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1 Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de

Het is daarom van groot belang dat jij op 16 maart

stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2022 gaat stemmen op een partij die de juiste

Deze verkiezingen zijn van groot belang voor

oplossingen heeft voor jouw gemeente.

Nederland en voor jou. Jij hebt dan de mogelijkheid
om ervoor te zorgen dat jouw gemeente er is voor

DENK wil een gemeente die werkt voor iedereen.

iedereen.

Daarom is gelijke kansen voor alle Nederlanders de
hoofdinzet van DENK bij deze verkiezingen.

De gemeente is namelijk de overheid waar wij het

Daar zal DENK voor strijden.

meeste mee te maken hebben. Of het nou gaat om
een veilige buurt, om een schone straat, of om een

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op een

betaalbaar huis; jouw gemeente beslist hierover.

woning. Wij willen dat gemeenten stoppen met het
uithollen van de sociale sector en meer betaalbare
woningen bouwen.

Voorwoord politiek leider Farid Azarkan 5

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op goed
onderwijs. Daarom moeten gemeenten meer
investeren in het onderwijsachterstandenbeleid.

Wij zullen strijden tegen discriminatie en racisme.
Ook gemeenten moeten meer maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten.

Ik roep jou op om samen met DENK te strijden voor
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor
iedereen.

Stem op 16 maart 2022 op DENK!

Farid Azarkan
Politiek Leider DENK

Fari
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2 Voorwoord lijsttrekker DENK Venlo
Beste inwoner van Venlo,

De gemeente is het overheidsorgaan waar jij het meest mee
te maken hebt, en de gemeenteraad is het orgaan welke het

Na een lange voorbereiding en talloze gesprekken met de

meest voor jou kan betekenen. Samen met ons team zullen wij

inwoners van Venlo is het op 14, 15 en 16 maart 2022 tijd om

keihard werken om uw stem te kunnen verkondigen op tal van

te stemmen voor een eerlijker, rechtvaardiger en leefbaarder

thema’s. Echter, kunnen wij dit niet zonder u.

Venlo. U hebt de mogelijkheid om een verandering te weeg te

Wij zullen keihard opkomen voor u, dit gaan we doen op

brengen waarmee iedereen in Venlo er beter op wordt.

alle thema’s zoals die in dit verkiezingsprogramma zijn
omschreven en tal van andere onderwerpen. Voor ons is
iedereen gelijkwaardig. Echter, zien we helaas dat dit niet voor
iedereen geldt. Wij gaan strijden voor een Venlo waar iedereen
gelijke kansen heeft.

Voorwoord lijsttrekker 7

Het is tijd voor broodnodige vernieuwing.
Wij willen dit bewerkstelligen.

Ik zou iedereen willen oproepen om samen met ons te werken
aan een Venlo voor iedereen. Stem op 14, 15 of 16 maart 2022
op DENK Venlo!

Selim Özçelik, lijsttrekker DENK Venlo
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3 Gelijke kansen voor iedereen
DENK strijdt iedere dag voor gelijke kansen voor alle Nederlanders. Het kan niet meer
zo zijn dat mensen worden afgerekend op hun afkomst, hun religie, hun huidskleur, hun
geslacht of op welk kenmerk dan ook. DENK staat dan ook voor een gemeente die meer
investeert in de bestrijding van discriminatie: van preventie tot aan straf.
De gemeente moet daarom meer
voorlichtingscampagnes tegen discriminatie
gaan houden. Wij willen investeren in
laagdrempelige meldingsmogelijkheden
en er gaat meer geld naar de gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening.
De gemeente verbetert de handhaving met
mystery guest onderzoek en maakt afspraken
met de politie om discriminatiebestrijding een
topprioriteit te maken. Er komt een wethouder
discriminatiebestrijding en een gemeentelijke
coördinator tegen discriminatie.

