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Inleiding 

 

Voor de VVD zullen  de volgende uitgangspunten maatgevend zijn: 

1. een goed verantwoord financieel beheer met een sluitende begroting. 
2. het vorm geven aan de noodzakelijke samenwerking   

 

De VVD Bergen kiest daarbij voor: 

a. Een klantgerichte dienstverlening aangepast aan de moderne tijd en 
rekeninghoudend met alle burgers. 
 

b. Behoud van de leefbaarheid in de dorpen en daarmee in de gemeente door een 
integrale aanpak en met inzet van de zelfredzaamheid van de burgers. 
 

c. Geen onnodige lastenverhoging. 
 

d. Verder vorm te geven aan de visie 2030: “Natuurlijk ondernemen met 
betrokkenheid in het sociale domein”.  
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Bergen is een zelfstandige gemeente die nauw samenwerkt met de 

gemeenten uit de regio Noord Limburg. Zij dient financieel gezond te 

blijven en houdt de lasten voor de burger zo laag mogelijk. De 

kwaliteit van de dienstverlening aan de burger is boven gemiddeld. 

De burger wordt betrokken bij de voorbereiding van het beleid. 

 

Besturen om te dienen 

 

 

 

 

 

1. Doelmatig bestuur 
 

De gemeente is het overheidsorgaan dat het dichtst bij de burger staat. Het 
gemeentebestuur is er voor de burger en niet andersom 

De gemeente blijft de burgers in een zo vroeg mogelijk stadium bij haar plannen 
betrekken. De politieke besluitvorming dient integer, doorzichtig en controleerbaar te zijn 
met een open communicatie tussen gemeentebestuur en burgers. 

Het gemeentebestuur dient telkens zorgvuldig af te wegen of iets haar taak is of een eigen 
verantwoordelijkheid van de burger. De raad moet nieuw beleid steeds afwegen tegen 
bestaand beleid. De gemeente mag niet op de stoel van  de ondernemer gaan zitten. 

Liberalen zijn voorstanders van een sterk en bloeiend maatschappelijk middenveld. Dit 
middenveld verbindt mensen met elkaar en vormt een onmisbare buffer tussen individu en 
overheid.  

De VVD kiest in beginsel voor een college dat stoelt op een meerderheid in de gemeente-
raad. Iedere fractie moet in principe in staat worden gesteld inbreng te hebben bij de 
opstelling van het raadsprogramma. 

De VVD is voor een strategische samenwerking met alle gemeenten in de regio Noord-
Limburg.  Voor de uitvoering van de regiovisie BGM  werkt zij samen met Gennep en 
Mook-Middelaar. Als uitgangspunten voor een goede samenwerking kiest de VVD voor 
gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Bovendien zal een goede samenwerking altijd 
leiden tot een meerwaarde voor de deelnemers. 

Bij afspraken over samenwerking dienen front-Office werkzaamheden binnen onze 
gemeente te blijven. Verder moet de raad de verordeningbevoegdheid zelf blijven houden 
en zal er enige vorm van democratische controle door de raad op het 
samenwerkingsverband moeten zijn. 
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2. Dienstverlening 
 

De gemeente is ook een serviceorganisatie ten dienste van de burger. Zij maakt daarbij 
zoveel mogelijk gebruik van een digitaal loket dat 24 uur per dag geopend is. 

Daarnaast is er een klantencontactcentrum waar de burger op afspraak met alle vragen 
voor de overheid terecht kan. 

De VVD vindt dat de leges kostendekkend moeten zijn, waarbij de gemeente de plicht 
heeft om kostenefficiënt  te handelen en de kosten transparant en inzichtelijk te maken. 

Regels moeten zinvol, begrijpelijk en eenduidig zijn. Onnodige bureaucratie en 
regelgeving moeten voorkomen worden. Het bestuur mag niet betuttelend zijn, maar moet 
stimulerend, ondersteunend en motiverend optreden naar individuen en organisaties van 
burgers. 

