EEN TOEKOMSTVISIE VOOR VENRAY
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In Venray draait het om mensen. Mensen maken Venray, dat zie je ook terug in deze
toekomstvisie. Maar woorden zijn geduldig, het gaat er uiteindelijk om wat we ermee
doen. Ik nodig je dan ook graag persoonlijk uit om samen aan de slag te gaan met het
vervolg. Bekijk het filmpje en pak je rol. Samen naar de Walk of Fame van Venray!
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OVER DIT DOCUMENT

Hoe ziet Venray eruit in 2030? Hoe willen we dan samenleven, wonen en werken? Wat vinden
we vooral belangrijk voor de toekomst? In Venray worden deze vragen niet beantwoord door
ambtenaren in het gemeentehuis. In onze gemeente doen we dat met elkaar! Want samen maken
we de toekomst, ieder vanuit zijn eigen rol en met z’n eigen bijdrage. Deze toekomstvisie is daarom
tot stand gekomen op basis van de inbreng van ruim 1.500 inwoners van Venray.
Man, vrouw, jong, oud, werkend of niet, we wilden de mening horen van zoveel mogelijk
verschillende mensen. In alle gevallen waren het mensen die weten wat er nu speelt in Venray,
maar die ook beseffen wat er heeft gespeeld, die snappen waar Venray vandaan komt. Daarover
lees je als eerste.
Vervolgens belichten we wat we de komende tien jaar op ons af zien komen en hoe
we daarmee om willen gaan.
Gevolgd door onze concrete vijf ambities voor de komende jaren,
en het antwoord op de vraag hoe we ze gaan realiseren.
Omdat we het niet alleen kunnen, eindigen we met een vraag en
een verzoek aan jou.
Voor nu: veel leesplezier gewenst!
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VENRAY, STERK IN VERSCHEIDENHEID

VENRAY LAAT ZIEN DAT ALLES MOGELIJK IS

bovendien niet ieder mens perfect te zijn. Daardoor heeft

gemeenten van Nederland. Schijnbare tegenstellingen gaan

Venray. Een gemeente tussen de Peel en de Maas.

iedereen er een plek: psychiatrische patiënten, mensen

hier hand in hand.

Van oudsher een schraal gebied. Maar dat je van

met verstandelijke beperkingen, TBS-ers, resocialiserende

Dat verscheidenheid loont, ervaart Venray ook bij grote

schaarste iets kunt maken, dat bewijst Venray. Met haar

mensen, arbeidsmigranten, asielzoekers en Duitse militairen,

infrastructurele projecten zoals de huidige, forse, uitbreiding

stedelijke kern en 13 dorpen, ruim 43.000 inwoners en

die hier begraven liggen, vlakbij Engelse. Hiermee roeit Venray

van de haven. Want dankzij een grote diversiteit aan

voorzieningenniveau van een 60.000-plusgemeente, laat

in tegen de hedendaagse stroom van polarisatie, wantrouwen

disciplines gaat Venray deze klus gewoon klaren.

ze zien dat alles mogelijk is.

en uitsluiting.

Venray is een sterk gebied geworden doordat ze op de eerste

De open en tolerante houding van Venray wordt beloond.

Het benutten van diversiteit houdt natuurlijk niet op bij de

plaats nergens voor terugdeinst. Uitdagingen beschouwt

Want doordat ze verschillen niet vreest, kan Venray

gemeentegrenzen. Venray weet: ze is geen eiland. Regionale,

ze als kansen. Venray deinst bijvoorbeeld niet terug voor

terugvallen op een diverse en daardoor robuuste economie.

provinciale, landelijke en Europese samenwerking zit in

de uitdagingen van de natuur. Geen enkele gemeente in

Er wordt goed geld verdiend met logistiek, industrie,

haar DNA. Kijk maar naar alle internationale bedrijven die in

Nederland heeft zo veel ervaring met het combineren van

geestelijke gezondheidszorg en landbouw.

Venray zijn gevestigd, of naar de samenwerking van Venray

VENRAY IS GEEN EILAND

binnen EUREGIO (bestaande uit 104 Duitse en 25 Nederlandse

verschillende landschappen, zoals bomen, weide, akkerbouw
en intensieve veehouderij.

VENRAY IS NIET BANG VOOR TABOES

Venray herbergt bovendien veel intensieve veehouderijen.

gemeenten).

Dat doet ze op een zo verantwoord mogelijke manier,
dankzij haar expertise en drive om maatschappelijke en

Venray is trots op Venray. Maar wat Venray ook Venray maakt,

Venray schrikt ook niet van sociale taboes. Daar waar andere

milieuvraagstukken op te lossen. Dat doet ze bovendien met

is dat inwoners dit niet van de daken schreeuwen. Want

steden wijken, kijkt Venray ze recht in de ogen en doorbreekt

oog voor lonkende perspectieven als ‘voeding als medicijn’

veel inwoners vinden: doe maar gewoon. Venray is gedurfd

ze. Want Venray is niet bang voor verschillen. In Venray hoeft

en kringlooplandbouw. En dat in één van de meest bosrijke

bescheiden.
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VENRAY LOOPT VOOROP

ER KOMT VEEL OP ONS AF

SAMEN PAKKEN WE DEZE UITDAGINGEN OP

De komende tien jaar komt er veel op Venray af. Nóg

Hoe gaat Venray deze complexe uitdagingen oppakken?

meer vergrijzing, een nóg krappere arbeidsmarkt, een

De gemeente kiest er op de eerste plaats voor om dat samen

nóg forser appel op zorg, de bittere noodzaak van een

met andere stakeholders te doen. Overtuigd als ze is dat

snellere verduurzaming. Allemaal sterke economische

dit de weg is. Venray heeft immers alles te danken aan haar

dragers die in een ongewisse transitiefase zitten.

verscheidenheid. En aan haar vermogen om uitdagingen
te zien als kansen en aan te pakken. Door lef te tonen en
gewoon te doen.
Venray is er bovendien van overtuigd dat maatschappelijke
ontwikkelingen als individualisering, het wegvallen van
klassiek gezag en de komst van het internet, deze aanpak
simpelweg afdwingen. In Nederland en daarbuiten.
De scheiding tussen bestuurders en inwoners is fors minder
hard geworden, waardoor we afhankelijker van elkaar zijn
geworden.
Veel zaken kunnen we alleen nog maar met elkaar voor elkaar
krijgen.
Hoe gaat Venray dit doen? Door de vrije ruimte te benutten
die een gemeente heeft: proactief, experimenterend en
anticiperend. We gaan doen wat we nog niet weten!
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VENRAY GELOOFT IN DE KRACHT VAN VERSCHEIDENHEID.
DAAROM CREËERT ZE RUIMTE VOOR IEDEREEN,
EN WIJKT ZE NIET VOOR TABOES EN UITDAGINGEN.
DE KOMENDE TIEN JAAR WORDT DAT ALLEEN MAAR BELANGRIJKER.
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VENRAY AAN DE SLAG MET VIJF AMBITIES

De gemeente Venray heeft voor de komende tien jaar
vijf concrete ambities geformuleerd:

IN HET VENRAY VAN 2030:
1.
2.
3.
4.
5.