De gemeente laat het goede voorbeeld zien.
Er komen quota om de gemeente representatief te maken. Met discriminerende bedrijven
werkt de gemeente nooit meer samen.
Bij aanbestedingen wordt een gedeelte van
het budget ingezet om voorkeur te geven
aan organisaties die diversiteit bevorderen.
De gemeente licht de eigen organisatie,
de algoritmes en de fraudebestrijding
door op discriminatie. Ambtenaren krijgen
diversiteitstraining. De gemeente houdt in
het antidiscriminatiebeleid aandacht voor
specifieke vormen van haat, zoals afrofobie,
antisemitisme, moslimhaat en homohaat.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Gelijke kansen voor iedereen 9

DENK realiseert gelijke kansen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Een afspiegeling binnen de gemeente en binnen maatschappelijke

• De bestrijding van discriminatie een topprioriteit maken en handhaving

organisaties van alle gezichten die samen Venlo vormen. Dit gaan wij

door middel van mystery guests. Mystery guests voeren dan proeven

bewerkstelligen door diversiteitsquota op te stellen met betrekking tot

door (nep)sollicitaties op te sturen en de reacties van bedrijven te

onder andere geslacht en afkomst.

controleren.

• Het gerichter bestrijden van discriminatie en racisme door een eigen
antidiscriminatievoorziening Venlo in te stellen, buiten de al bestaande

• De gemeente licht de eigen organisatie door op algoritmes en de
fraudebestrijding die discriminatoir kunnen zijn.

antidiscriminatievoorziening Limburg.
• Opstellen van een gemeentelijk deltaplan gelijke kansen, dit zal
• Een samenleving waarin iedereen wordt geaccepteerd. Het moet dus
ook mogelijk zijn om met religieuze uitingen zoals keppel of hoofddoek
in alle publieke functies te werken, ook als agent, handhaver, of
buitengewoon opsporingsambtenaar.

• Een voorkeursbeleid binnen bijvoorbeeld de subsidieverlening voor
bedrijven en organisaties die op een actieve wijze een bijdrage leveren
aan een functionerend diversiteitsbeleid en het bestrijden
van discriminatie.

de opeenstapeling van kansenongelijkheid voor inwoners moeten
wegnemen.
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4 Betaalbaar wonen voor iedereen
De woningmarktcrisis heeft invloed op iedereen. Er is een enorm tekort aan woningen.
De betaalbaarheid van huizen staat onder druk. Mensen merken aan het einde van elke
maand elke keer weer de gevolgen van de torenhoge huren.
Betaalbaar wonen is voor DENK dan ook een
topprioriteit. Dat begint met het behouden van
de huidige voorraad van goede betaalbare
woningen. Sloopprojecten en doorgeslagen
gentrificatie worden aan banden gelegd. Er
gaat meer geld naar het onderhoud van sociale
huurwoningen.
Bij bouwprojecten wil DENK dat de nadruk
komt te liggen op sociale huurwoningen
en middenhuur. De gemeente maakt bij
bouwprojecten afspraken met ontwikkelaars
om huren voor langere tijd betaalbaar te
houden. Bij bouwprojecten in het hogere
segment komt ook sociale huur. Gemengd
bouwen is dan ook het uitgangspunt.

Om mensen te beschermen tegen exorbitante
huurstijgingen en slechte verhuurders zet de
gemeente huurcoaches in voor laagdrempelige
huurderondersteuning. In wijken waar slecht
verhuurderschap een groot probleem is, voert
de gemeente een verhuurdersvergunning
in waarmee slechte verhuurders worden
geweerd.
De gemeente neemt maatregelen tegen
speculanten die de prijs opdrijven en woningen
onbetaalbaar maken. Opkoopbescherming
en een zelfbewoningsplicht worden zo breed
mogelijk ingevoerd.

De gemeente voert harde maatregelen in om
discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.
Met mystery guest onderzoek worden
discriminerende makelaars opgespoord.
De gemeente zet ook in op meer passend
woningaanbod voor statushouders, ouderen,
mensen met een beperking en studenten.

Betaalbaar wonen voor iedereen 11

DENK realiseert betaalbaar wonen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Meer woningbouw stimuleren in segmenten waar de vraag groot
is, zoals o.a. sociale huurwoningen, betaalbare starterswoningen,

• Opkoopbescherming en een zelfbewoningsplicht zo breed
mogelijk invoeren.

levensloopbestendige woningen en betaalbare woningen in
het algemeen.

• Een gemeentelijk database voor sociale huurwoningen opzetten waar
alle woningcorporaties aangesloten worden en alleen aanbod in de

• Het gericht aanpakken van het woningtekort. De gemeente kan middels
aanpassingen in het bestemmingsplan meer faciliteren/herbestemmen
om de hoogste nood weg te nemen.