De VVD wil dat vergunningen waar mogelijk worden afgeschaft, samengevoegd of 
vervangen door een meldingsplicht of algemene regels. Alle portefeuillehouders nemen de 
verantwoordelijkheid om de regeldruk in hun portefeuille te verminderen. 

Gemeentebestuur, wethouders en ambtenaren zijn er voor de burgers en niet andersom. 
Zij zijn dus gewoon vriendelijk en meedenkend naar de burger toe. Zij houden zich aan 
afspraken, bellen zo spoedig mogelijk terug en beantwoorden brieven en e-mail in een 
begrijpelijke taal. 
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3. Financieel beleid 
 

Een goed financieel beleid vormt de basis voor het gemeentelijke beleid. Voor de VVD is 
het daarom vanzelfsprekend dat er gewerkt wordt met een reëel geraamde sluitende 
begroting met een inzichtelijk meerjarenperspectief. 

Mochten er in de toekomst bezuinigingen nodig zijn dan moeten die in de eerste plaats 
gezocht worden in de niet-wettelijke (verplichte) taken en vervolgens binnen de ruimte in 
de uitvoering van verplichte wettelijke taken.  

De VVD zal kritisch kijken naar wat er wel en niet noodzakelijk is binnen de verplichte 
taken. 

Vergaande samenwerking bij de uitvoering van bestaande en nieuwe taken is wat de VVD 
betreft noodzakelijk uit het oogpunt van kostenbeheersing en vereiste specialistische 
kennis. Dit mag echter in principe niet ten koste gaan van de lokale visie. Lokale 
democratische toetsing dient daarbij geborgd te zijn. 

De VVD streeft er na de lokale lasten voor de burger zo laag mogelijk te houden. In 
principe wijst zij verhogingen af. 

De VVD wijst iedere vorm van verkapte subsidies af. Ook het voeren van een verkapte 
inkomenspolitiek op gemeentelijk niveau is voor de VVD taboe. 

 

4. Openbare orde en veiligheid 
 

Voor de VVD staat veiligheid centraal. Het is een van de kerntaken van de gemeente. De 
burger voelt zich pas vrij als hij zich veilig voelt. Mede daarom wil de VVD dat de aanpak 
van de zogenaamde kleine criminaliteit, die veelal zorgt  voor de onrustgevoelens bij de 
burger, prioriteit houdt in het politieprogramma. 

Om het veiligheidsgevoel van de burger te vergroten, dient het blauw op straat meer en 
vaker zichtbaar te zijn. De VVD pleit daarom voor de inzet van buitengewone 
opsporingsambtenaren ( BOA’s). 

De gemeente is verantwoordelijk voor een eigen rampenplan en stemt haar 
veiligheidsbeleid af met de veiligheidsregio Noord- en Midden-Limburg. Zij houdt rekening 
met aangrenzende (Duitse) regio’s.  

Veilige wegen zijn de basis voor verkeersveiligheid, daarom vraagt de VVD om extra 
aandacht voor het onderhoud van onze wegen. De huidige verkeersmaatregelen vragen 
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om een kritische evaluatie. In alle gevallen zullen de genomen maatregelen gehandhaafd 
moeten worden.                                                                                         

5. Communicatie met de burger 

 

In de context van het huidige maatschappelijke leven is een goede communicatie met de 
burger niet meer weg te denken. Het gebruik van de moderne middelen  is daarbij 
vanzelfsprekend. De VVD wil echter ook rekening houden met die burgers, die niet 
beschikken over, of niet gewend zijn aan, het gebruik van die moderne middelen. 

Het periodiek bezoeken van de dorpen door het college is een goede manier om het 
contact met de burgers te onderhouden. De VVD is hier voorstander van. 

Voor de communicatie met de burgers pleit de VVD enerzijds voor het benutten van de 
moderne sociale media, anderzijds blijft de informatiepagina in het lokale nieuwsblad voor 
veel burgers het gewenste middel.  