ZIJN INWONERS, HUN NETWERKEN, CULTUREN EN 		
VOORZIENINGEN MET ELKAAR VERBONDEN
WOON JE GROEN EN SOCIAAL
ZORGT ONDERNEMERSCHAP MET AANDACHT VOOR MENS,
DIER EN MILIEU, VOOR NIEUWE ECONOMISCHE KANSEN
STROOMT KENNIS, CREATIVITEIT EN VERNIEUWING
IS IEDEREEN MOBIEL

Bij elke ambitie verwijzen we naar trends die beschreven
worden in de bijlage. De komende pagina’s lees je meer
over de ambities. De paarse camera brengt je naar de
bijbehorende trends in de bijlage.



Toelichting op de vijf ambities.
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AMBITIE 1

IN HET VENRAY VAN 2030 ZIJN INWONERS,
HUN NETWERKEN, CULTUREN EN
VOORZIENINGEN MET ELKAAR VERBONDEN.
ZODAT IEDEREEN KAN MEEDOEN EN ER IN
VENRAY ALTIJD WAT TE BELEVEN VALT.
“VENRAY KAN OOK VOORUITSTREVEND ZIJN OP
HET GEBIED VAN SAMENLEVEN EN HET TEGENGAAN
VAN INDIVIDUALISERING” - DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

Om deze eerste ambitie te realiseren zal de gemeente de

“ER MOETEN VERBINDINGEN WORDEN GELEGD
TUSSEN DE DORPEN EN DE KERN TER VERSTERKING
VAN ELKAARS INITIATIEVEN” - RESPONDENT WEBSITE

Hierdoor is er ook voldoende ondersteuning voor inwoners

Tot slot: in 2030 bruist Venray! Ondanks de vergrijzing,

op leeftijd, die daardoor langer thuis kunnen blijven

ontgroening en e-commerce is er over tien jaar in ons

wonen. En kunnen vitale ouderen juist bijdragen aan de

centrum nog steeds van alles te doen, voor de eigen inwoners

gemeenschap, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

én haar bezoekers. Je kunt er beleven en ontmoeten. Er is een

komende tien jaar op actieve wijze initiatieven stimuleren

bioscoop, schouwburg, het Odapark en er zijn evenementen,

en ondersteunen die ontmoeting en verbinding tussen

Betere sociale verbindingen dragen ook bij aan gezondheid.

musea, restaurants en terrassen. Voor cultuur zijn er in 2030

verschillende leeftijdsgroepen of culturele groepen tot stand

Venray omarmt het gedachtegoed van positieve gezondheid,

meer verbindingen gelegd – ook in de regio – en wordt cultuur

brengen. Denk hierbij aan (goede verbindingen naar) brede,

een definitie die niet alleen draait om ziekte, maar ook om de

vanuit meerdere invalshoeken bekeken. Denk hierbij aan

maatschappelijke en passende voorzieningen, die met elkaar

omgeving en kunnen meedoen.

educatie, gezondheid en jeugd.

samenwerken. Hiervoor gebruiken inwoners bijvoorbeeld
klimaatneutrale pendelbusjes, veelal met vrijwilligers achter

Ook de verbinding met ‘personen met verward gedrag’ en

het stuur. Denk ook aan een actief verenigingsleven, waar

bijvoorbeeld dementerenden stelt ons voor uitdagingen die

vrijwilligers van elkaar leren.

we de komende jaren niet uit de weg zullen gaan. Hiertoe

Hierdoor is er in 2030 voor iedereen een ontmoetingsplek in

zullen we vooral investeren in tolerantie en acceptatie richting

een gebouw of buiten, hoeft niemand zich meer eenzaam of

deze mensen, waarbij we samenwerken met partners op het

onveilig te voelen en kan iedereen meedoen.

gebied van zorg en veiligheid.
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AMBITIE 2

IN 2030 WOON JE IN VENRAY GROEN EN
SOCIAAL. ALLE INWONERS BESCHIKKEN
IN ELKE LEVENSFASE OVER EEN PASSENDE
WOONVORM DIE BIJDRAAGT AAN EEN
SOCIAAL KRACHTIGE NAASTE OMGEVING.

“IK ZIE GRAAG DAT OUDEREN EEN GOEDE PLEK
HEBBEN OM TE WONEN. EEN AANGEPAST HUIS IN
EEN STIMULERENDE OMGEVING EN ZORG BINNEN
HANDBEREIK” - RESPONDENT WEBSITE

De landelijke uitstraling en open ruimte worden zorgvuldig
gekoesterd in Venray, je woont er in landelijk groen.
In het landelijk gebied heeft het de voorkeur om leegstaande
gebouwen te hergebruiken boven nieuwbouw. Dat zie je en
beleef je, of je hier nu woont of een dagje komt recreëren.

Doorstroom wordt actief bevorderd, bestaande woningen
aangepast en er zijn veel nieuwe en flexibele woonvormen
bijgekomen. Zo zijn er woonhofjes, woonzorgaccommodaties
voor ouderen en huizen waar meerdere generaties bij elkaar
wonen. En dankzij technologische ontwikkelingen kunnen

“ALS JONGERE WIL IK GRAAG OP MEZELF GAAN
WONEN, MAAR IK STA AL EEN PAAR JAAR OP EEN
WACHTLIJST. ZO FRUSTREREND”
- DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Mocht de
behoefte aan een grootschalige ouderenvoorziening (als

De agrarische sector draagt bovendien bij aan het recreatieve

alternatief voor het langer zelfstandig thuis blijven wonen)

aanbod. Landbouwgrond is beschikbaar gesteld voor wandel-

toenemen, dan staan we daarvoor open.

en fietsroutes en je kunt onderweg uitrusten op een terrasje

Tot 2030 is nog sprake van een bevolkingstoename in Venray.

of op excursie bij de boer. Natuurontwikkeling heeft in deze

Desondanks kun je de komende tien jaar in Venray voor elke

Ook ondersteunt de gemeente initiatieven als tiny houses,

transitie weer de kans gekregen.

levensfase een passende woning vinden. De mismatch tussen

wooncoöperaties en collectief particulier opdrachtgeverschap.

Ook in de bebouwde omgeving is volop groen aanwezig.

inwoners en het woningaanbod is verleden tijd en er is een

Ze is verder gestopt met het bouwen van tweekappers en

Picknickparkjes, lanen en speeltuinen zorgen voor een fijne

gedifferentieerd aanbod aan woningtypes en woonmilieus.

gezinswoningen omdat het aanbod van dit type woningen

woonomgeving en nodigen jong en oud uit om naar buiten te

Jonge gezinnen vinden er bijvoorbeeld geschikte woningen

voldeed. Dit heeft ertoe geleid dat nieuwe Venraynaren en

gaan en elkaar te ontmoeten.

voor een redelijke prijs en met tal van voorzieningen.

kwetsbare inwoners verspreid wonen in de gemeente. Zij

Kinderen kunnen naar goede scholen en veilig buiten spelen.

kennen hun buren, gaan op in de gemeenschap en dragen bij

Er zijn betaalbare starterswoningen, en lange wachtlijsten

aan de collectiviteit.

voor (sociale) huurwoningen zijn in 2030 verleden tijd.

