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VOORWOORD
Op 12 september 2012 stemde 27 % van de Venraynaren op de VVD. Het
betrof de verkiezing van de Tweede Kamer, en de uitslag toonde aan dat
Venray veel liberalen telt. Een klinkend resultaat waarvoor wij de kiezers
dankbaar zijn en waarop wij, met dezelfde steun en vertrouwen van u, de
Venrayse kiezer, graag in Venray verder zouden willen bouwen.
Voor u ligt het programma van de VVD Venray voor de jaren 2014 - 2018. Er
is bewust gekozen om uit het totale liberale gedachtegoed een tiental
speerpunten te selecteren. Zaken die de VVD voor de Venrayse gemeenschap
wil realiseren.
Buiten deze punten heeft de VVD Venray uiteraard oog voor andere
onderwerpen die voor Venray en voor u als Venraynaar van belang zijn en u
direct of indirect raken.
De huidige raadsperiode begon op 1-1-2010, na de samenvoeging met
Wanssum, Geijsteren en Blitterswijck.
In en buiten de raadszaal heeft u steeds kennis kunnen nemen van de door
de VVD fractie ingenomen standpunten. Wij waren het lang niet altijd eens
met de voorstellen van het college van B&W. Anderzijds heeft onze fractie
zich constructief opgesteld bij de behandeling van voorstellen die goed waren
voor Venray en de Venraynaren.
Een grotere VVD fractie vanaf 2014 biedt meer mogelijkheden om onze
speerpunten te realiseren. Daarvoor is uw stem nodig.
Wij rekenen op u op 19 maart 2014.
Frans van Hooft, Voorzitter

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018

www.vvd-venray.nl

2
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Speerpunten
in het VVD verkiezingsprogramma 2014 -2018

De VVD streeft naar:
1.

een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting, zonder
verdere onnodige gemeentelijke lastenverzwaring;

2.

passend werk voor alle werkzoekenden en het behouden en bevorderen
van werkgelegenheid;

3.

een gemeente die goede initiatieven van burgers en ondernemers
stimuleert en faciliteert;

4.

een goed en gezond ondernemersklimaat voor de agrarische sector;

5.

passende huisvesting voor alle inwoners;

6.

een gemeente waar het goed, veilig en gezond wonen, werken en
recreëren is in alle veertien woonkernen van onze gemeente;

7.

passende zorg voor iedere burger die dat nodig heeft;

8.

goed, deugdelijk en passend basisonderwijs voor alle leerplichtige
inwoners binnen de gemeente;

9.

een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners en ondernemers,
waar o.a. het gemeentehuis vijf dagen en tenminste één avond per
week geopend is;

10.