6. Personeel en organisatie 
 

De VVD staat voor een krachtig en goed bestuur. De gemeente heeft te maken met 
veranderende en steeds complexere taken. Om deze ambities waar te maken vindt de 
VVD het vanzelfsprekend dat de gemeente beschikt over een gemotiveerd, deskundig en 
flexibel ambtelijk apparaat, dat zich moeiteloos aanpast aan de veranderende eisen van 
burgers en de samenleving. 

De gemeente moet een aantrekkelijke werkgever zijn door het voeren van een goed 
personeelsbeleid waarin scholingsbeleid, een leeftijdsbewust personeelsbeleid, flexibele 
werktijden en loopbaanbegeleiding centraal staan. 

Voor het goed functioneren van het ambtelijk apparaat is een sobere maar wel voldoende 
geoutilleerde huisvesting gewenst. Het zijn immers de inwoners, die de kosten moeten 
opbrengen. De uitstraling van het gemeentehuis is op dit moment uitstekend te noemen. 

Het inhuren van tijdelijke krachten dient zoveel mogelijk beperkt te worden. Daar waar 
specialistische kennis nodig is zal eerst binnen de regio gekeken moeten worden naar 
mogelijkheden. Hierbij speelt het mobiliteitspact dat de gemeenten afgesproken hebben 
een centrale rol. 

Door samenwerking met de regiogemeenten denkt de VVD te kunnen besparen op de 
ambtelijke kosten. Een gezamenlijke uitvoering zal gefaseerd ingevoerd moeten worden, 
hierbij zal goed gekeken moeten worden naar de taakinvulling door de verschillende 
personeelsleden.  
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Sociaal Domein 

 

 

 

 

 

 

 

1. Algemeen 
 

Het subsidiebeleid moet worden geëvalueerd en zo nodig aangepast. Dit kan leiden tot 
verhoging dan wel verlaging van subsidies. 
 
Voorkomen moet worden dat niet-werken netto meer oplevert dan wel-werken. Bestaande 
regelingen zullen dan ook kritisch tegen het licht gehouden moeten worden.  

 

2. Jeugd en gezin 
 

Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor de opvoeding van kinderen. Dit is een 
moeilijke taak waarbij ouders soms ondersteuning nodig hebben. Daarom staat de VVD 
positief tegenover het Centrum voor Jeugd en Gezin.  

Goed onderwijs biedt de beste kansen voor iedereen en draagt bij aan de integratie van 
minderheden in onze samenleving. Een goede beheersing van de Nederlandse taal en 
rekenen zijn essentieel voor een goed functioneren in de maatschappij. 

Om de kansen van jonge kinderen met een taal en/of ontwikkelachterstand te vergroten is 
de VVD voorstander van vroege en voorschoolse educatie. De VVD steunt de vorming van 
kindcentra. De betrokkenheid van de ouders blijft een absoluut vereiste. 

Ook hoogbegaafde kinderen verdienen steeds meer aandacht. Voor hen is een speciaal 
ontwikkelingsprogramma gewenst. Uitgangspunt voor onderwijs moet niet zijn: “passen in 
het systeem” maar “het aanpassen van het systeem aan de leerling”. 

De maatschappij is een gemeenschap van burgers. De gemeenschap 

biedt ieder individu gelijke kansen om zich voor te bereiden op een 

zelfstandige deelname aan de gemeenschap. De burger is 

verantwoordelijk voor zijn eigen bestaan (leven) en dient daar zelf 

invulling aan te geven. Hij maakt deel uit van een gemeenschap, 

waarin hij participeert en mede vorm geeft aan de leefbaarheid 

binnen die gemeenschap. De burger is zelfredzaam. In het geval de 

burger niet meer in staat is zichzelf te redden kan hij een beroep 

doen op de gemeenschap. 
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Zowel met betrekking tot het onderwijsachterstandsbeleid als het onderwijs voor 
hoogbegaafden mag beleid worden verwacht van het onderwijs zelf. 