De gemeente stimuleert verder de verduurzaming van
bestaande woningen, met succes.

9

ZIE TREND 01  02  03  04  06 

AMBITIE 3
In agrofood, logistiek, maakindustrie en gezondheid gaan

IN 2030 ZORGT ONDERNEMERSCHAP MET
AANDACHT VOOR MENS, DIER EN MILIEU
VOOR NIEUWE ECONOMISCHE KANSEN.
AGRO, ZORG, MAAKINDUSTRIE EN LOGISTIEK
INNOVEREN EN GENEREREN BANEN VOOR
TOEKOMSTIGE GENERATIES

we de volgende maatschappelijke opgaven realiseren: het
benutten en ontwikkelen van slimme technologie, gezonde en
veilige voeding, verduurzaming en de mens centraal.

“HIER IN VENRAY ZIT ZOVEEL KENNIS VAN
LANDBOUW EN MODERNE TECHNIEKEN. BOEREN
WETEN HEEL GOED DAT ZE WAT MOETEN EN ZIJN
DAAR OOK VOLOP MEE BEZIG”
- DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

Venray dient regelmatig als testgebied voor innovatieve
proefprojecten van de Brightlands Campus Greenport
Venlo en toont zich een betrokken partner. De gezamenlijke

Ook in de maakindustrie en logistiek speelt de transitie naar

ontwikkeling van de Campus versterkt de regionale positie en

duurzaamheid: de sector moet zichzelf opnieuw uitvinden

daarmee de positie van Venray.

om ervoor te zorgen dat mensen en goederen op een groene
manier van A naar B kunnen. Logistiek en maakindustrie

Samen met omliggende regio’s, waaronder onze Duitse buren,

horen bij de regio Venray/Venlo en bieden banen op

behoren we tot de slimste en duurzaamste agrofoodregio’s

verschillende opleidingsniveaus tot en met WO-niveau. Met

van Europa en zijn we zelfs wereldspeler. De Euregio en

daarbij veel aanverwante bedrijven die meeliften op deze

Europa worden in de toekomst alsmaar belangrijker en van

sectoren. Nieuwe bedrijven kunnen in Venray landen met

Venray mag iedereen verwachten dat we hier een grote

goede inpassing in het landschap.

ambitie hebben.
Hergebruik, recycling en het gebruik van herbruikbare

Binnen de gemeente is de zorgsector een belangrijke

materialen is in 2030 de norm, waardoor we zowel de

Ondernemers hebben makkelijk toegang tot kennis(partners),

werkgever. Venray biedt goede, innovatieve bovenregionale

grondstoffenvoorziening als onze milieu-impact beperken.

(jonge) talenten, een interessant netwerk van bedrijven

zorg. Zo kunnen mensen zoveel mogelijk in hun eigen

Bovendien hebben we in 2030 de verantwoordelijkheid

en onderwijsinstellingen. Duurzame koplopers in de regio

woonomgeving blijven. Technologie zorgt voor schaalbaarheid

genomen voor onze eigen energievoorziening en zijn

weten elkaar te vinden en de gemeente helpt bedrijven in de

en betaalbaarheid en de mens maakt het verschil: menselijke

we aan de slag met energiebesparing, opwekking van

zoektocht naar geschikte partners voor slimme cross-overs.

aandacht staat voorop.

duurzame elektriciteit en het gebruik van duurzame

Venray streeft naar een landelijk gebied waar agrarische

warmte. De energietransitie zet zich nog voort tot 2050. Dan

bedrijven vooroplopen in duurzaamheid en circulair

willen we energieneutraal zijn. Kleinschalige coöperatieve

produceren. Kringlooplandbouw wordt versterkt en we zetten

burgerinitiatieven worden gestimuleerd.

in op natuurinclusieve landbouw. Agrarische activiteiten die
hier niet bij passen, zullen hierdoor verdwijnen.
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AMBITIE 4

IN 2030 STROOMT KENNIS, CREATIVITEIT
EN VERNIEUWING IN VENRAY. WE HEBBEN
NETWERKEN GECREËERD EN VERSTERKT DIE
LEIDEN TOT KENNISDELING, CREATIVITEIT
EN VERNIEUWING TUSSEN BEDRIJVEN,
(ONDERWIJS)INSTELLINGEN, INWONERS EN
OVERHEID.

bijvoorbeeld taallessen, heeft de integratie bevorderd en
biedt hen een duurzame verbondenheid met Venray. Dit
wordt versterkt door echt mee te doen in de samenleving met
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk.
In de digitale en geautomatiseerde economie van 2030 is de

“DE JEUGD TREKT WEG, OOK DAARVOOR IS
SAMENWERKING TUSSEN ONDERWIJS EN
BEDRIJFSLEVEN BELANGRIJK”
- DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

“DAAR WAAR JE TE KLEIN BENT, MOET JE MET DE
REGIO AFSTEMMEN EN ELKAAR AANVULLEN”
- DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

Innovatie ontstaat voor een groot deel in de eigen regio,

Robotisering, digitalisering en gebruikmaken van kunstmatige

Toeristisch is Venray vooral sterk in de (winkel- of natuur)

In 2030 is de regionale arbeidsmarkt versterkt vanuit

intelligentie zijn gemeengoed in het Venrayse bedrijfsleven.

beleving voor een dag. Meerdaags toerisme is mogelijk, maar

de driehoek bedrijven, onderwijs en overheid. Er is flink

En er zijn broedplaatsen (HUB’s) waar ondernemers samen

profilering hierop doen we vooral als regio. Er is een compact

geïnvesteerd in stagemogelijkheden en om-, bij- en

kunnen werken en ideeën kunnen uitwisselen. Leegstand

winkelcentrum zonder leegstand.

herscholing van de beroepsbevolking. Tweedekansonderwijs

wordt bestreden door creatieve (startende) ondernemers en

helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het

initiatieven een kans te geven. Dit spreekt ook jongeren aan,

werk. En scholing van arbeidsmigranten, in de vorm van

zij blijven vaker in de regio werken dan voorheen.

beroepsbevolking kleiner en de vraag naar hoogopgeleide
kenniswerkers groter, zo is de verwachting. Een leven lang

waardoor naar verhouding meer werkgelegenheid voor hoger
opgeleiden ontstaat.

leren is noodzakelijk geworden.
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AMBITIE 5

IN 2030 IS IEDEREEN MOBIEL IN VENRAY.
IEDEREEN KAN MEEDOEN. EEN VERBETERDE
RUIMTELIJK ECONOMISCHE BEREIKBAARHEID
VERGROOT DE ENERGIETRANSITIE, VERGROOT
DE VERKEERSVEILIGHEID EN STIMULEERT TOT
MEER FIETSGEBRUIK.