een prominente centrumfunctie van de kern Venray in de regio met de
daarbij behorende voorzieningen op regionaal niveau.
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1. Een financieel gezonde gemeente met een sluitende begroting,
zonder verdere onnodige gemeentelijke lastenverzwaring
In de afgelopen jaren heeft de gemeente Venray diverse projecten
gerealiseerd en daarvoor financiële verplichtingen aangegaan die een forse
gemeentelijke schuldenlast heeft veroorzaakt. Voor de VVD een zorgelijke
situatie welke de gemeente noodzaakt orde op zaken te stellen. Niet meer
uitgeven dan er binnenkomt en daar waar mogelijk schulden terugbrengen.
Waar mogelijk bezuinigen, wat niet betekent meer inkomsten genereren
uit hogere gemeentelijke lasten voor de burgers en bedrijven. Daarvoor is
het plafond al lang geleden bereikt en de VVD zal geen verdere onnodige
lastenverzwaring toestaan.
De VVD is van mening dat de gemeente moet zorgen voor een
transparante sluitende begroting waarin alle beleidsplannen zijn
gebudgetteerd. De VVD wil een overzichtelijk geheel van nota’s, visies,
notities, convenanten, aanvullende plannen, beleidskaders, onderzoeken,
verordeningen en regelingen. Geen voortdurend beroep op de post
onvoorzien. Helder, duidelijk en overzichtelijk beleid verwoord in deze
sluitende begroting die uiterlijk in het najaar voorafgaande van het
begrotingsjaar gepresenteerd moet worden.
Verder
wil
de
VVD
dat
de
gemeente
een
gestructureerde
meerjarenbegroting maakt waarin alle financiële plannen en mogelijkheden
van de gemeente helder en duidelijk worden aangegeven. Posten die leiden
tot onnodige lastenverhoging voor burgers en bedrijven zullen voor de VVD
aanleiding zijn om niet in te stemmen met deze begrotingsplannen.
Bezuinigingen door het schrappen van kosten die gemaakt worden voor
onnodige regelgeving en door het uitvoeren van bestuurlijke bijzaken waar
de gemeente Venray niet over gaat, zullen daarentegen kunnen rekenen
op goedkeuring van de VVD.
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2. Passend werk voor alle werkzoekenden en het behouden en
bevorderen van verdere werkgelegenheid
In Venray is meer werkgelegenheid dan er werkers zijn. Er is een gevarieerd
aanbod van banen in de zorg, dienstverlening, industrie en zeker in de
agrarische sector. Toch is het werkloosheidspercentage in Venray
nu
ongeveer 6% .
De VVD is van mening dat werk voor iedereen die kan werken een
topprioriteit is. Werk betekent een eigen inkomen zonder dat een beroep
gedaan hoeft te worden op een uitkering. Het individu is in beginsel zelf
verantwoordelijk voor het vinden van een passende baan om zodoende te
voorzien in een eigen inkomen.
Om de burgers zo goed mogelijk te helpen vindt de VVD het zeer belangrijk
en zelfs noodzakelijk dat er in Venray een eigen loket van het UWV is en blijft.
De VVD ziet een belangrijke, actieve taak voor de gemeente bij het vinden
van passend werk voor burgers met een beperking. Met bedrijven moeten
afspraken worden gemaakt en voorwaarden worden geschapen om deze
burgers aan een baan te helpen.
De gemeente moet zorgen voor een goed vestigingsklimaat voor nieuwe
bedrijven en bestaande bedrijven ondersteunen. Bij het aantrekken van
nieuwe bedrijven voor Venray moet de gemeente nadrukkelijk streven naar
diversiteit.
De VVD is van mening dat de realisatie van de rondweg om Wanssum en de
ontwikkeling van de oude Maasarm Ooijen - Wanssum voortvarend moet
worden uitgevoerd waardoor de woon- , werk- en leefomgeving ter plaatse
flink wordt verbeterd.
Bedrijventerreinen moeten goed onderhouden worden en alleen indien nodig
uitgebreid worden. De VVD is van mening dat onderhoud van
industrieterreinen een gezamenlijke taak is van gemeente en bedrijven.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018