De gemeente streeft naar voldoende en goede speelplaatsen in ieder dorp. Het bestaande 
speelplaatsenplan dient jaarlijks getoetst te worden op kwaliteit van de toestellen en 
speelplekken. Beheer en onderhoud zijn wat de VVD betreft de verantwoordelijkheid van 
ouders. 

De gemeente stimuleert initiatieven voor jongeren tussen 13 en 18 jaar. 

Hoewel de VVD vindt dat voorlichting over alcohol- en drugsgebruik aan jongeren in eerste 
instantie een taak van de ouders is, zal de gemeente de regie van een goede voorlichting 
via scholen en verenigingen op zich moeten nemen. 

Jongeren die een crimineel/overlast gevend gedrag vertonen dienen snel en stevig 
aangepakt te worden. Een gezamenlijke aanpak van ouders, politie en maatschappelijk 
werk onder regie van de gemeente dient gericht te zijn op een gedragsaanpassing zodat 
de jongere op het rechte pad terugkeert. 

 

3. Gezondheid en sport 
 

Gezondheid is een groot goed waarmee zorgvuldig moet worden omgegaan. De 
individuele mens is verantwoordelijk voor de eigen gezondheid. De overheid heeft in deze 
echter een stimulerende, voorlichtende en coördinerende taak en dient waar nodig de 
regie te voeren. 

De VVD onderschrijft de uitgangspunten zoals die in de nota sport en bewegen zijn 
vermeld. Dat betekent zoveel mogelijk jongeren stimuleren om te gaan sporten en de 
senioren voor te lichten over de noodzaak om in beweging te blijven. 

De sportverenigingen spelen een belangrijke maatschappelijke rol in onze gemeente. De 
ontwikkeling van het ledental is bij sommige verenigingen een toenemend probleem, 
daarom pleit de VVD voor een grotere samenwerking tussen de verschillende 
verenigingen. Een samenvoeging van verenigingen en/of locaties wordt door de VVD niet 
afgewezen. 

De VVD hecht grote waarde aan het betrekken van jeugd bij sportactiviteiten Zij vindt dan 
ook dat ondersteunen van sportverenigingen kan op basis van het aantal jeugdleden. 

De VVD roept de sportverenigingen op in te spelen op de veranderende maatschappelijke 
vraag en daarbij actief samen te werken met partners als het onderwijs en de 
(buitenschoolse) kinderopvang. 
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Het bestaansrecht van de sportverenigingen is mede afhankelijk van de beschikbare 
accommodatie. De VVD is voorstander van een modern en goed sportcomplex dat door 
meerdere verenigingen samen gebruikt en geëxploiteerd wordt.  

 

4. Ouderen en gehandicapten 
 

De VVD vindt dat iedereen, dus ook ouderen en gehandicapten, zolang mogelijk 
zelfstandig moeten kunnen wonen en blijven deelnemen aan de samenleving. Het te 
voeren beleid wordt mede ontwikkeld in overleg met organisaties van ouderen en 
gehandicapten. 

De VVD is voorstander van een integrale aanpak waardoor het ouderen en gehandicapten 
beleid verankerd wordt in het totale gemeentelijke beleid. 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning bundelt nagenoeg alle activiteiten van een 
gemeente op het terrein van welzijn. Zij is bedoeld om alle burgers gelijke kansen te 
bieden en is gebaseerd op het compensatiebeginsel. Voor de VVD betekent dit dat zij uit 
gaat van de vraag: “Wat is nodig om mee te kunnen doen” en niet op de vraag “Waar heb 
ik recht op”. 

Uitgangspunt voor het beleid is het beginsel dat iedere burger zolang mogelijk in de eigen 
woonomgeving kan blijven. In beginsel past een verhuisplicht daar niet bij. 

De burger die noodgedwongen een beroep moet doen op het minimabeleid en dus op 
gemeenschapsgeld moet in voorkomende gevallen bereid zijn om een tegenprestatie voor 
de gemeenschap te leveren. 