“IK DENK ECHT DAT WE OVER TIEN JAAR VEEL MEER
MET SNELLE FIETSEN DOEN, DAT IS NIET ALLEEN
GOED VOOR HET MILIEU, MAAR OOK GEZONDER.
DAN MOETEN DAAR WEL DE FIETSPADEN VOOR ZIJN”
- DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

willen we voorkomen: ook inwoners met een laag inkomen
moeten in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan het
maatschappelijk leven of naar het werk te reizen.
In de logistiek zal in 2030 meer en meer vervoerd worden per
spoor en per water. Dit betekent aan de ene kant inzet op de

Het bevorderen van de bereikbaarheid staat hoog op de

vervoer en door gebruik te maken van nieuwe en slimme

Maaslijn, maar ook op een goede ontsluiting vanuit de haven

gemeentelijke en regionale agenda. Venray heeft in 2030 een

technologieën. In 2030 zijn er vormen van deelvervoer

naar de bedrijven. We omarmen de mogelijkheden van het

veilig, toegankelijk en betrouwbaar mobiliteitssysteem met,

(deelauto) geïntroduceerd.

water en stimuleren een efficiënte en duurzame ‘last mile’.

bedrijven en voorzieningen binnen Venray goed bereikbaar

Dit betekent onder andere dat de fietsinfrastructuur met

zijn, maar ook dat inwoners die buiten de gemeente werken

snelfietsroutes is verbeterd, een snellere OV-verbinding

of studeren snel op hun werk of onderwijsinstelling zijn. De

richting Eindhoven is opgezet (snelbus), en er voldoende

“ ALS WE ECHT AANTREKKELIJKER WILLEN ZIJN, DAN
MOET DAT OPENBAAR VERVOER VERBETEREN.
NU IS HET ECHT EEN DRAMA” - DEELNEMER TOEKOMSTCAFÉ

bereikbaarheid binnen de gemeente en richting Nijmegen

laadpalen zijn voor elektrische auto’s, e-bikes en e-trucks.

(noord), Venlo (zuid), Eindhoven (west) en Duitsland (oost)

De veiligheid van het stationsgebied in Oostrum is

is verder verbeterd met het streven naar een robuust

verbeterd. Ook is er sterk gelobbyd voor de verdubbeling

mobiliteitssysteem, nieuwe (organisatie)vormen van

en electrificering van de Maaslijn. Mobiliteitsarmoede

waar mogelijk, schone en stille mobiliteit. Dat zorgt ervoor dat
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HOE GAAN WE HET DOEN?

We hebben een prachtig en leerzaam traject met elkaar meegemaakt en een gezamenlijk beeld ontwikkeld

WE BLIJVEN KRITISCH OP ONZE EIGEN ROL

voor de toekomst van Venray en van onze concrete ambities. Hoe gaan we deze ambities realiseren?

Omdat de rol van de gemeente blijft veranderen, is het

Hieronder volgt geen blauwdruk, maar een beschrijving van een manier van werken.

belangrijk regelmatig in de spiegel te kijken: welke rol hebben

WE GAAN SLIM GEBRUIK MAKEN VAN ZELFSTURING
EN NETWERKEN

we op welk moment? Welke verwachtingen wekken we en zijn
de koek, maar over het bakken van een nieuwe. Een nieuwe

we daar altijd even helder over? Wat vragen we van een ander?

koek die gebaseerd is op inzicht in de achtergronden van

En houden we vast aan onze principes?

De samenleving verandert en daarmee ook de rol die eenieder

de verschillende meningen en belangen. Maar ook op de

• Gebruik maken van de kracht van de gemeenschap

speelt. Zelfsturing is en blijft een groot goed in Venray. Inwoners

gezamenlijkheid van meningen en belangen. Ook geldt het

• Mensen zelf laten doen wat ze zelf kunnen

organiseren zichzelf steeds in nieuwe vormen en netwerken.

principe van de wederkerigheid: het doel is pas gehaald als

• Ruimte laten voor initiatief en eigen verantwoordelijkheid bij

Vaak zijn die vormen tijdelijk en, afhankelijk van het onderwerp,

dat voor alle betrokken partijen geldt. Wat niet betekent dat

doen meer of minder mensen mee. Dat is niet erg, we weten

iedereen zijn zin kan krijgen. Want volledige consensus over

elkaar te vinden als het nodig is. Graag gaan we het gesprek

het probleem en de oplossing bestaat niet in een wereld

aan over de rolverdeling tussen netwerken van inwoners en

die verdeeld is. Mensen verschillen nou eenmaal van elkaar,

de overheid. Wat mag je van de overheid verwachten en wat

inclusief hun achtergronden en belangen. We maken de

niet? Bij welke onderwerpen mogen netwerken van inwoners

dialoog mogelijk door deze ontmoetingen te initiëren en

niet meebepalen, wanneer wel en wanneer dragen we het als

stimuleren. Gesprekspartners zijn individuele burgers, maar

gemeente zelfs aan hen over? Hoe kunnen we innovatief en

ook maatschappelijke instellingen en ondernemers. De selectie

Natuurlijk willen we een vinger aan de pols houden: waar

creatief meedenken met initiatiefnemers, en vooral geen zaken

van deelnemers hangt af van de maatschappelijke opgave die

staan we in het realiseren van onze ambities en wat/waar

onnodig overnemen, maar juist het eigenaarschap ‘buiten’ laten

op tafel ligt, bijvoorbeeld de omgevingsvisie, woonvisie of de

moet er eventueel worden bijgesteld? Wat leren we hiervan?

liggen? Samen maken we Venray 2030! Dit doen we door slim

gebiedsagenda. Net als bij de toekomstvisie gaan we ook graag

Dit thermometermoment organiseren we tweejaarlijks in

gebruik te maken van netwerken.

met vertegenwoordigers van de stille meerderheid aan tafel.

de vorm van een Dag van de toekomst, samen met een

Ook de vorm wijkt af van wat we gewend zijn: steeds minder

vertegenwoordiging van Venray.

WE GAAN NIEUWE KOEK BAKKEN
Samen komen we tot nieuwe dingen. Dat lukt alleen dankzij

gebruikmakend van de bestaande vergaderroutines, en steeds
vaker van nieuwe flexibele werkvormen als ‘open space’.

de dialoog. Want de dialoog gaat niet over het verdelen van
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inwoners
• Aansluiten op de behoeftes, wensen en dromen van
inwoners, zowel individueel als collectief
• Loslaten wat kan en vastpakken en begeleiden waar en
wanneer dat nodig is

EN WE HOUDEN DE VINGER AAN DE POLS!

