaak ook het kind van de 

rekening, want zij zijn afhankelijk van de 

banken om maar mee te kunnen in deze ratrace 

van groter, groter, meer en meer. 

Opwekken van duurzame energie: We kunnen al onze agrarische gebieden wel volleggen met 

zonneweides, maar als het aan de SP ligt is dat de laatste stap. Duurzame energie moet veel slimmer 

worden opgewekt. Elk beschikbaar dak kan worden gebruikt voor het leggen van zonnepanelen. 

Inwoners en bedrijven worden vaker gevraagd hun daken te verhuren aan energiecoöperaties om deze 

vol te leggen met zonnepanelen. Zo leggen we eerst de daken vol in plaats van ons agrarisch land. 

Eventueel aan te leggen zonneweides worden gesplitst in kleinere eenheden zodat ze beter inpasbaar 

zijn. Daarnaast vraagt de energietransitie slimmere en gedurfde oplossingen. Duurzame energie moet 

voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente moet verder denken dan alleen zonnepanelen en 

windmolens. Er zijn meerdere opties die te weinig worden onderzocht, denk aan geothermie, 

waterstof, opslag van energie. Zo kunnen openbare, niet overdekte parkeerplaatsen worden voorzien 

van zonnedaken. Zo wordt de weinige ruimte dubbel benut. Maatschappelijke participatie is een 

uitgangspunt bij het opwekken van duurzame energie in onze gemeente. Het opwekken van duurzame 

energie gaat hand in hand met respect voor onze leefomgeving. Dit moet passen in het beeld en ten 

bate zijn van de direct omwonenden. Als het aan de SP ligt worden deze initiatieven 
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gemeenschappelijk eigendom en komen ze niet in handen van speculanten. De gemeente stimuleert en 

helpt desgewenst elk huishouden om naar eigen draagkracht duurzame keuzes te maken. De 

duurzaamheidslening kan hierbij een belangrijk hulpmiddel zijn, deze moet voor iedereen toegankelijk 

zijn. Daarnaast komt er meer aandacht voor het besparen van energie, de gemeente geeft hierbij het 

goede voorbeeld. Daar waar mogelijk moet de gemeente haar best doen om mensen hierbij te 

ondersteunen. Want duurzaamheid mag geen luxe product worden, duurzaamheid is van ons allemaal. 

Energie voor later: Het opslaan van elektriciteit in de 

zogenaamde ‘PowerWalls’ (batterij) maakt dat mensen 

meer bewust worden van hun energieverbruik en hen 

minder afhankelijker maakt van de energieleveranciers. 

Door het zelf opslaan van de opgewekte elektriciteit 

hoeven de elektriciteitskabels niet vervangen te worden 

door dikkere/zwaardere kabels. Er hoeft immers minder 

elektriciteit getransporteerd te worden. Bij storingen op het 

net heeft men minder overlast van de storing omdat men 

een eigen voorraad heeft. Deze voorraad kan bv. voldoende 

zijn voor 2 à 3 dagen aan elektriciteit. Het bouwen en 

onderhouden van deze ‘PowerWalls’ levert ook nog extra 

werkgelegenheid op. Daarnaast komt dit het terugdringen van de CO² uitstoot ten goede doordat er 

minder elektriciteit getransporteerd wordt. Een win-win situatie voor iedereen. 

Oog voor klimaat en natuur: Het gebruik van ‘grijs water’ moeten we stimuleren. We wassen onze 

auto’s en spoelen onze wc’s door met regenwater en/of rivierwater. Drinkwater is te kostbaar en moet 

wat de SP betreft alleen gebruikt worden voor consumptie. Woningcorporaties en particuliere 

verhuurders stimuleren we om regenpijpen af te koppelen van het riool. Als SP vinden we dat er meer 

aandacht moet komen voor het versterken en verbeteren van de biodiversiteit. Het kappen van bomen 

wordt sterk ontmoedigd, alleen als het echt niet anders kan. Voor elke gekapte boom keert er ook een 