Statushouders die nog niet in hun eigen onderhoud kunnen voorzien en dus een beroep 
op bijstand mogen doen dienen in ieder geval met volle inzet een taalcursus en een 
inburgering cursus te volgen. Bij onvoldoende inzet kunnen sancties toegepast worden. 

In de ogen van de VVD is maatwerk essentieel voor een goede werking van de wet. 
Iedere burger zal daarbij op dezelfde wijze benaderd moeten worden om 
rechtsongelijkheid te voorkomen. Verder moet de burger de vrijheid hebben om te kiezen 
voor een Persoon Gebonden Budget. 

De VVD is voorstander van de één-loket-aanpak, waarbij de burger met één 
“casemanager” te maken heeft. 

De VVD zal zich blijven inzetten voor de gevolgen van de toenemende vergrijzing. 
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De VVD is voorstander van een passende eigen bijdrage van de burger in de kosten van 
een verstrekking in het kader van de WMO. Deze eigen bijdrage dient voor iedereen gelijk 
te zijn. 

 

5. Leefbaarheid 
 

De leefbaarheid van de gehele gemeente is gediend met sterk centrum, waarin een ruim 
en divers aanbod van voorzieningen aanwezig is en dat qua uitstraling uitnodigt tot een 
bezoek. Met de realisatie van “Mosaïque” is daarvoor de basis gelegd. 

Om het centrum aantrekkelijk te maken voor het publiek is de VVD voorstander van 
blijvend gratis parkeren op het daartoe aangelegde parkeerterrein. Daarnaast zijn een 
klein aantal plaatsen aangelegd voor kort parkeren. Deze blauwe zones moeten daarbij 
strikt gehandhaafd worden. 

De VVD ziet in de dorpsraad een goede gesprekspartner voor het bestuur. Wel zal iedere 
dorpsraad aantoonbaar representatief moeten zijn voor dat dorp en dient haar 
functioneren transparant en openbaar te zijn. 

De demografische ontwikkeling noopt ons tot een herbezinning op het woningbouw 
programma, echter dit mag wat de VVD betreft niet leiden tot een doem denken. Het 
klakkeloos accepteren van krimp is geen uitgangpunt. Daarvoor heeft Bergen te veel te 
bieden. 

Het woningbouwprogramma dient gestoeld te zijn op de woningbehoefte met een goede 
mix van koopwoningen en huurwoningen. Verder wil de VVD dat er in ieder dorp bouw 
mogelijkheden blijven voor de eigen bevolking. 

Gezien de demografische ontwikkeling en de aantrekkelijkheid van Bergen voor jonge 
senioren zal de bouw van levensloopbestendigde woningen voorrang moeten krijgen. 

De samenwerking met de woningbouwcoöperatie met een meerjarenafspraak werkt in de 
ogen van de VVD goed en dient daarom voortgezet te worden. 
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Natuurlijk ondernemen 

 

 

 

 

 

 

1. Algemeen economisch beleid 
 

Economie is de motor voor onze samenleving. Zij zorgt voor werkgelegenheid en 
inkomsten. Vooral het midden- en kleinbedrijf biedt kansen op nieuwe en meer 
werkgelegenheid. Initiatieven van ondernemers verdienen daarom waar enigszins mogelijk 
de volle steun van de gemeente.  

De VVD wenst een duidelijk beleid in het kader van para-commercialisme. 

De relatie met de ondernemers dient op vertrouwen gebaseerd te zijn. Om dit vertrouwen 
op te bouwen overlegt de gemeente periodiek met het bedrijfsleven. 

Voor een snelle afhandeling van de vragen is er één loket voor ondernemers. 

Bergen is een groene gemeente waarin geen plaats is voor grootschalige bedrijfsterreinen 
en ook niet voor grote industriële of logistieke bedrijfsvestigingen. Daarom is 
samenwerking met buurgemeenten in deze van wezenlijk belang. Boxmeer, Gennep, 
Venlo en Venray hebben op dit gebied het nodige te bieden, maar ook de ontwikkeling 
rond het vliegveld Weeze kan voor Bergen van belang zijn en verdient daarom alle 
aandacht. 