6

OVER DEZE TOEKOMSTVISIE

IN GESPREK
Om te komen tot deze toekomstvisie voor Venray is gesproken met vertegenwoordigers van
maatschappelijke instellingen, bedrijven, dorps- en wijkraden en de gemeente. Maar ook met
bezoekers van de moskee in ’t Brukske, bewoners van verzorgingshuizen, leerlingen van het
Raaylandcollege en Gilde Opleidingen en leden van de Poolse gemeenschap. We liepen rond op
de markt, in de bibliotheek, en op het gemeentehuis konden inwoners een wenskaart invullen.
Inwoners mochten niet alleen meedenken over de toekomst van Venray, maar ook over de
aanpak van deze inventarisatie en de vertaling van alles wat we hebben opgehaald. We gingen
het gesprek open in, bepaalden niet waar het over moest gaan. En we hebben ook veel mensen
gesproken die zich normaal niet zo snel uitspreken.



Zie hier hoe de ambassadeurs het proces hebben ervaren.

VIER FASEN
Het traject bestond uit vier fasen. In de eerste fase (november-december 2018) hebben we de

In de tweede fase (januari – februari 2019) zijn gesprekken gevoerd met inwoners, bedrijven en

huidige situatie van Venray bekeken. Dat deden we op basis van onderzoeken en statistieken.

instellingen: wat vinden zij de belangrijkste keuzes voor de toekomst van Venray? Welke thema’s

Bovendien zijn de sterktes en zwaktes van de dorpen en wijken van Venray verkend en is gekeken

moeten meer, minder of anders aandacht krijgen? Bij meer dan 1.000 mensen en onder diverse

welke toekomstige ontwikkelingen belangrijk zijn voor Venray.

doelgroepen is op verschillende manieren informatie verzameld over wat eenieder belangrijk vindt;

Deze verkenning is digitaal voorgelegd aan raad, college en de dorps- en wijkraden.

digitaal via www.watwordtjouwrol.nl en persoonlijk.
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De resultaten zijn verwerkt in vier toekomstscenario’s, ofwel
Specialisatie

vrij extreme toekomstbeelden voor Venray in 2030. Ze waren

Wanssum. Ook konden inwoners via de website reageren

bedoeld als basis voor het gesprek over de toekomst.

op de scenario’s en met een bon op een pagina in de Peel en
Maas en via Toponderzoek is het burgerpanel aangeschreven.

De scenario’s onderscheidden zich duidelijk van elkaar.

Dit alles leidde tot 550 reacties op de toekomstscenario’s.

De scenario’s ‘Vooruitstrevend’ en ‘Vindingrijk’ besteedden

VOORUITSTREVEND
VENRAY

VERZORGEND
VENRAY

Samen
werken

Samen
leven

bijvoorbeeld veel aandacht aan lokale werkgelegenheid,

Op basis van alle uitkomsten is een vertaalslag gemaakt

terwijl ‘Verzorgend’ en ‘Verenigd’ vooral draaiden om een

van de scenario’s naar een concept streefbeeld van de

prettige woonomgeving. ‘Vooruitstrevend’ en ‘Verzorgend’

toekomst. Er was niet één toekomstscenario dat de basis

gingen vooral uit van specialiseren, terwijl ‘Vindingrijk’ en

hiervoor vormde. In plaats daarvan bestond dit streefbeeld

‘Verenigd’ juist startten bij veelzijdigheid als kracht van Venray.

uit elementen van meerdere scenario’s. Intern en met de
klankbordgroep van ambassadeurs, is het streefbeeld verder
uitgewerkt tot een conceptvisie en verdiept en verrijkt door

IN PREMIÈRE

inzichten in trends en ontwikkelingen.

Tijdens de ‘Week van de Toekomst’ gingen de

VERENIGD
VENRAY

VINDINGRIJK
VENRAY
Veelzijdigheid
en initiatief

toekomstscenario’s in première. Er is toen met zoveel

Het proces van de totstandkoming van de toekomstvisie heeft

mogelijk mensen gesproken over de vraag welk

‘buiten’ veel enthousiaste reacties opgeleverd. We kwamen

toekomstbeeld het meest wenselijk is voor Venray, en

serieus luisteren en dat werd (bijna altijd) positief ontvangen.

waarom, en of er nog elementen ontbraken. Overdag toerde
een busje langs ontmoetingsplekken in dorpen en wijken.
’s Avonds waren er ‘toekomstcafés’ in Ysselsteyn, Venray en

15

7

SLOTWOORD
Pak hier jouw ticket..

TICKET

0478

. .naar de Walk of Fame van Venray!
WE KUNNEN HET NIET ALLEEN!

ons best voor doen. We nodigen anderen van harte uit om dat

Je hebt nu de toekomstvisie Venray 2030 gelezen. Het is

ook te doen.

helder op basis van welke ontwikkelingen we aan welke
ambities willen gaan werken.

Deze toekomstvisie is uitdrukkelijk een oproep en
uitnodiging aan iedereen om de energie die is ontstaan bij

Het kan, na voorgaande, niet als een verrassing komen

de totstandkoming, ook daadwerkelijk om te zetten in acties

als we zeggen dat wij dit als gemeente niet alleen kunnen.

en nieuwe verbindingen. Voorbij ieders eigen belangen en

Sterker nog: we wíllen het niet eens alleen doen. Nu en in de

de bestaande instituten, kijken naar wat nodig is en waar we

toekomst willen we als gemeente midden in de samenleving

elkaar kunnen vinden.

staan: tussen inwoners, instellingen en ondernemers.
Wij pakken als gemeente in elk geval graag onze rol door
En ja, we hebben een officiële rol in verschillende zaken, dat

samen met instellingen, inwoners en bedrijven duurzaam te

zal zo blijven. Maar op steeds meer onderdelen willen we

zoeken naar en te werken aan onze toekomst!

vooral samen zaken voor elkaar krijgen. En daarvoor moet je
elkaar op de eerste plaats beter begrijpen door te praten met

Wij pakken dus onze rol…jij ook?

elkaar, en vooral door naar elkaar te luisteren. Wij gaan hier

Ga naar de website www.watwordtjouwrol.nl en doe mee!
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TRENDS EN CIJFERS

Een wereld volop in beweging. De trends buitelen over elkaar heen.
Maar wat zijn belangrijke trends waar Venray tot aan 2030 mee te maken krijgt?