terug. Er komt in Venray een programma voor het vergroenen van onze gemeente waarbij we 

inwoners actief stimuleren om mee te doen. De SP wil meer oog voor de gevolgen van de 

wegwerpmaatschappij en hoe dit kan worden aangepakt. 
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Sociaal Venray  
Armoede hoort niet thuis in Venray: Mensen in armoede zitten vaak in een vicieuze cirkel waaruit 

het moeilijk is om aan te ontsnappen. De levensverwachting van arme mensen ligt gemiddeld 7 jaar 

lager dan het gemiddelde. Het aantal kinderen dat 

in armoede op moet groeien, stijgt nog steeds, ook 

in Venray. Dat betekent vaak minder 

scholingskansen, beperktere toegang tot de 

gezondheidszorg en de arbeidsmarkt. Ze groeien 

op met een permanent gevoel van stress en 

onveiligheid. We willen meer hulp voor deze 

kinderen. Zolang de uitkeringen niet structureel 

zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. 

De grens voor de toegang tot deze bijzondere 

bijstand leggen we op 130 procent van het 

minimumloon. We willen, in navolging van de 

FNV, onderzoeken of 150 procent haalbaar is. 

Hierdoor kun je misschien de bijzondere bijstand 

laten vervallen en heeft iedereen een redelijk 

inkomen dat nodig is om in onze maatschappij mee 

te kunnen doen. Hierbij houden we rekening met 

de ‘armoedeval’ als mensen meer gaan verdienen. 

Een glijdende schaal in de afbouw voorkomt dit. 

Verder moet bijverdienen in de bijstand mogelijk 

zijn tot 400 euro per maand. Een uitgebreide 

collectieve ziektekostenverzekering met afdekking 

van het eigen risico, komt beschikbaar voor 

mensen met een minimuminkomen. Wij willen 

geen heksenjacht meer op bijstandsgerechtigden. 

Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden 

tot een boete. In Venray worden 

bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding 

bespioneerd, ook hun privacy wordt gerespecteerd.  

We willen meer aandacht voor werkenden die in armoede leven; zij zijn bijna niet zichtbaar en vallen 

vaker buiten de boot. Daarnaast willen we aandacht voor specifieke groepen zoals voor mensen met 

een beperking. De SP wil een studietoelage voor mensen met een beperking, waardoor zij in staat zijn 

om hun toekomst te verbeteren middels leer-werktrajecten.  

We vereenvoudigen het aanvragen van gemeentelijke voorzieningen, door formulieren in begrijpelijke 

taal op te stellen en de aanwezigheid van een fysiek loket waar men terecht kan met vragen. We 

hebben extra aandacht voor hulp voor mensen die digitale vaardigheden ontberen in bijvoorbeeld de 

bibliotheek en het buurthuis.  
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Geen huisuitzettingen: Hoewel het aantal huisuitzettingen al jaren op rij daalt, gebeurt het nog steeds 

dat mensen op straat worden gezet. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen, want dat 

lost geen enkel probleem op, het verergert ze alleen maar.  Mensen met schulden worden beter 

geholpen, door een goede en toegankelijke schuldhulpverlening met één herkenbaar verwijsloket.  

Jongeren verdienen blijvende aandacht: Bijzondere aandacht is nodig voor de positie van jongeren. 

Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden 

blijven. Jongeren zonder startkwalificatie worden geholpen naar de arbeidsmarkt via een 

leerwerktraject. Venray neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer 

uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen.  

Venray is er voor iedereen: Discriminatie staan we niet toe, door niemand. Discriminatie op basis 

van afkomst, handicap, leeftijd, klasse of seksuele oriëntatie worden niet getolereerd en actief 

bestreden. Symboolpolitiek is voor politici zonder lef. De SP gaat verder dan bijvoorbeeld het hijsen 

van een vlag of het aanleggen van een regenboogoversteekplaats. Er is ruime aandacht voor de sociale 

acceptatie en emancipatie van LHBTI-gemeenschap, zeker ook bij de meest kwetsbare en moeilijk 

bereikbare groepen.  