Recreatie en toerisme zijn belangrijke pijlers voor de lokale economie. De VVD vindt dat 
Bergen, liefst samen met de regio,  het toerisme zoveel mogelijk moet bevorderen. De 
VVD is voorstander van uitbreiding van vormen van toerisme en zal zich zeker niet moeten 
laten beperken door regionale afspraken. 

Het fietspadennetwerk vormt door zijn ligging in nationaal park “De Maasduinen” een 
prima attractie voor de toerist. Wat de VVD betreft dient dit fietspaden netwerk verder 
uitgebreid te worden met aansluitende routes langs de Maas en in Duitsland. Ook het 

Bergen heeft een uitgebreid en aantrekkelijk natuurgebied dat de 

basis vormt voor een verder uit te bouwen toeristische ontwikkeling. 

Daarnaast heeft Bergen van oudsher agrarische bedrijvigheid die 

behouden moet blijven. Deze twee pijlers van onze economie dienen 

ondersteund te worden door een passend ruimtelijk beleid. 
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wandelroute netwerk “Knopen Lopen” is een prima attractie en moet goed onderhouden 
blijven. 

Voor kleinschalige kwaliteitsverbeteringen in ons toeristische product komt de zgn. 
denktank toerisme met waardevolle suggesties. De VVD juicht deze werkwijze toe en vindt 
dat de gemeente hier de komende jaren mee door moet gaan. 

Grootschalige ontwikkelingen zien wij in de plannen voor Maaspark Well. De integrale 
aanpak in combinatie met de Maaswerken en betrokken ondernemers heeft onze volle 
steun. De gemeente moet volle medewerking verlenen aan de plannen voor verdere 
uitbreiding van de jachthaven. 

De VVD pleit voor een moderne en flexibele vorm van de toeristenbelasting.  

De VVD wil de promotie van ons gebied versterken en daar financiën voor vrijmaken. 

 

2. Agrarische ontwikkeling 
 

Van oudsher is de agrarische bedrijvigheid een van de pijlers van de Bergense economie. 
Deze moet zich wat de VVD betreft kunnen blijven ontwikkelen, zowel op de korte als op 
de lange termijn. Daartoe dient een landbouwontwikkelingsplan opgesteld te worden. 

De VVD is tegen onnodige onttrekking van landbouwgronden voor natuurontwikkeling. 

Vrijkomende opstallen in het buitengebied kunnen indien gewenst in gebruik blijven voor 
bijvoorbeeld toeristische activiteiten of startende ondernemers. 

De VVD ziet groeikansen voor de glastuinbouw. Tuindorp biedt daarvoor nog 
uitbreidingsmogelijkheden mede door de gunstige ligging en de goede infrastructuur. 

De mogelijkheden voor intensieve veehouderij zijn uiterst beperkt. De VVD wil de 
schaarse mogelijkheden die er zijn in eerste instantie gebruiken voor ondernemers uit de 
eigen gemeente. 

Het pachtbeleid dient herzien te worden opdat ook jonge ondernemers gebruik kunnen 
maken van ons aanbod van pachtgrond. Reële pachtprijzen zijn wat de VVD betreft daarbij 
het uitgangspunt. 
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3. Ruimtelijke ordening 
 

De VVD vindt dat winkels zoveel mogelijk thuishoren in een winkelgebied/centrum, zij is 
geen voorstander van vestiging in woonwijken. 

De VVD vindt dat winkeliers zelf moeten kunnen beslissen wanneer zij open of gesloten 
zijn, zeker gezien de toenemende concurrentie van de internethandel. 