www.vvd-venray.nl

5

VENRAY

3. Een gemeente die goede initiatieven van burgers en ondernemers
stimuleert en faciliteert
De VVD is van mening dat burgers, bedrijven en instellingen betrokken
moeten zijn bij het wel en wee van onze gemeente. Initiatieven op het gebied
van welzijn, ontwikkeling en welvaart behoren door de gemeente serieus te
worden behandeld. Zodra deze kunnen leiden tot een positief resultaat vindt
de VVD dat de gemeente deze moet ondersteunen en daar waar nodig
faciliteren.
De VVD vindt het belangrijk dat startende en bestaande ondernemers door de
gemeente worden gesteund en gestimuleerd om hun plannen te realiseren
De Wijk en Dorps Ontwikkelings Plannen, de zogenaamde WOP’s en DOP’s
zijn hiervan een goed voorbeeld. De gemeente moet een betrouwbare partner
zijn en zich houden aan gemaakte afspraken. Tussentijds de regelgeving
veranderen getuigt niet van behoorlijk bestuur.
Het is een verantwoordelijkheid van de gemeente om er voor te zorgen dat de
beloofde middelen voor deze DOP’s en WOP’s ook beschikbaar zijn.
De VVD vindt het belangrijk dat het welzijn in de wijken en de dorpen op
niveau blijft. Initiatieven van wijk- en dorpsraden voor wijkgebouwen en
dorpshuizen waarin het plaatselijke verenigingsleven gestalte kan krijgen
moeten door de gemeente serieus en met zorg behandeld worden.
De VVD is van mening dat het goed functioneren van de dorps- en wijkraden
alsook de dorpshuizen en wijkgebouwen een eerste verantwoordelijkheid is
van de inwoners, maar het moet ook de blijvende aandacht houden van de
gemeente.
De VVD vindt dat regelmatig overleg tussen gemeente en dorps- en wijkraden
over het functioneren hiervan moet plaatsvinden. Het geeft de dorps- en
wijkraden de gelegenheid op te komen voor de belangen van de bewoners en
de gemeente blijft geïnformeerd over het wel en wee in de wijken en dorpen.
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4. Een goed en gezond ondernemersklimaat voor de agrarische sector
De agrarische sector is van groot economisch belang voor Venray. Zij biedt
welvaart en werkgelegenheid aan zeer velen in onze gemeente en daarbuiten.
Ook in tijden van crisis blijkt deze sector een stabiele factor te zijn. De VVD
vindt dat de agrarische ondernemers duidelijk en zichtbaar gewaardeerd
moeten worden.
De VVD vindt het van groot belang dat deze sector haar positie kan behouden
en wil maximaal ruimte geven voor renovatie en uitbreiding binnen de
daarvoor geldende wettelijke kaders. Het combineren van agrarische
activiteiten met recreatie, toerisme en natuurbeheer verdient waardering en
ondersteuning van de gemeente.
De bereikbaarheid van de agrarische bedrijven in de buitengebieden is
belangrijk. De VVD is voorstander van goed en deugdelijk onderhoud van
wegen in het buitengebied.
De VVD wil dat huisvesting van seizoenarbeiders op een passende wijze en
op een daarvoor geschikte locatie wordt gerealiseerd en dat de geldende
wetten en regels worden gerespecteerd.
Liberalisering in de landbouw kan zorgen voor verbreding en schaalvergroting
van bedrijven. Agrarische ondernemers moeten hun bedrijfsvoering hier op
aan kunnen passen en daarbij ook kunnen rekenen op een meedenkende
gemeente.
Eisen met betrekking tot natuur- en natuurcompensatie leggen steeds vaker
claims op goede landbouwgronden. De VVD is van mening dat deze claims
geminimaliseerd dienen te worden en alleen in goede in- en samenspraak met
landbouworganisaties gerealiseerd mogen worden.
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5. Passende huisvesting voor alle inwoners
De VVD is voorstander van het bevorderen van eigen woningbezit.
Woningbouwcorporaties moeten zich enkel bezig houden met het bouwen,
verhuren en onderhouden van woningen en voorts een bijdrage leveren aan
de verdere ontwikkeling van de woonomgeving.
Particuliere bouwers moeten gestimuleerd worden om hun plannen ten uitvoer
te brengen en bouwvergunningen moeten, binnen de bestaande regelgeving,
soepel verstrekt worden. Betutteling door overbodige gemeentelijke
bouwvoorschriften moet worden vermeden.
De VVD is voorstander van het zo lang mogelijk zelfstandig wonen van
ouderen. De gemeente moet jaarlijks een onderzoek doen naar de
woningbehoefte binnen de gemeente en daar eventuele bouwplannen op laten
afstemmen. Belangrijk is dat het onderzoek aantoont aan welk type woningen
zoals, zorgwoningen, huurwoningen, vrijstaande huizen, appartementen,
behoefte is. De onderzoeksresultaten moeten duidelijk gerapporteerd worden
en toegankelijk zijn voor alle burgers en overige belanghebbenden.
Woningbouwcorporaties en particulieren kunnen hun bouwplannen hierop
afstemmen. Er dienen voldoende woningen voor jongeren, starters en
doorgroeiers, maar ook voor ouderen en voor burgers met een beperking
beschikbaar te komen.
De gemeente moet zorg dragen voor voldoende algemene voorzieningen,
zoals goed bereikbare en overzichtelijke parkeerplaatsen, voldoende openbaar
groen, goed onderhouden wegen, fietspaden en trottoirs.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014 – 2018