• Meer inspraak van bewoners bij nieuwbouwof herstructureringsprojecten.

• In overleg treden met woningcorporaties om meer sociale
huurwoningen te bouwen welke goed aansluiten bij de behoeften van
het merendeel van de mensen op de wachtlijsten.

• Een slimmere indeling van de ruimten waarbij stukken leegstaand
grond welke dichtbij bestaande wijken staan efficiënt worden benut
door woningen te bouwen.

gemeente Venlo zal worden aangeboden.
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5 Werk en Inkomen voor iedereen
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente
heeft bij DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren. Voor diegenen die, met of
zonder werk, in armoede terecht zijn gekomen, wil DENK dat de gemeente solidair is.
DENK accepteert geen armoede in onze gemeente.
De gemeente maakt van het stimuleren van
werkgelegenheid een grotere prioriteit. Door
meer in te zeten op akkoorden met scholen en
werkgevers, en door te investeren in scholing
en begeleiding van mensen zonder baan.
Wij willen dat mensen (meer) kunnen
bijverdienen in de bijstand en dat bij de
gemeentelijke organisatie meer vaste banen
komen. De gemeente stuurt bij aanbestedingen
en subsidies strenger op returns on investment
in de vorm van vaste banen voor inwoners van
de gemeente. Ook biedt de gemeente meer
leerwerkplekken aan.

De gemeente investeert in ambitieuze
regelingen om armoede tegen te gaan.
Er komt een wethouder die zich alleen richt
op armoedebestrijding. De inkomensgrens
voor armoederegelingen wordt waar mogelijk
opgehoogd en kwijtscheldingen worden
behouden of uitgebreid. Maatschappelijke
initiatieven tegen armoede krijgen meer
middelen. Armoederegelingen in de vorm
van bijzondere bijstand worden uitgebreid en
worden zo veel mogelijk geldelijk uitgekeerd.
De gemeente koopt schulden van kwetsbare
gezinnen op en stelt een harde doelstelling in
om kinderarmoede tegen te gaan.

De gemeente stelt zichzelf sociaal op.
Als schuldeiser heeft de gemeente oog voor
de noden van haar inwoners en de gemeente
weert malafide incassobureaus. De gemeente
maakt werk van de bestrijding van fraude, maar
stelt het belang van mensen voorop. Keihard
en hardvochtig optreden in fraudebestrijding
wordt uitgebannen. De gemeente licht
de fraudebestrijding door op hardheid en
respecteert de privacy van mensen.

Werk en Inkomen voor iedereen 13

DENK realiseert werk en inkomen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Een keiharde bestrijding van arbeidsmarktdiscriminatie, zodat talenten

• Vanuit de gemeente het gesprek aangaan met het UWV om de

beter worden benut. DENK Venlo wenst dit de realiseren door met

menselijke maat bij het UWV te bevorderen door werknemers beter op

behulp van mystery guests te controleren op discriminatie bij werving

te leiden op meelevendheid en meer begrip op te laten brengen voor de

en selectie.

mensen met wie zij werken.

• Maatschappelijke initiatieven zoals een lerend armoedenetwerk van

• Doelstellingen opstellen om sneller te reageren op verzoeken en

professionals, kinderen in armoede meer ondersteuning bieden en

aanvragen vanuit inwoners en ondernemers. Gezien de technologische

andere initiatieven tegen armoede meer middelen geven

ontwikkelingen is er veel te winnen op dit gebied.

en aanmoedigen.

• Het voeren van een ambitieus diversiteitsbeleid. De gemeentelijke
organisatie moet in zijn geheel een afspiegeling vormen van alle
inwoners van Venlo.
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6 Onderwijs en Zorg voor iedereen
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van onze gemeente. Iedere inwoner van onze
gemeente moet de mogelijkheid krijgen om met goed onderwijs alles uit zijn of haar leven te halen.
De gemeente is primair verantwoordelijk voor
goede onderwijshuisvesting. DENK wil dat
er meer ingezet wordt op kwalitatief goede
schoolgebouwen, met goede ventilatie en een
fijn schoolplein. Hier worden middelen voor
vrijgemaakt. De gemeente gaat faciliterend
te werk in het realiseren van huisvesting voor
nieuwe scholen. DENK staat pal voor het
bijzonder onderwijs en wil dat de gemeente
voorziet in de groeiende behoefte aan
islamitisch onderwijs.