Alle gemeentelijke gebouwen moeten toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. De SP streeft 

naar een inclusief Venray waar iedereen zich thuis voelt en zonder opgelegde beperkingen datgene kan 

doen wat men wil.  
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Eerlijke politiek  
Democratie zonder blabla: De SP wil de lokale democratie versterken. Door de mensen meer 

zeggenschap te geven over de lokale politiek, o.a. door invoering van een bindend referendum, 

waarmee we de lokale politici kunnen terugfluiten. Maar ook door de invloed van mensen op hun 

eigen omgeving te vergroten, door meer zeggenschap over de eigen buurt en inspraak in besluiten die 

mensen direct raken. Medewerkers in de zorg of huurders bij woningcorporaties moeten meer te 

zeggen krijgen, ten koste van de invloed van managers en bestuurders. Hoe Venray in de toekomst 

eruit komt te zien is niet alleen aan bestuurders of projectontwikkelaars, maar vooral aan de inwoners. 

Bij belangrijke besluiten over het bouwen van woningen of wegen of andere 

voorstellen die voor Venray ingrijpend zijn, krijgen bewoners altijd het eerste 

en het laatste woord. Doordat mensen vooraf betrokken worden bij het maken 

van de plannen en achteraf hun mening kunnen geven, bijvoorbeeld in een 

bindend referendum. Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te 

controleren zijn. Daarom moeten partijen volledige openheid geven over 

donaties die zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen willen 

wij dat sponsoring door commerciële belanghebbenden wordt verboden. 

Partijen zouden zoveel mogelijk financieel hun eigen broek moeten 

ophouden, bijvoorbeeld door een goede solidariteitsregeling waarbij politici 

een deel van hun vergoeding gebruiken om te investeren in hun eigen partij. 

Deze wordt daardoor financieel onafhankelijk. 

In Venray heerst een open cultuur: Ambtenaren die misstanden melden 

moeten worden beschermd tegen pesterijen, intimidatie en ontslag. 

Ambtenaren moeten voldoende bescherming en een meldplicht krijgen. De 

politie of Rijksrecherche worden altijd ingeschakeld bij vermoedens van 

fraude of corruptie.  

Geen vriendjespolitiek in Venray: Wij vinden dat politieke vriendjes niet de kans moeten krijgen om 

elkaar interessante banen toe te spelen of elkaar af te dekken als het mis gaat. De SP pleit voor meer 

openheid voor deze functies en streng toezicht zodat deskundige mensen ook daadwerkelijk een 

eerlijke kans krijgen. Dure consultants en managers huren we niet of zo weinig mogelijk in. Beter is 

het om dat geld uit te geven aan scholing van ambtenaren. We voeren een norm in van maximaal tien 

procent van de totale personeelskosten voor inhuur van externen. 

Meer geld naar de gemeente Venray: De gemeente Venray staat dicht bij de mensen. Lokaal zijn we 

het beste in staat om goede voorzieningen aan te bieden op buurt-, wijk- en dorpsniveau. Maar dan 

moet het Rijk wel zorgen voor voldoende geld. Voorzieningen overhevelen naar gemeenten en 

tegelijkertijd hard bezuinigen zorgt voor een verschraling van voorzieningen en zorgt ervoor dat 

mensen die ondersteuning nodig hebben aan hun lot worden overgelaten. Er moet meer geld komen 

vanuit het Rijk voor o.a. jeugdzorg, thuiszorg en inkomensondersteuning.  
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Zorg  
De huisartsenpost komt terug in Venray: In 2021 verdween de huisartsenpost in Venray. Inwoners 

met klachten die niet kunnen wachten zijn op de HAP in Venlo aangewezen. Dat is niet zonder 

gevolgen. Inwoners van Venray moeten niet alleen naar Venlo, de wachttijden zijn ook nog eens erg 

lang. De bereikbaarheid van de huisartsenpost is dramatisch voor mensen zonder auto. In de avond en 

nacht is het bijna onmogelijk om in Venlo te komen. De SP vindt dat huisartsenzorg dicht bij inwoners 

georganiseerd moet worden. Als we dat overdag al heel belangrijk vinden, waarom dan niet in de 

avond en de nacht? Daarom moet de HAP weer terug naar Venray. Dit kan door de HAP (tijdelijk) op 

te nemen in een van de huisartsenpraktijken en later in het nieuwe te bouwen ziekenhuis.  