www.vvd-venray.nl

8

VENRAY

6. Een gemeente waar het goed, veilig en gezond wonen, werken
en recreëren is in alle veertien woonkernen van onze gemeente
Voor de VVD staat veiligheid en openbare orde centraal. De overheid ontleent
een belangrijk deel van haar bestaansrecht aan de zorg die zij heeft voor haar
inwoners en bedrijven.
Onze leefomgeving en eigendommen moeten gerespecteerd worden. We
moeten veilig over straat kunnen gaan en ons veilig kunnen bewegen in onze
buurt en straat.
Wetten en regels op dit gebied dienen strikt gehandhaafd te worden. Buiten
de taken van de politieteams dienen de gemeentelijke Bijzondere Opsporing
Ambtenaren, de zogenaamde BOA’s, duidelijke instructies en bevoegdheden
te hebben om adequaat op te kunnen treden in gevallen waar wetten worden
overtreden en / of overlast wordt veroorzaakt. Ook moeten zij in de avond en
in het weekend ingezet kunnen worden.
Tegen diegenen die overlast veroorzaken moet streng en consequent worden
opgetreden. Ook bij vergrijpen zoals fietsen in straten waar dit verboden is,
gebouwen besmeuren met graffiti, achterlaten van zwerfvuil e.d. moet
consequent handhavend opgetreden worden. Verslapping op dit punt werkt
verdere criminaliteit in de hand en frustreert hen die met deze criminaliteit
worden geconfronteerd.
De VVD is tegen bezuiniging op het inzetten van BOA’s.
Veiligheid en openbare orde is niet alleen een taak van de overheid. Ook
burgers en ondernemers hebben een eigen verantwoordelijkheid bij
handhaving en bevordering hiervan. Burgers die aangifte doen van
onrechtmatigheden moeten met zorg gehoord worden en geïnformeerd
worden over eventuele maatregelen die volgen op hun aangifte.
Jongeren die crimineel en / of overlast gevend gedrag vertonen dienen niet
alleen met lik op stuk beleid te worden aangepakt. Ook dient er, samen met
de betreffende ouders en de daarvoor beschikbare instanties, gezocht te
worden naar goede oplossingen die dit ongewenste gedrag in de toekomst
voorkomt.
Brandweer en ambulance vervullen een belangrijke rol bij het gevoel van
veiligheid van de burgers. Medewerkers van deze diensten moeten
ongestoord en veilig hun werk kunnen doen. Belangrijk is dat brandweer,
politie
en
ambulancediensten
goed
onderling
samenwerken
met
gezondheidsdiensten en overheden. De VVD hecht grote waarde aan adequate
en gezamenlijke oefeningen voor rampenbestrijding.
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7. Passende zorg voor iedere burger die dat nodig heeft.
De VVD hecht veel waarde aan de autonomie van het individu, waarbij de
mens zijn eigen keuzes maakt, kansen creëert en zo invulling geeft aan het
leven.
Eigen verantwoordelijkheid nemen is hiermee onlosmakelijk verbonden, doch
het individu moet, daar waar nodig, kunnen rekenen op ondersteuning van
de overheid en de samenleving en van de eigen omgeving. Iedereen moet zo
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Passende huisvesting voor hulpbehoevenden behoort daarbij tot de taken van
de overheid zodat deze mensen betere kansen krijgen om te blijven
deelnemen aan de samenleving.
De door de centrale overheid in gang gezette decentralisatie houdt in dat aan
veel zorgtaken, die logischerwijs beter en passender door de lokale overheid
kunnen worden uitgevoerd, in de nabije toekomst door de gemeente vorm
moet worden gegeven. Een van deze decentralisaties betreft de jeugdzorg. De
VVD is van mening dat deze taak, juist vanuit liberaal perspectief, secuur
vorm moeten worden gegeven. Door het leggen van politieke en financiële
uitvoeringsverantwoordelijkheid in één hand kan de gemeente meer
maatwerk leveren. Immers de gemeente heeft kennis van de eigen jeugd en
staat dicht bij de hulpbehoevenden.
De huidige zorgsystemen moeten gehandhaafd worden en daar waar mogelijk
efficiënter functioneren zodat de kosten voor de zorg betaalbaar blijven.
Optimalisering van de samenwerking en communicatie tussen de diverse
zorgverleners en hun instellingen moeten doorgevoerd worden.
Tegenwoordig worden veel mensen geconfronteerd met zorg voor ouderen,
ernstig zieke huisgenoten en/of familieleden. De VVD heeft veel respect voor
deze mantelzorgers die moeten kunnen rekenen op ondersteuning door de
gemeente.
De VVD vindt dat mensen die zorg nodig hebben, waarvoor zij zelf of hun
omgeving niet kunnen zorgen, er op moeten kunnen rekenen dat deze op een
fatsoenlijke en eerlijke wijze beschikbaar is.
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8. Goed , deugdelijk en passend basisonderwijs voor alle
leerplichtige inwoners binnen de gemeente
Voor de VVD is goed en deugdelijk basisonderwijs van essentieel belang voor
de goede ontwikkeling van onze jeugd. Het sluit aan bij de opvoeding
waarvoor de ouders natuurlijk zelf verantwoordelijk zijn. Ouders moeten bij
de opvoeding van hun kinderen gesteund worden door de scholen.
Scholen moeten zich bewust zijn van hun opvoedkundige taak en naast
kennisoverdracht ook de benodigde aandacht schenken aan sociale
vaardigheden en omgangsvormen. Opvang, buiten de schooltijd en
huiswerkbegeleiding behoren tot de taken van de scholen. Bij andere
activiteiten zoals sport en cultuur moeten scholen nauw samenwerken met
andere organisaties.
De VVD is van mening dat de gemeente moet toezien op een goede uitvoering
van de leerplichtwet en streng moet optreden bij ongeoorloofd verzuim.
Leerplichtambtenaren moeten nauw samenwerken met scholen en
zorgaanbieders om vroegtijdige uitval op scholen te voorkomen.
De VVD is van mening dat de gemeente samenwerkingsverbanden tussen het
voorbereidend beroepsonderwijs, bedrijven en instellingen moet stimuleren,
begeleiden en zo nodig faciliteren om zo het onderwijs beter af te stemmen