Het lerarentekort en kansenongelijkheid zijn
de grootste uitdagingen voor het onderwijs.
DENK staat voor een gemeente die ambitieuze
maatregelen neemt om het lerarentekort tegen
te gaan. Dit kan door leraren eerder een
woning in de gemeente aan te bieden of door
lerarenopleidingen (deels) te vergoeden.
De gemeente gaat kansenongelijkheid in het
onderwijs te lijf door meer te investeren in het
onderwijs-achterstandenbeleid. Jongeren die
moeite hebben om een stageplaats te vinden
en daardoor op achterstand dreigen te raken,
krijgen ondersteuning van de gemeente.

Liefdevolle zorg moet een basisvoorziening
zijn voor iedereen in de gemeente. Inkomensverschillen mogen niet meer bijdragen aan
verschillen in gezondheid. De gemeente
biedt een betaalbare zorgverzekering aan
voor mensen in armoede. Voor welzijnswerk
en ouderenzorg wordt voldoende geld
uitgetrokken. Laagdrempelige zorg in de wijk
wordt ondersteund.
De gemeente moet als doel hebben dat zorg
aansluit bij de behoeften van mensen. Er komt
daarom meer aandacht voor cultuur sensitieve
zorg en cultuur sensitieve verzorgingshuizen.

Onderwijs en Zorg voor iedereen 15

DENK realiseert onderwijs en zorg voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het invoeren van stagegarantie voor Venlose studenten.

• Het ondersteunen van initiatieven uit de stad om eenzaamheid

De gemeente Venlo richt zelf zoveel mogelijk stageplekken in en zet

onder ouderen tegen te gaan. Het kan hierbij gaan om initiatieven

het aanbestedingsbeleid hiervoor in. Het niet aanbieden van voldoende

waarbij ouderen worden gekoppeld aan vrijwilligers (vanuit scholen,

stageplekken betekent geen opdrachten voor bedrijven.

maatschappelijke organisaties en buurtbewoners).

• Scholen worden zelf gestimuleerd om te beslissen welke scholier naar

• Het stimuleren van middelbare scholen om het aanbod van voedsel

welk bedrijf op stage gaat. Dit voorkomt vooringenomen discriminatie

en drinken toegankelijk, gezond en betaalbaar te maken voor alle

door bedrijven en verkleint de kansenongelijkheid.

leerlingen. Hierbij kan men ook denken aan halal of kosjer voedsel.

• Het monitoren en tegengaan van onderadvisering bij basisscholen en

• Er dient keuzevrijheid te zijn voor iedereen wat betreft de zorgkeuze.

het stimuleren van her evaluatie op middelbare scholen. De gemeente

(Kleine) lokale zorgaanbieders dienen mee te doen bij de uitbesteding

moet een podium creëren voor voorlichting aan zowel docenten als

van zorg in de brede zin van het woord.

ouders en een meldpunt instellen.

• Meer aandacht en geld voor jeugdzorg en jeugdhulpverlening.

• Het opstellen van een gemeentelijk actieplan en het uitgeven van

Jongeren en kinderen die speciale zorg nodig hebben dienen nooit het

meer budget ten behoeve van de aanpak van laaggeletterdheid

slachtoffer te worden van bezuinigingen. De gemeente dient de vraag

en de reductie van vroegtijdig schoolverlaten. Het inzetten van

of een mens behandelt dient te worden, of de behandeling verlengt

schoolloopbaancoaches vormt een belangrijk onderdeel van het

dient te worden, niet te beantwoorden uit kostenopzicht maar dient het

actieplan.

advies van de behandelaar als leidraad te nemen.