VENRAY

Op basis van de Limburgagenda 2030 van de Provincie Limburg zijn de volgende
14 dorpen:

Blitterswijck, Castenray, Geijsteren, Heide, Leunen,

				

Merselo, Oirlo, Oostrum, Smakt, Venray, Veulen,

				

Vredepeel, Ysselsteyn en Wanssum

Inwoners:

43.312, waarvan 28.421 in kern Venray (1 januari 2019 , CBS, 2019b)

trends nader bekeken:

01 ANDERE INVULLING VAN DE (SCHAARSE) RUIMTE
02 KLIMAATVERANDERING EN ENERGIETRANSITIE
03 NIEUWE TECHNOLOGIE

Oppervlakte: 165 vierkante kilometer

04 LANGER LEVEN

Aantal inwoners per vierkante kilometer: 265 (landelijk 510)
Beschikt over onder meer: 				

05 NIEUWE ROLINVULLING INWONERS EN OVERHEID

station, haven, snelweg, schouwburg, bibliotheek,

06 TOENEMENDE DIVERSITEIT

											musea, zwembad, winkelcentra, bibliotheek

07 VERANDERENDE ECONOMIE
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ANDERE INVULLING VAN DE (SCHAARSE) RUIMTE
BODEMGEBRUIK IN GEMEENTE VENRAY (IN HECTAREN)
Verkeersterrein

2,9

Bebouwd terrein

9,1

Semi-bebouwd terrein

1,2

Recreatieterrein

1,5

Het Limburgse landschap heeft meerdere functies: recreatie en ontspanning, (agrarisch)

Agrarisch terrein

66,8

ondernemerschap en natuurbeleving. Maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed op hoe de

Bos en open natuurlijk terrein

18,5

beschikbare ruimte wordt ingericht. Investeringen in klimaatverandering en energietransitie en de
verduurzaming van de landbouw hebben grote gevolgen voor het landschap. Ook de toenemende
verstedelijking legt claims op de ruimte. Stad en land zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De uitdaging is om de ruimtelijke kwaliteit zowel in de stad, op het platteland als in de natuur op
een hoog niveau te houden.
Elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte gunnen. Maar kies je voor aandacht voor ruimte of aandacht

De regio Noord-Limburg kent een sterke agrarische sector, met drie sectoren (intensieve

voor economie? Er is sprake van concurrerende ruimteclaims, zoals verduurzaming van de

veehouderij, sierteelt en voedingstuinbouw). Ysselsteyn vormt het centrum van de intensieve

landbouw, meer aandacht voor biodiversiteit, natuurherstel en ruimte voor waterberging.

veehouderij. Meer dan 10% van de Nederlandse varkensstapel wordt gehouden in Noord-Limburg,

Al deze functies vereisen ruimte in het landelijk gebied en die ruimte is beperkt.

waarvan bijna driekwart in de regio Venray-Horst (BeBright, 2019). Voor zowel de pluimveehouderij,
vleeskuikens, melkkoeien en varkens is het aantal dieren per bedrijf in Venray-Horst veel hoger

In Venray wordt een relatief klein deel van de bodem gebruikt voor bebouwing. Het grootste deel

dan het landelijk gemiddelde. Vanwege schaalvergroting of stoppende agrariërs is de prognose dat

van de bodem wordt gebruikt voor agrarisch terrein en er is relatief veel bos en open natuurlijk

richting 2030 7-19% van de oppervlakte van agrarische bebouwing vrijkomt ten opzichte van 2012

terrein (CBS, 2015).

(BeBright, 2019).
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KLIMAATVERANDERING EN ENERGIETRANSITIE
Als in een gemeente bijvoorbeeld 1% van het totale in Nederland opgesteld vermogen van

Klimaatverandering betekent voor Nederland steeds meer perioden van hitte, frequentere en

zonnepanelen is opgesteld, wordt aan die gemeente ook 1% van de totale in Nederland opgewekte

intensievere piekbuien en perioden van droogte. Water is cruciaal voor de agrofood industrie.

hoeveelheid zonnestroom toegekend. Zo zijn er in Venray relatief meer zonne-energieinstallaties

Tekorten aan water en misoogsten kunnen grote impact hebben. Ook overstromingen zijn mogelijk.

dan in de rest van Nederland. Er wordt gemiddeld 1.022 MJ zonnestroom per inwoner opgewekt,
ten opzichte van 453 landelijk en 637 in Limburg (Rijkswaterstaat, 2016).

Ook in het kader van de afspraken in het Klimaatakkoord over reductie van CO2 uitstoot, is een
transitie naar een duurzaam energiesysteem noodzakelijk. De energietransitie is in gang gezet om

De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 meet het ecologisch kapitaal, waaronder op

de CO2 uitstoot te verminderen en deze transitie zal zich de komende decennia voltrekken. Daarbij

het gebied van afval en grondstoffen. Het doel is dat burgers en gemeenten toewerken naar een

is in het kader van duurzaamheid de circulaire economie in opkomst, waarbij productieketens

afvalloze samenleving. Het ecologisch kapitaal op het gebied van ‘afval en grondstoffen’ wordt

gesloten blijven en producten en grondstoffen opnieuw worden ingezet.

gemeten op basis van huishoudelijk restafval, PMD, verpakkingsglas, oud papier en karton, GFT
afval en totaal huishoudelijk afval. De gemeente Venray staat op plaats 72 van de 380 gemeenten

De energietransitie en klimaatadaptie vragen om een omwenteling in menselijk gedrag, het

in Nederland op het gebied van ‘afval en grondstoffen’ (Telos, 2018b).

bedrijfsleven en de ruimtelijke ordening van het landschap. Het vereist grote investeringen, maar
biedt ook kansen voor werkgelegenheid.

ENERGIELABEL WONINGEN

Op 1 januari 2018 had de gemeente Venray een woningvoorraad van 18.905. In 2016 bestond
62% van de woningen uit koopwoningen, 10,7% uit particuliere huurwoningen en uit 27,3%
Nederland

huurwoningen van een woningcorporatie (ABF, 2018). Het energieverbruik van de gebouwde
omgeving in de regio Venray-Horst ligt hoger dan het landelijk gemiddelde: 43 GJ per inwoner
ten opzichte van 38,8 GJ landelijk. Wel zijn de woningen in Venray over het algemeen iets
energiezuiniger dan in de rest van Nederland. De volgende figuur geeft de percentages weer van de
verschillende energielabels van woningen (Telos, 2018b).

Venray

In Venray werd in 2016 voor 11% gebruik gemaakt van hernieuwbare energiebronnen
(Rijkswaterstaat, 2016). Gemiddeld in Nederland ligt het percentage hernieuwbare energie op 5,8%.

0%

Dit percentage wordt berekend op basis van de opwekkingscapaciteit per gebied.

20%

40%
A+

19

A

B

C

60%
D

E

F

80%
G

100%

03

NIEUWE TECHNOLOGIE

Technologie ontwikkelt zich steeds sneller: kunstmatige intelligentie, slimme apps, internet of

afstand. Daarnaast kan de bewoner zelf op afstand gemonitord worden en in geval van nood snel

things, spraakgestuurde apparaten (‘Doe de gordijnen dicht’), blockchain, big data en augmented

geholpen worden. Daarnaast stelt de technologische vooruitgang ons in staat om afstanden steeds

reality. Termen die nu soms nog ver weg lijken maar binnen nu en tien jaar mogelijk de dagelijkse

gemakkelijker en sneller te overbruggen. Informatie, nieuws en beelden zijn wereldwijd onmiddellijk

praktijk zijn.

beschikbaar.