op de beroepspraktijk. Daarbij is het nodig dat bedrijven en instellingen zich
nauw betrokken voelen bij deze samenwerkingsverbanden en zich openstellen
voor stageplaatsen en praktijklessen.
Nu en in de toekomst neemt het aantal kinderen af. Vooral scholen in kleine
gemeenschappen kunnen om kwalitatieve en financiële redenen nauwelijks
overeind gehouden worden.
De VVD vindt dat sluiting van scholen in de dorpen en in de wijken slechts
dient plaats te vinden in uiterste noodzaak en in nauw overleg met
ouderverenigingen, schoolleiding en gemeente. Het bieden van alternatieven
aan de ouders vindt de VVD vanzelfsprekend.
De VVD vindt het zorgelijk dat Venrayse leerlingen van het voortgezet
onderwijs weglekken naar scholen in Deurne en Stevensbeek. De exploitatie
van die scholen in Venray wordt er door bemoeilijkt, maar ook de bijkomende
effecten hiervan zijn
niet goed voor
Venray. De
VVD roept
onderwijsinstellingen op om aandacht aan dit fenomeen te besteden en er
voor te zorgen dat zij voldoende concurrerend zijn.
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9. Een gemeente die dienstbaar is aan haar inwoners en
ondernemers, waar o.a. het gemeentehuis vijf dagen en tenminste
één avond per week geopend is.
De gemeente is er voor de inwoners en de ondernemers, niet andersom.
Dienstbaarheid is vanzelfsprekend.
De VVD is van mening dat het gemeentehuis gemakkelijk toegankelijk moet
zijn voor iedereen die diensten van de gemeente afneemt zoals rijbewijzen,
paspoorten, aanvragen bouwvergunningen etc.. De publieksbalie van het
gemeentehuis moet 5 dagen per week van 9.00 tot 12.00 vrij toegankelijk
zijn. In de namiddag van 13.00 tot 17.00 uur moet het gemeentehuis
bereikbaar zijn voor afhandeling van telefonische afspraken en voorts
tenminste één avond per week geopend te zijn van 17.00 tot 20.00 uur. Via
de telefoon en de website van de gemeente moeten altijd afspraken gemaakt
kunnen worden.
De VVD is voor het afschaffen van overbodige regelgeving en vergunningen
die het de burgers en ondernemers alleen maar lastig maken.
De aanvrager is een klant van de gemeente en moet daarom correct en
vriendelijk worden ontvangen en zo goed mogelijk worden geholpen.
Vriendelijkheid kost geen overheidsgeld.
Voor de VVD is een correcte afhandeling van vragen van de burgers
vanzelfsprekend.
Op
brieven
moet
binnen
enkele
dagen
een
ontvangstbevestiging volgen waarin wordt vermeld hoeveel tijd de
afhandeling gaat kosten. Hiervoor moet maximaal de wettelijke termijn
aangehouden worden. Burgers die telefonisch contact zoeken met de
gemeente en niet direct te woord gestaan kunnen worden, moeten binnen 24
uur teruggebeld worden.
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De VVD is voorstander van een klachtenloket waar burgers gemakkelijk hun
klachten over de openbare voorzieningen in hun straat of wijk kunnen
deponeren. De gemeente dient binnen enkele dagen een onderzoek te doen
en uiterlijk binnen een week de klager te berichten welke actie volgt op zijn
klacht.
In de afgelopen jaren is een aantal bezwaren in relatie tot gemeentelijke
besluiten uitgemond in juridische procedures die voor de gemeente Venray
een negatieve uitkomst opleverden. Burgers, bedrijven en instellingen hebben
daarvan schade ondervonden en frustraties opgelopen. De gemeente moest
soms aanzienlijke kosten maken om aan de gerechtelijke uitspraken gehoor
te geven. (Het wijzigen van plannen en/of de reeds gemaakt kosten voor het
soms geheel niet uitvoeren van projecten, leverden extra verlies op).
Voor de VVD een niet te accepteren situatie die roept om
kwaliteitsverbetering van de besluitvorming. Betere plannenmakerij, beter
overleg en vooraf communicatie met burgers, bedrijven en instellingen zullen
bovendien het aantal bezwaren verminderen en kosten besparen voor de
gemeente.
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10. Een prominente centrumfunctie van de kern Venray
in de regio met de daarbij behorende voorzieningen op
regionaal niveau.
Venray heeft een prominente rol in de regio. Het verzorgingsgebied reikt
verder dan de eigen gemeentegrenzen. De VVD vindt het van belang dat de
voorzieningen die bij een dergelijke regionale rol horen behouden blijven en
waar mogelijk worden versterkt.
Zo vindt de VVD het belangrijk dat de schouwburg als centrale plaats voor
culturele activiteiten in stand wordt gehouden. Met name de toegankelijkheid
daarvan voor plaatselijk verenigingen en instellingen moet laagdrempelig zijn.
De jaarlijkse financiële bijdrage van de gemeente mag slechts één van de
bronnen van inkomsten zijn voor de schouwburg. Culturele instellingen en
verenigingen moeten ook eigen wegen zoeken voor de financiering van hun
activiteiten.
De VVD vindt het een belangrijke taak van de gemeente Venray om het
centrum aantrekkelijk te houden. Schone straten en pleinen zijn daarbij een
eerste vereiste waarvoor ook ondernemers een eigen verantwoordelijkheid
hebben en een belangrijke bijdrage kunnen leveren.
Bezoekers aan het centrum van Venray moeten zich welkom voelen en
voldoende en goed toegankelijk en gemakkelijk vindbare parkeerplaatsen ter
beschikking hebben. Betaald parkeren mag slechts dienen om de gemaakte
kosten voor parkeerplaatsen en het onderhoud hiervan te dekken. De prijs
van het parkeerkaartje mag niet dienen als melkkoe voor de gemeente.
De VVD is van mening dat de straten, trottoirs, pleinen en parkeerplaatsen in
de wintertijd sneeuw en ijsvrij gehouden moeten worden. Met name
betalende parkeerders hebben recht op deze service. Op de ondernemers
doet de VVD een dringend beroep om mee te werken aan het ijs- en
sneeuwvrij houden van het centrum.
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VVD Kandidaten Gemeenteraadsverkiezingen 2014
1.

