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Geachte heren,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de uitslag van de verkiezingen voor
provinciale staten in Limburg. Een uitslag die zowel continuïteit als verandering lijkt te
verbeelden. In ieder geval zal deze uitslag en de coalitievorming mede bepalend zijn voor de
invulling van de ambitie om van Limburg een nog aantrekkelijkere provincie te maken om in
te wonen, te leven en in te werken. Venlo is daarbij graag uw partner.
Venlo vervult voor het noordelijk deel van onze provincie de rol van centrumstad en van
centrumgemeente. Dat wil zeggen dat, in onze relatief dunbevolkte regio, vrijwel alle
stedelijke en bovengemeentelijke voorzieningen in Venlo zijn geconcentreerd, zowel
cultureel, maatschappelijk als op het gebied van hoger onderwijs en gezondheidszorg. Een
goed geoutilleerde centrumstad is daarmee van vitaal belang voor de inwoners van onze
regio. Venlo vervult, gegeven de in onze stad aanwezige sociale huurwoningvoorraad,
daarnaast in onze regio ook een belangrijke rol voor inwoners aan het begin van hun
wooncarrière of met een klein inkomen.
Als centrumgemeente voelen wij tegen die achtergrond een bijzondere verantwoordelijkheid
voor de bestuurskracht van de regio Noord-Limburg en de onderlinge samenwerking binnen
onze regio die daarvoor noodzakelijk is. Zo werken wij op dit moment in regionaal verband
met u en andere partners samen aan een nieuwe investeringsagenda, inclusief de beoogde
regiodeal met het rijk. Uiteraard zetten wij daarbij in op een duurzaam economisch- en
maatschappelijk effect.
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In deze brief gaan wij in op een aantal specifieke Venlose vraagstukken, die zeker ook voor
de (inter)nationale positie van Limburg zeer relevant zijn. We beperken ons hierbij tot de
majeure ontwikkelingen, passend bij een 100.000 plus stad, waarin wij reeds geruime tijd
gezamenlijk optrekken.

Cultuur
Cultuur en cultuurhistorie is belangrijk voor een provincie zo rijk aan tradities en creativiteit
als Limburg. Venlo is daar geen uitzondering op. Samen met de provincie werken wij aan het
behoud en versterking hiervan door het stimuleren van initiatieven en ondersteuning van het
verenigingen die hieraan een bijdrage leveren.
Daarnaast investeert Venlo de komende jaren in de ontwikkeling van het Museumkwartier tot
een educatief en cultureel cluster waar ontmoeting, inspiratie, innovatie en uitwisseling van
kennis en ideeën centraal staan. De nieuwe onderwijshuisvesting van de Universiteit
Maastricht en de realisatie van het nieuwe Museum van Bommel van Dam zijn belangrijke
schakels om dit doel te bereiken. Samen met de provincie Limburg willen wij het gesprek
vervolgen over de verdere inhoudelijke invulling en versterking van dit binnenstedelijk
gebied. Uiteraard blijven wij graag met u in gesprek over de versterking van het culturele
aanbod en de culturele programmering van onze podia, zoals Grenswerken De Maaspoort.
Grens
In de afgelopen jaren zijn onze grensoverschrijdende contacten binnen de Euregio RijnMaas Noord verder toegenomen. Niet alleen op bestuurlijk, maar ook op ambtelijk niveau is
er sprake van een groei van de onderlinge uitwisseling. Samen bekijken wij de
mogelijkheden om, bijvoorbeeld op het gebied van hoger onderwijs en kennisuitwisseling, tot
initiatieven te komen.
Met de presentatie een aantal jaren geleden van de, in opdracht van de provincie Limburg
opgestelde, Kansenatlas hebben we als stad en regio gezamenlijk met u de ambitie
uitgesproken om werk te maken van de kansen die onze grensligging biedt, met name op het
gebied van arbeidsmarkt en mobiliteit. Venlo heeft haar ambities verwoord in een stedelijke
programma 'Venlo Internationaal' en binnen de begroting hiervoor (ondanks de financiële
tegenwind) middelen vrijgemaakt. Wij vragen u om ook uw inzet de komende jaren op dit
aspect te continueren.
Herstructureringsopgave en bestuursakkoord
Op basis van een bestuursakkoord wordt gewerkt aan de versterking van de
aantrekkelijkheid van stedelijke voorzieningen. Deze agenda beslaat een serie
herstructureringsopgaven met serieuze investeringen op het gebied van wonen, cultuur,
infrastructuur, recreatie, duurzaamheid, economie, cultuurhistorie en leefbaarheid. Zonder de
Provincie als sterke partner is het niet mogelijk om op deze punten aantrekkelijk en
onderscheidend te blijven voor toekomstige generaties.
GreenPort en Brightlands
Als stad willen wij uiteraard een relevante positie blijven bieden voor ontwikkelingen van
internationaal belang. De groei van de werkgelegenheid, versterking van de onderwijs- en
innovatiekracht, alsmede de aantrekkelijkheid voor kenniswerkers en studenten kan alleen
gerealiseerd worden als u samen met ons en de reeds betrokken partners de ingezette
koers vast blijft houden.
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Wij doelen op de groei en de versterking van de HAS Limburg, Fontys Hogeschool,
Universiteit Maastricht en Gilde Opleidingen. De ontwikkeling van studentenfaciliteiten en de
gastvrije huisvesting voor arbeidsmigranten bieden kansen voor de vestiging en carrière van
'nieuwe Limburgers'. Uiteraard geldt daarbij ook de duurzame doorontwikkeling op de
bekende dossiers van onze bereikbaarheid en overslag voor het bovenliggend wegennet,
per spoor en het water.
Venlo Sportstad

Er is niet alleen veel economisch, maar ook veel sporttalent in Limburg. Actueel is dan ook
het gesprek dat wij gezamenlijk met u en met college Den Hulster voeren over de concrete
invulling van de ambitie om een sportzone op Sportpark Hagerhof te ontwikkelen. Dit ter
versterking van Den Hulster als Topsort- en Talentenschool.
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen indien u bij de gesprekken over een nieuw
coalitieprogramma het voorafgaande zou willen betrekken en een afschrift van deze brief ter
kennis zou willen brengen aan de fracties in provinciale staten. Wij zien wederom uit naar
een goede bestuurlijke samenwerking en een eerste kennismaking met het nieuwe college
van Gedeputeerde Staten. Voor de (nieuwe) statenleden geldt uiteraard dat wij deze in de
nabije toekomst gastvrij willen ontvangen en informeren!
Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders v
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