• Faciliteren van cultuur sensitieve zorg, waar oog is voor de verschillen
tussen zorggebruikers.
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7 Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen
Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Iedereen in onze gemeente moet veilig kunnen
leven in zijn of haar buurt. DENK gelooft hierbij in een gezonde balans tussen preventie
en repressie. DENK wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Dit wordt gedaan door
mensen te begeleiden en perspectief te bieden. Hier komen meer middelen voor.
Preventief fouilleren wordt opgeschort. BOA’s
worden uitgerust met bodycams, krijgen
meer training in bejegening en krijgen geen
geweldsmiddelen. DENK wil specifieke
veiligheidsmaatregelen voor religieuze
instellingen, in het bijzonder voor moskeeën.
DENK is kritisch op de landelijke
coronamaatregelen. Waar mogelijk
schort de gemeente de handhaving van
buitenproportionele coronamaatregelen op.
De gemeente draagt zorg voor een schone
en groene buitenruimte. In versteende wijken
wordt ingezet op vergroening. Er is een
gemeentelijke groennorm om iedereen in
nabijheid van het eigen huis groen te bieden.
In hoogwaardig groen wordt in de regel niet

gebouwd. Vergroening wordt intensief ingezet
voor klimaatadaptatie.
Een schone gemeente is voor DENK
topprioriteit. Er wordt meer geïnvesteerd in de
schoonmaakdiensten en de vuilophaaldienst.
De diensten werken efficiënter met bijvoorbeeld
vulgraadmeters. De gemeente past nudging toe
om inwoners tot schoner gedrag te bewegen.
In vuile wijken wordt vaker opgehaald en meer
opgeruimd. Er wordt ingezet op handhaving
tegen vervuilers. De kwijtschelding voor de
afvalstoffenheffing wordt zo hoog mogelijk voor
mensen in armoede.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen 17

DENK realiseert veiligheid en buitenruimte voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Een gemeente die veiligheid van religieuze instellingen waarborgt.

• Het verzoeken van meer politieagenten voor onze gemeente en het

DENK eist dat de gemeente een proactieve houding aanneemt ten

opleiden van meer BOA’s om de veiligheid en het veiligheidsgevoel van

aanzien van het beveiligen van alle gebedsruimten.

inwoners te verhogen.

• Het plaatsen van duurzame verlichting op plekken met onvoldoende
verlichting ter bevordering van de veiligheid van Venlonaren.

• Het tegengaan van etnisch profileren door het gebruik van
stopformulieren om politiecontroles eerlijker en effectiever te maken en
bewustwording bij politieagenten te verhogen.

• Minder coffeeshops in het hart van de stad. Een leefbare, schone en
veilige binnenstad realiseren wij door coffeeshop zo veel mogelijk te
huisvesten aan de rand van de stad en buiten woongebieden
en stadscentra.

• De milieustraat goedkoper maken om mensen te stimuleren hun afval
verantwoord weg te gooien. Een kilobeleid per huishouden is een optie.

• Een keiharde aanpak van vervuilers die afval in de natuur dumpen.
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8 Vervoer en Duurzaamheid voor iedereen
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor mensen om actief te kunnen zijn in de
samenleving. De gemeente moet er dan ook zorg voor dragen dat iedereen in de
gemeente op een gelijke wijze mobiel kan zijn.
De bestrijding van vervoersarmoede is voor
DENK daarom topprioriteit. De gemeente
moet inzetten op goedkoper openbaar vervoer
voor mensen in armoede, voor ouderen en
voor kinderen. Bezuinigingen op het openbaar
vervoer worden tegengegaan.

Voor veel inwoners blijft de auto de
belangrijkste vervoersvorm. Daarom staat
DENK voor een gemeente die bereikbaar
blijft voor de automobilist, voor voldoende
parkeerplekken en voor betaalbare
parkeerheffing.

Ook voor een duurzame toekomst is een
goedkoper openbaar vervoer van groot belang.
Daarnaast investeert de gemeente in meer
alternatieve mogelijkheden voor vervoer, zoals
deelvervoer en e-steps. In de buitenruimte
worden alternatieve vervoersvormen beter
ingepast.

De gemeente stelt ambitieuze doelstellingen
om de gemeente duurzamer te maken.
Hierbij worden de gelden van de gemeente
allereerst ingezet om mensen met een lager
inkomen aan een lagere energierekening te
helpen. Bijvoorbeeld door verduurzaming
van goedkopere woningen. De gemeente
stelt subsidies in om inwoners te helpen hun
woning te verduurzamen en licht mensen
beter in over hoe ze een bijdrage kunnen
leveren. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door duurzaam in te kopen, de

eigen organisatie milieuvriendelijk te maken
en bij afgifte van gronden afspraken te maken
over verduurzamen. De gemeente maakt
afspraken met het lokale bedrijfsleven over
de energietransitie. Hier wordt geld voor
beschikbaar gesteld. Behoud van banen
en inkomen voor onze inwoners is een
voorwaarde.