De jeugdzorg moet beter: Te vaak worden kwetsbare 

jongeren de dupe van tekorten in de jeugdzorg. 

Wachtlijsten worden steeds langer en het 

personeelstekort wordt steeds groter. Zorgaanbieders 

kiezen liever voor de snelle winst en niet voor de 

jongeren. Ook wanneer dit betekent dat jongeren niet 

de plek krijgen die ze nodig hebben. En te vaak gaan 

gemeenten in zee met deze bedrijven en organisaties 

die het eigenbelang voor het belang van de jeugd en de 

medewerkers in de zorg zetten. Die medewerkersgaan 

gebukt onder een veel te hoge werkdruk en verdienen 

bescherming tegen een overheid die het onmogelijke 

van ze vraagt voor een te lage prijs.  

Jongeren zijn geen verdienmodel: De SP kiest voor 

kwetsbare jongeren en niet voor het verdienmodel van 

bedrijven en organisaties. We werken samen met 

jeugdzorgaanbieders die bewezen hebben dat te doen. 

We kiezen niet voor aanbestedingen waarbij een lage 

prijs voor een hoge kwaliteit gaat. Ook stellen we 

strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen 

maken, tot we landelijk een verbod op winst in de 

jeugdzorg hebben gerealiseerd. Jongeren zijn geen 

product en hun problemen geen verdienmodel. We 

kiezen we liever voor aanbieders van bewezen kwaliteit 

dan voor een wildgroei van aanbieders waar niemand 

nog toezicht op houdt. Eigen bijdragen zijn uit den 

boze. Net zoals een gebroken been geen eigen keuze is, is jeugdzorg nodig hebben dat ook niet. 

Iedereen heeft recht op goede en snelle hulp, ook wanneer je geen dikke portemonnee hebt.  

De gespecialiseerde jeugdzorg beter organiseren: Meer specialistische jeugdzorg, voor jongeren 

met ingewikkelde problemen, kan niet in elke gemeente goed georganiseerd worden. De SP wil dat dit 

weer onder verantwoordelijkheid van de nationale overheid georganiseerd wordt. Nu wordt dit vaak in 
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bovengemeentelijke overlegclubjes tussen wethouders besloten, zonder goede controle van de 

gemeenteraad. Wij willen dat wethouders met medewerkers, jongeren en ouders praten om te horen 

wat nodig is, niet met de politieke collega uit het dorp of de stad naast de deur.  

Geen eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning: De SP is geen voorstander van een eigen bijdrage 

voor noodzakelijk zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg. Een eigen 

bijdrage is immers een boete voor iemand die de pech heeft zorg of ondersteuning nodig te hebben. 

Tekorten in het sociaal domein mogen niet worden afgewenteld op kwetsbare mensen, de 

Rijksoverheid moet worden aangesproken op het leveren van voldoende geld voor noodzakelijk zorg 

en ondersteuning.  

Winst hoort niet thuis in de zorg: De SP kiest bij zorg en welzijn niet voor aanbesteding en 

concurrentie maar voor langdurige subsidierelaties en samenwerking. Hierdoor verminderen we de 

marktwerking en kunnen we de drang om winsten te behalen verkleinen. Zorgaanbieders weten voor 

langere tijd waar ze op kunnen rekenen en de cliënten ook.  Met een gemeentelijke 

thuiszorgorganisatie kan iedereen de garantie krijgen van voldoende zorg en ondersteuning en zijn 

zorg- en hulpverleners verzekerd van een betrouwbare werkgever.  