I.B.G.P.M. (Ingeborg) de Barbanson

Venray

2.

M.A. (Mariska) Versleijen

Oostrum

3.

B.P.M. (Bram) Dirkx

Veulen

4.

J.M.G.C. (John) Niessen

Venray

5.

F. (Freddie) de Vries

Venray

6.

H.G.M. (Harrie) van Oosterhout

Leunen

7.

H.M.L. (Ineke) Faber

Venray

8.

N.W.J. (Noud) Wellen

Ysselsteyn

9.

A.K.A. (Hans) Hermans

Venray

10.

T.(Trinus) Dijkstra

Venray

11.

L.H.M. (Leonie) Cals

Venray

12.

R.C.W. (René) Francken

Venray

13.

H.J.C.M. (Harry) Brok

Venray

14.

D.H.J. (Dienny) Kroos-van der Meij

Wanssum

15.

M.J.C. (Jeu) de Wit

Ysselsteyn

16.

R. (Ralf) van Oosterhout

Leunen

17.

F.A.M. (Frans) van Hooft

Venray

18.

J.G.M. (Jac) Arts

Venray

19.

L.G.P. (Leo) Janssen

Venray

20.

A.G.H.M. (Toon) Kateman

Heide
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VVD Afdeling Venray
Secretariaat: Leonie Cals
Augustinessenhof 14
5801 MG VENRAY
Telefoon: 0478 546209
Mobiel:06 1971 4780
e-mail: leoniecals@vvd-venray.nl
website: www.vvd-venray.nl
Bank no: 13 87 48 187
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