Vervoer en Duurzaamheid voor iedereen 19

DENK realiseert vervoer en duurzaamheid voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Venlo toegankelijk houden door de toegangswegen naar Venlo te

• Het verlagen van de parkeertarieven rondom het centrum, zodat het

optimaliseren en verbeteren. Vooral op ‘Duitse dagen’ en weekenden,

centrum aantrekkelijk en toegankelijk wordt voor de mensen uit de

tijdens kantoortijden en de spits, slippen de stadscentra en stadswijken

gemeente en de regio.

steeds meer dicht.
• Ruimtes die niet voor woningbouw kunnen worden gebruikt efficiënt
• Aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer door middel van
lagere tarieven en hogere frequenties van buslijnen.

gebruiken door zonnepanelen te faciliteren. Hierbij een strenge eis
stellen bij subsidieaanvragen dat de zonnepanelen niet uit regio’s met
gedwongen arbeid mogen zijn verkregen.

• Station Blerick veiliger en toegankelijker maken en beter inrichten.
Daarnaast ook station Venlo aantrekkelijker maken. Hierbij de

• Subsidieverlening voor inwoners van Venlo geschiedt op basis van

verbeterpunten zoals opgesteld door de gemeente Venlo met de

draagkracht. Ook woningcorporaties en verhuurders moeten worden

provincie, NS, ProRail en Arriva nemen als leidraad.

gestimuleerd om meer te verduurzamen.

• Betere inrichting van de parkeermogelijkheden in en rond het centrum.

• Verkeersonderzoeken op plaatsen waar regelmatig meldingen

Hierbij meer (ondergrondse) parkeergarages voor de langere termijn

worden gemaakt, ongelukken gebeuren of regelmatig gevaarlijke

onderzoeken.

situaties ontstaan. Op basis van deze meldingen dienen
veiligheidsbevorderende maatregelen getroffen te worden.

• Parkeren in stadswijken onderzoeken en het rekengemiddelde van het
aantal auto’s naar boven bijstellen. Meer overleggen met bewoners en
parkeerproblemen serieus nemen.

• Gratis OV voor minima, kinderen tot 12 jaar en 65+ senioren
mogelijk maken.
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9 Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen
DENK wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat iedere inwoner kan sporten. Hiermee stimuleert de
gemeente ook een gezonde levensstijl. Door middel van gerichte financiële ondersteuning krijgen
inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om betaalbaar te sporten en betaalbaar sportspullen
aan te schaffen. Prioriteit hierbij zijn jongeren. De gemeente investeert in meer sportmogelijkheden in de
buitenruimte en in de openstelling van voldoende sporthallen waar betaalbaar kan worden gesport.
DENK staat voor een divers cultuuraanbod in
de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt
daarom nadrukkelijker ingezet op een divers
aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele
instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit
een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar
de noodzaak van sommige cultuursubsidies
en zelffinanciering wordt gestimuleerd.
Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod
in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst
in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.
Er wordt meer ingezet op vernieuwing en
jongeren krijgen een grotere stem binnen het
cultuurbeleid.

Toegang tot recreatie voor inwoners met een
lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind
moet de mogelijkheid hebben om een dagje
uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen
het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en
recreatie instellingen voor inwoners met een
lager inkomen.
De gemeente stimuleert een bruisende
horecasector binnen onze gemeente. Er wordt
ruimhartiger omgegaan met vergunningen voor
horecaondernemers, zoals terrasvergunningen.
Sluitingstijden worden waar mogelijk verruimd.