Venray ondersteunt mantelzorgers: Venray biedt meer mogelijkheid voor ‘respijtzorg’, zodat 

mantelzorgers op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden van 

professionele zorg maar wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de zorg.  

We willen Zorgbuurthuizen: Venray zet zich in om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders 

kleinschalige woonvormen op te zetten, toegankelijk voor alle ouderen. In deze Zorgbuurthuizen 

kunnen ouderen terechte die veel zorg nodig hebben, maar ook voor beperkte zorg. Tevens heeft het 

Zorgbuurthuis een buurtfunctie. Ouderen kunnen er terecht voor een gezamenlijke maaltijd en voor 

activiteiten en sociaal contact.  
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Onderwijs en Cultuur 
Taalachterstanden bestrijden: Hoe eerder je taalachterstanden bij arbeidsmigranten en vluchtelingen 

tegenkomt, hoe groter de kans dat je deze kunt inlopen. Daar hebben mensen een leven lang profijt 

van. Vroeg- en voorschoolse educatieprogramma’s zijn daarbij onmisbaar. Daarom wil de SP een 

vroeg- en voorschoolse educatieprogramma voor arbeidsmigranten en vluchtelingen.  

Stagebank: We vergroten de mogelijkheden voor stages door een gemeentelijke stagebank en gaan 

stagediscriminatie harder bestrijden. Bedrijven die betrapt worden op stagediscriminatie verliezen hun 

contracten met Venray.  

Meer kunst en cultuur voor iedereen: Lokale musea, poppodia, theaters, muziekscholen en lokale 

festivals zijn een aanwinst voor Venray. De SP wil er voor zorg dragen dat deze voldoende worden 

ondersteund, zodat iedereen toegang heeft tot kunst en cultuur. Daarnaast moet ieder kind de kans 

krijgen om een muziekinstrument te leren spelen. Jongeren krijgen via jongerenwerk en culturele 

instellingen de kans om zelf te ontdekken wat ze mooi vinden.  

De meeste instellingen en verenigingen hebben een zware tijd (gehad) door de lockdowns van de 

afgelopen jaren. Het is belangrijk om er samen voor te zorgen dat deze verenigingen en instellingen na 

de coronacrisis weer verder kunnen, want zij zijn het culturele cement van onze gemeente. De 

gemeente voert een actief beleid om verenigingen en instellingen te helpen met een goede doorstart na 

de coronacrisis. 
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Tot slot 
De SP was na de verkiezingen de derde partij van Venray. Wat waren we trots dat we weer met vier 

zetels de gemeenteraad mochten bemensen. Een afsplitsing bracht daar verandering in; als ‘eenpitter’ 

moest ik opeens zelf vorm en inhoud geven aan het fractiewerk. Dat was geen makkelijke job. Het 

betekende keuzes maken en daarin blijven geloven. Niets is de SP-fractie bespaard gebleven. Door 

ziekte kon ik een tijd de SP-fractie niet vertegenwoordigen. Ik wil iedereen bedanken voor de steun in 

die tijd. Eind goed, al goed! Nee nog niet: Het afgelopen jaar kenmerkte zich met name door de 

onverwachte samenwerking in een zeven-partijencoalitie zonder het CDA. Een samenwerking die ik 

als praktisch en zeer positief heb ervaren. Die samenwerking smaakt naar meer. Zoals altijd steunden 

we goede ideeën van andere partijen en voorzagen we minder goede ideeën van onderbouwde kritiek. 

We hebben nog wel wat te doen. Daarom ga ik er weer een periode voor. Ik reken de komende 

verkiezingen graag weer op uw steun!  

Bestuur en fractie van de SP willen u, inwoners van de gemeente Venray, bedanken voor het 

vertrouwen dat u heeft getoond in de SP Venray.  

Jan Hendriks, lijsttrekker SP Venray 
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