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Geachte leden van de gemeenteraad,
Geachte burgemeester en wethouders,
Allereerst willen wij u graag bedanken voor de gelegenheid om hier namens de ondernemers
van de binnenstad, namens Venlostad.com, te reageren op de voorliggende
programmabegroting.
Complimenten aan het college voor een sluitende begroting. Een begroting die weer ruimte
heeft om te investeren. Speciaal compliment ook aan wethouder Boom voor zijn
inspanningen bij het realiseren van de noodzakelijke ondertunneling van spoorwegovergang
Vierpaardjes. Na jaren van onzekerheid is er nu eindelijk duidelijkheid voor omwonenden,
maar ook voor ondernemers in de binnenstad en hulpdiensten waarvoor deze
verkeersverbinding ook van belang is.
Voor ik zal ingaan op de begroting graag het volgende: Venlostad.com is de overkoepelende
belangenbehartiger van alle ondernemers in de binnenstad, horeca en detailhandel. Hierbij
gaat het om ongeveer 380 winkeliers en ruim 100 horecazaken. Een aantal dat overigens
groeit. Want hoewel er veel te klagen valt, of näöle zo u wilt, gaat het meeste gelukkig heel
erg goed. Velen zitten in de plus.
In de binnenstad werken maar liefst 4200 werknemers. Jaarlijks bezoeken 13 miljoen
mensen de binnenstad. Gemiddeld genereert de binnenstad een half miljard Euro omzet.
Niet niks, zou je zeggen. En dat zouden we gezamenlijk moeten koesteren!
Venlo won in 2013 de titel Beste Binnenstad van Nederland. Een titel die we als stad tot
2016 met trots mochten dragen. Maar we zijn alweer zes jaar verder en het is tijd voor
actualisering. Tijd voor nieuw elan, tijd voor nieuwe energie en daarvoor geldt zeker: tijd voor
een duidelijke visie en strategie voor de binnenstad.
Sinds mijn aantreden als voorzitter een jaar geleden ben heb ik mij in veel zaken verdiept en
heb ik met veel mensen gesproken. Wat telkens terugkomt is een gebrek aan visie en dus
aan duidelijkheid. Er gebeuren wel goede dingen, maar het zijn vooral ook veel
onsamenhangende ideeën en plannen. Wat voor ons als partner vaak onduidelijk is, is wie
gaat nu precies waarover? Vanuit het college zijn er drie wethouder met de binnenstad
bezig. Soms wijzen ze naar elkaar en soms lijkt het alsof ze niet goed op de hoogte zijn van
waar ze met elkaar precies mee bezig zijn.
Het meest exemplarisch is wel de gang van zaken rondom de parkeergarage op het
Arsenaalplein, waarover uw raad in het eerste kwartaal van 2017 een wijs besluit nam en
waarover Venlostad.com uw raad volgende week een eigen onderbouwde visie op het
gebied van parkeren en bereikbaarheid zal presenteren. Wat ons echt van het hart moet is
de bestuurlijke wirwar en onduidelijkheid waarmee wij, zeker in dit dossier zijn
geconfronteerd. Drie wethouders zijn ermee bezig: projectwethouder Arsenaal mevrouw
Pollux, wijkwethouder binnenstad en wethouder economie de heer Boom en ‘last but not
least’ wethouder Peeters van openbare werken en verkeer. Alle drie spreken ze met
initiatiefnemers, ondernemers, bewoners en anderen maar vaak niet met één mond. Dat
werkt enorm verwarrend. Wij hebben geprobeerd om met alle drie tegelijkertijd aan tafel te
komen om de onduidelijkheid weg te nemen. Een verzoek dat we samen met het Wijkoverleg

binnenstad deden, maar dat is helaas niet gelukt. We komen hier graag volgende week op
terug of u moet hierover nu al vragen hebben. Dan beantwoorden wij die graag.
Waarvoor wij vandaag zijn gekomen is om aandacht te vragen voor de leefbaarheid, netheid
en volksgezondheid in de binnenstad. Het is niet alleen een doorn in het oog, maar ook geen
gezicht dat de afvalbakken in de centrum na drukke winkeldagen niet geleegd worden. De
rotzooi, de drek, die na een drukke winkeldag achterblijft is ongekend: een koningsmaal voor
ongedierte als ratten en muizen. Er dreigt een plaag te ontstaan in de stad. Niet alleen
ondernemers, maar ook inwoners maken zich hier zorgen over. Ook onze gasten in de stad
spreken schande over de vuilnisbelt die elk weekend ontstaat. Ondernemers dragen bij aan
een schone stad, hangen samen met de gemeente ook extra blauwe zakken op en dragen
op tal van manieren bij aan een schone stad. Samen met citymanagementorganisatie Venlo
Partners lanceerden we zelf onlangs bovendien de terugkeer van het zogenaamde ‘paeper
en zaltstel’, het is een begin maar bij lange na niet genoeg. Maak alsjeblieft meer geld vrij
voor het ledigen van de afvalbakken na sluitingstijd. Wij hebben begrepen dat dit op
jaarbasis €15.000 extra kost. Dat hebt u toch wel over voor bedrijventerrein binnenstad, het
uithangbord van de gemeente Venlo?
Tot slot, nog een punt. Uw raad besloot de Maasboulevard te bouwen en plaatste daar een
prachtige glazenbrug met prachtige roulerende kleuren. Een ‘eyecatcher’ waar menig
binnenstadsbewonderaar prachtige foto’s van maakt, maar ook een brug die helaas niet
bestand was tegen vandalisme en als gevolg daarvan is vernield. “Verlichting Weerdbrug
Venlo kapot, geen geld voor reparatie” kopte De Limburger op 27 september. “De verlichting
van brug De Weerdsprong bij de Maas in Venlo is kapot en wordt voorlopig ook niet
gerepareerd. De gemeente heeft geen budget om het licht weer aan te doen” was de reactie
een een woordvoerder van de gemeente. Volgens onze informatie is dit toch een politieke
keuze? De brug, waar onlangs door carnavalsvereniging Jocus kunstwerk De Krijger nog
aan de stad werd geschonken, is zelf ook een kunstwerk. Kunstwerken in de openbare
ruimte zijn belangrijk voor de aantrekkelijkheid van onze stad. Kapotte bruggen zijn dat niet.
Wij doen dan ook een beroep op uw raad om geld vrij te maken voor de noodzakelijke
reparatie van de statige Weerdsprong. Met zo’n positieve begroting moet er ook voor de
binnenstad toch ook wel iets in het vat zitten?
Wij danken u voor uw aandacht en wensen u namens Venlostad.com veel succes en
wijsheid toe bij uw beraadslagingen en keuzes!