De gemeente investeert meer in sociale
ruimten waar mensen in de wijk samen kunnen
komen. Iedere wijk krijgt de mogelijkheid een
buurthuis op te richten.
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DENK realiseert sport, cultuur en recreatie voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Het steunen van evenementen met een multicultureel en internationaal

• Faciliteren van bijeenkomstruimten voor jongeren. Ruimtes voor

karakter om hiermee Venlo aan te prijzen bij een internationaal publiek.

jongeren om samen te komen en met elkaar tijd door te brengen

• Zwembad de Wisselslag herbouwen op de manier welke door

zonder overlast voor de omgeving dienen ingericht te worden naar de

verschillende verenigingen is gevraagd, namelijk een 50-meterbad

specifieke eisen van leeftijdsgroepen. Ruimtes waar kinderen van

in combinatie met een 20-meterbad. Hierbij zou ook nog een extra

+/- 12 jaar bij elkaar komen dienen anders te zijn dan ruimtes

recreatiebad kunnen worden gerealiseerd.

voor 16+ jarigen.

• Een laagdrempeliger en diverser cultuuraanbod van de gemeente
zodat deze aansluit bij de diversiteit van de stad, middels het gericht en
stimulerend verstrekken van subsidies.

• Een monument voor bewustwording met betrekking tot slavernij.
Jaarlijks op 1 juli, de dag van de afschaffing van de slavernij, zou er een
festiviteit plaats moeten vinden bij dit te bewerkstelligen monument.
Tevens zou dit samengevoegd kunnen worden met een monument
voor gastarbeiders.

• Een stem toekennen aan jongeren, zodat zij mee kunnen praten over
het faciliteren van culturele voorzieningen.
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10 Financiën en Bestuur
DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet andersom.
Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving uit de coronacrisis te investeren.
DENK accepteert het daarom voor de komende
periode om het weerstandsvermogen van de
gemeente zo mogelijk op een verantwoorde
wijze te laten afnemen, om als gemeente te
kunnen blijven investeren in een weg uit de
crisis.
Financiële opgaven in de toekomst kunnen
voor DENK gedekt worden door van de meest
draagkrachtige inwoners van de gemeente
iets meer te vragen. Ook van grote bedrijven
kan meer gevraagd worden. Hierbij zijn de
OZB-belasting voor hele dure woningen, de
precariobelasting en de reclamebelasting
bijvoorbeeld bespreekbaar. Financiële opgaven
zullen waar mogelijk gedekt worden binnen de
bestaande begroting.

DENK wil heffingen in de gemeente zo
rechtvaardig mogelijk inrichten. Dit betekent
dat heffingen zo veel mogelijk gebaseerd
moeten zijn op daadwerkelijk gebruik van
voorzieningen. Dit zien wij bijvoorbeeld
als mogelijkheid bij de rioolheffing.
Kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen
voor inwoners in armoede blijven te allen tijde
behouden.
DENK gelooft in een democratisch en integer
gemeentebestuur. De gemeente maakt
werk van participatie van inwoners vooraf
en gedurende uitvoering van het beleid.
Gemeentemedewerkers worden nadrukkelijker
geschoold in integriteit. Het tegenaan van
discriminatie binnen de gemeentelijke
organisatie is hiervan een belangrijk onderdeel.

Beloningen en vergoedingen voor bestuurders
en ambtenaren worden gematigd.
De gemeente stelt bij samenwerking met
andere partijen een harde eis dat beloningen
redelijk zijn. Geen zelfverrijking met
gemeenschapsgeld.
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DENK realiseert financiën en bestuur voor iedereen met de volgende maatregelen:
• Minder onnodige bureaucratie waarbij de burger onnodig lang moet
wachten en vaak van hot naar her wordt gestuurd.

• Verlaging van OZB voor inwoners. Verhogen van OZB voor
villawoningen met een WOZ-waarde van meer dan €650.000.

• De schuld niet vooruitschuiven naar komende generaties, de gemeente
zorgt dat haar schuld beheersbaar blijft maar doet wel nodige
investeringen waar het verantwoord kan.

• Investeren in de toegankelijkheid van de lokale democratie.
Het verbeteren van de mogelijkheden voor het digitaal volgen van
debatten. Beeld en geluidskwaliteit is beneden maat. Het volgen
van raadsvergaderingen wordt ook mogelijk via een app of sociale
mediakanalen.

bewegingdenk.nl
DENK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle in dit
verkiezingsprogramma aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie in dit
verkiezingsprogramma is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is richtinggevend voor de politieke activiteiten
van DENK in de periode 2022-2026. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit verkiezingsprogramma worden
ontleend. DENK heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van dit programma en daarbij gebruik
gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.