Nieuwe technologie heeft invloed op onderwijs, de arbeidsmarkt, het bedrijfsleven en het dagelijkse

Online winkelen vergroot het gemak voor de consument maar heeft ook als effect meer

leven. Apparaten en sensoren worden steeds slimmer, kleiner en beter te gebruiken om een woning

transportbewegingen en leegstand van winkelpanden. Er ontstaan nieuwe mobiliteitsvormen en

levensloopbestendig te maken en van allerlei gemakken te voorzien. Ook kunnen deze zogenaamde

-concepten: e-bikes, drones, zelfrijdende voertuigen, deelauto’s en Mobility as a Service. Processen

domotica worden toegepast om de zelfstandigheid en een gevoel van veiligheid en eigenwaarde te

worden geautomatiseerd, gerobotiseerd en verduurzaamd. Daardoor groeit de vraag naar

vergroten tot op hoge leeftijd zodat minder mantelzorg nodig is. Intelligente e-dossiers voorkomen

hooggeschoold personeel, terwijl de vraag naar laaggeschoold personeel voor routineprocessen

medische missers en kunnen leiden tot snellere en betere hulp door de direct beschikbare

afneemt. Een uitdaging is daarnaast in hoeverre technologie voor iedereen toegankelijk is in de

informatie over de patiënt. Belangrijk aandachtspunt is en blijft de privacy.

toekomst, zowel qua vaardigheden als financiën. Met name ouderen hebben meer moeite met het
bijbenen van nieuwe technologieën.

Met slimme apparatuur kan veel energie worden bespaard. Door het koppelen van domotica
met inbraakbeveiliging is het mogelijk woningen beter te beveiligen of te laten monitoren op
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LANGER LEVEN
BEVOLKINGSPROGNOSES GEMEENTE VENRAY

We worden steeds ouder. Ook blijven ouderen langer vitaal en actief. De samenleving vergrijst
en het aandeel jongeren in de samenleving neemt af. Dat heeft onder andere gevolgen voor
de arbeidsmarkt, woningbouw en voorzieningen. Als gevolg van vergrijzing daalt in sommige
beroepsgroepen het aantal arbeidskrachten. Zo is meer zorg nodig, maar geschikt personeel
is steeds minder beschikbaar. Andere uitdagingen zijn om in te spelen op de veranderende
woonbehoefte van ouderen en het tegengaan van eenzaamheid. Er liggen echter ook kansen om in
te spelen op de steeds grotere groep ouderen die veel geld te besteden hebben en veel vrije tijd: de
silver economy.
Ook obesitas en dementie zijn problemen die nu al spelen en in de toekomst groter zullen worden.

Venray bevindt zich in een regio waar de komende jaren de bevolking sterk zal krimpen. In de

De ongezondheid van de bevolking dreigt de vitaliteit van leefgemeenschappen, bedrijven en de

regio Noord-Limburg verwacht het CBS dat de bevolking krimpt van ongeveer 280.000 in 2017 naar

beroepsbevolking te ondermijnen. De prognose van het CBS is dat de bevolking van Venray de

260.000 in 2040. Voor de Provincie Limburg is de prognose dat de bevolking van ongeveer 1,12

komende jaren zal blijven groeien tot 44.500 inwoners in 2040 (CBS, 2017b). De prognose van

miljoen in 2017 krimpt naar 1,08 miljoen in 2040. Dit is een groot contrast met de prognose voor

Primos in opdracht van de gemeente Venray geeft echter een ander beeld. Volgens deze prognose

Nederland. De verwachting is dat richting 2040 de totale Nederlandse bevolking groeit met 5,98%

zal de bevolking krimpen met zo’n 8% tot 40.069 in 2050 (Gemeente Venray, 2018a).

(CBS, 2017a).
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LANGER LEVEN

PROGNOSE HUISHOUDENS GEMEENTE VENRAY

BEVOLKINGSPIRAMIDE IN PERCENTAGES

Particuliere Huishoudens Venray x1000

2017

2020

2030

2040

Eenpersoonshuishoudens

5,8

5,9

6,6

7

Paren (eventueel met kinderen)

11,4

11,6

11,7

11,5

Eenouderhuishoudens

1,2

1,2

1,2

1,2

Totaal huishoudens

18,5

18,7

19,6

19,8

Net als in Nederland zal ook in Venray het aantal huishoudens toenemen, met name het aantal

Bovenstaand figuur laat de huidige bevolkingsopbouw van de gemeente Venray zien

eenpersoonshuishoudens (CBS, 2017a).

(Gemeente Venray 2018b).
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LANGER LEVEN

De leeftijdsopbouw van de bevolking zal de komende jaren veranderen in Venray. Dit is
grotendeels gelijk aan de verwachtingen voor het Nederlandse gemiddelde. In Venray zal het aantal
inwoners van 65 jaar en ouder stijgen tot 29,89% van de bevolking. Het aantal kinderen en de
beroepsbevolking tussen 20 en 65 zal de komende jaren afnemen (CBS, 2017a).

LEEFTIJDSOPBOUW BEVOLKING
Inwoners van Venray zijn best tevreden over hun gezondheid. 77,9% van de inwoners van 19 tot 65
jaar zegt zelfs hun gezondheid als goed of zeer goed te ervaren. Bij de bevolking boven de 65 jaar
geeft 62,8% aan zijn of haar gezondheid als goed of zeer goed te ervaren (CBS, 2016). De stijging van
het aantal individuen met dementie is in de regio Venray-Horst hoger (138%) dan landelijk (104%).
In de regio Venray-Horst lijdt 44% van de ouderen aan eenzaamheid ten opzichte van 45% landelijk
(BeBright, 2019). Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 met overgewicht ligt met 9% iets onder
het landelijk gemiddelde van 11% en het aantal ouderen in regio Venray-Horst met overgewicht ligt
nabij het landelijk gemiddelde van 60%.
In 2016 maakte 2,9% van de inwoners van Venray gebruik van wijkverpleging. Dit ligt lager dan het
Nederlandse gemiddelde van 3,2% (Vektis, 2016). Van de inwoners van 19 jaar en ouder in Venray
is 14,7% mantelzorger. Van de inwoners ouder dan 65 is 16,2% mantelzorger en ontvangt 9,7%
mantelzorg.
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NIEUWE ROLVERDELING INWONERS EN OVERHEID

De samenleving verandert: traditionele zuilen bestaan niet meer en een flink aantal verenigingen
heeft moeite met het (be)trekken van leden. Aan de andere kant ontstaan nieuwe gemeenschappen.
Inwoners organiseren zichzelf steeds in nieuwe vormen. Ook bundelen inwoners hun krachten om
voor elkaar en de omgeving te zorgen. Met name in kleinschalige gemeenschappen bruist het van
de participatie en initiatieven. Hier krijgt de gemeente een andere taak: minder regisseren en meer
faciliteren en durven loslaten.
Echter waar is zelfsturing op zijn plaats in de samenleving? In Venray is een groot aantal kwetsbare
groepen, voor wie het moeilijk is om zelfredzaam te zijn. Daar waar initiatieven uitblijven en de
sociale verbanden zwak zijn, fungeert de gemeente als achtervang. In de regio Venray-Horst doet
36% van de bevolking vrijwilligerswerk, ten opzichte van 30% landelijk (BeBright, 2019). Onder
inwoners van 65 jaar en ouder zet 41% van de ouderen zich vrijwillig in, vaker dan gemiddeld in
Nederland (30%).
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TOENEMENDE DIVERSITEIT
MIGRATIEACHTERGROND NAAR LAND (CBS 2018c)
Indonesië