Onze gemeente beschikt over veel natuurgebied en de VVD vindt dat dat ook zo moet 
blijven. Dit betekent dat we met het overige gebied extra oplettend moeten zijn. De VVD is 
daarom een voorstander van een structurele en moderne aanpak van het ruimtelijk beleid. 

Bergen moet een prettige woon- en werkgemeente blijven, waarin iedere burger zoveel 
mogelijk zijn eigen wensen mag realiseren. De VVD wil daarom bij nieuwe 
bestemmingsplannen, zoveel mogelijke ruimte voor een eigen individuele invulling. 

De begin 2006 vastgestelde structuurvisie+ dient op korte termijn geactualiseerd te 
worden en waar nodig aangepast aan de vastgestelde regiovisie Bergen, Gennep en 
Mook-Middelaar. 

Bergen heeft geen mogelijkheden voor nieuwe grootschalige / industriële vestiging. Zij 
dient dat ook niet na te streven. Wel kunnen er op het bestaande terrein door in te breiden 
en braak liggende stukjes optimaal te benutten nog enkele kleine vestigingen komen. 

De veiligheid op het bedrijventerrein dient in overleg met de gebruikers zo goed mogelijk 
geregeld te blijven. 
 
De VVD blijft voorstander van een welstandsvrije gemeente, met uitzondering van 
historische kernen en gebouwen.  
 
In de gemeente Bergen moet gestreefd worden naar het verstrekken van 
balieflitsvergunningen in plaats van soms langdurige procedures.  
 
 

4. Verkeer 
 

De VVD blijft van mening dat de gemeente prioriteit moet geven aan een duurzame 
verkeersveiligheid om het aantal verkeersslachtoffers zoveel mogelijk te minimaliseren. 

De VVD is voorstander van de inrichting van 30 km-zones rondom scholen en 
snelheidsbeperkende maatregelen in woonwijken. Een snelheidsbeperking van 30 km 
voor de volledige bebouwde kom wijst zij af. 
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Snelheidsbeperkingen buiten de bebouwde kom dienen slechts ingesteld te worden op die 
plekken waar dit een zinvolle bijdrage aan de verkeersveiligheid is. 

Alle snelheidsbeperkingen dienen gepaard te gaan met bijbehorende flankerende 
maatregelen. 

Voor het interlokale verkeer komende uit Venray met bestemming Duitsland en richting 
vliegveld pleit de VVD voor een veilige aansluiting vanaf de rotonde bij Well. 

5. Milieu 
 

Een gevarieerde groenvoorziening in de kernen draagt bij aan een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat. De VVD pleit voor een zo groen mogelijk invulling van de openbare ruimte en 
een adequaat onderhoud. Hierbij kan aan een vorm van adoptie door plantencentra, lokale 
ondernemers, plaatselijke instellingen of burgers gedacht worden.                                                                                                                             

Het beleid om de afvalstoffen aan de bron te scheiden dient voortgezet te worden. Verder 
huldigt de VVD het principe de vervuiler betaalt. Het huidige systeem met het tarief per 
geleegde container komt daaraan tegemoet. Het gratis aanbieden van tuinafval op het 
milieupark moet worden voortgezet. 

De afvalstoffenheffing dient kostendekkend te zijn. Eventuele overschotten dienen direct 
met het tarief verrekend te worden.  

De VVD is voor afkoppeling van het regenwater van het riool en wil de bestaande 
afkoppelsubsidie voortzetten. 

De VVD pleit voor de toepassing van duurzame energie. De gemeentelijke energievisie is 
daarvoor een goed uitgangspunt.  Onze gemeente is geen geschikte plaats voor de 
plaatsing van windmolens. 

Mogelijkheden voor zonne-energie , geothermische-energie en bio-energie verdienen de 
voorkeur. De VVD blijft streven naar zogenaamde energieakkers en vindt dat de gemeente 
initiatieven daarvoor zou moeten ondersteunen. 

De gemeente dient verder het initiatief te nemen om de plaatsing van voldoende 
oplaadpunten voor elektrisch verkeer mogelijk te maken 
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