9%

Marokko

10%

Polen

17%

Turkije

15%

Overig

49%

Migratiestromen veranderen de huidige bevolkingssamenstelling. De verwachting is dat in
Nederland richting 2030 sprake zal blijven van een positief migratiesaldo. Het toenemend aantal
migranten in onze samenleving komt uit steeds meer verschillende landen. Er is sprake van een
zogenaamde superdiversiteit. De vraag is of deze superdiversiteit zal leiden tot een afname van
de betekenis van sociale identiteit van mensen, of dat de spanningen tussen bevolkingsgroepen
juist zullen toenemen. Migranten lijken economisch achter te blijven. Van de personen met een
niet-westerse migratieachtergrond in Nederland heeft 60,9% procent betaald werk, tegenover
69,1% mensen met een Nederlandse achtergrond (CBS, 2019a). Tegelijkertijd wordt Nederland
steeds afhankelijker van migranten voor banen die Nederlanders niet willen of kunnen oppakken.

Het grootste deel van de niet westerse migranten komt uit Turkije (28%) en Marokko (17%).

Berekeningen van het CBS stellen dat er jaarlijks 50.000 extra werknemers uit EU-landen nodig

Migranten met een westerse achtergrond komen in Venray vaak uit Midden- en Oost-Europa (29%),

zullen zijn.

dit is een hoger percentage dan in de rest van Nederland, waar 16% van de westerse migranten uit
Midden- en Oost-Europa komt (BRP, 2017a; BRP, 2017b).

De overheid ziet de opgave voor zich om de culturele en sociale samenhang in de samenleving te
behouden en te bevorderen dat migranten niet achterblijven op economisch en maatschappelijk

Sociale ongelijkheid is in Venray terug te zien in het opleidingsniveau en inkomen. In 2016 was

vlak.

27,2% van de 18-30-jarigen van Nederlandse afkomst hoogopgeleid, tegenover 12% van de nietwesterse migranten en 13,7% van de westerse migranten in dezelfde leeftijdscategorie (BRP &

De gemeente Venray telt 8.625 inwoners met een migratieachtergrond, dit is 19,9% van de totale

DUO, 2016). Het gemiddelde inkomen van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in

bevolking. 10,7% van de inwoners is migrant met een westerse achtergrond, 9,2% van de inwoners

Venray is een stuk lager dan dat van mensen met een Nederlandse achtergrond: €21.700 per jaar

is migrant met een niet westerse achtergrond (CBS, 2018a).

tegenover €30.100 (CBS, 2018).
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Onze economie verandert. Door robotisering en digitalisering verdwijnen banen en tegelijkertijd

De beroepsbevolking van Venray telt 24.000 mensen. 23.000 personen hiervan werken.

ontstaan door technologie ook nieuwe banen. Het aantal zzp’ers neemt toe, de deeleconomie groeit

Het werkloosheidpercentage in Venray was in 2017 4,1% en ligt iets lager dan het landelijk

en in de sectoren zorg, onderwijs en techniek ontstaat een tekort aan vakmensen. Van werknemers

gemiddelde van 4,9% (CBS, 2018a). Ook het werkloosheidpercentage onder jongeren in de regio

worden nieuwe vaardigheden verwacht en hogere eisen aan het opleidingsniveau gesteld. De

Venray-Horst is lager (6,6%) dan het landelijk gemiddelde (8,9%) (BeBright, 2019).

opgave als regio is om talent te boeien en binden, om aantrekkelijk te zijn voor jonge mensen om
hun bestaan hier op te bouwen. Onderwijs moet toegankelijk zijn voor de jonge generatie én voor

Het gemiddelde inkomen in Venray lag in 2015 op €29.200. Dit is iets lager dan het gemiddelde

(werkende) ouderen in het kader van een leven lang leren.

jaarinkomen in Nederland van €32.300 en net iets hoger dan het gemiddelde van €28.700 van
Noord-Limburg. In Venray ontvingen in 2016 12.470 inwoners een uitkering, dit is 4,4% van alle

Als regio is de nabijheid van kennis steeds belangrijk om industrie in de regio te behouden.

huishoudens. Hieronder vallen 8.250 inwoners die een AOW-uitkering ontvangen (CBS, 2018a). In

Bedrijven werken steeds meer samen met kennisinstellingen en soortgelijke of aanvullende

de regio Venray-Horst is de beroepsbevolking vaker laag (25%) en middelbaar (46%) opgeleid dan

bedrijven. Ecosystemen als kenniscampussen en innovatieclusters zijn cruciaal voor gezamenlijke

landelijk (21% en 42%) (BeBright, 2019).

innovatie. Wereldwijd zorgen startups in toenemende mate voor innovatieve oplossingen.
In de gemeente Venray waren in 2016 in totaal 25.980 banen (LISA, 2017). Met 918 banen per 1.000
De Nationale Monitor Duurzame Gemeenten 2018 meet het economisch, sociaal-cultureel

inwoners tussen de 15-64 jaar ligt het aantal banen relatief hoog in vergelijking met Nederland

en ecologisch kapitaal. Het functioneren van de lokale en regionale economie staat centraal.

(758), en is het hoogste van de regio Noord-Limburg (LISA, 2017).

Wordt er voldoende verdiend? Indicatoren voor economisch kapitaal zijn arbeid, ruimtelijke
vestigingsvoorwaarden, concurrentievermogen, kennis en infrastructuur en bereikbaarheid. Het

Venray kent veel banen in de zorg, (maak)industrie, logistiek (vervoer en opslag) en agrarische

economisch kapitaal van Venray staat op plaats 251 van de 380 gemeenten (Telos, 2018a). Met

sector. Daarnaast zijn er veel banen in de detailhandel en in het openbaar bestuur, onder andere

een score van 44,2% scoort Venray iets lager dan het gemiddelde in Noord-Limburg (44%) en het

gemeente, politie, brandweer. (Gemeente Venray 2017b).

gemiddelde onder gemeenten met minder dan 50.000 (45,5%).
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Venray telt 3.070 bedrijven (KVK, 2018). In 2016
was het aantal oprichtingen van bedrijven groter
dan het aantal bedrijven dat werd opgeheven: 290
om 210 (Gemeente Venray, 2017b).
De regio Venray-Horst kent naar verhouding meer
snelgroeiende bedrijven: 18 per 1.000 inwoners
tegenover 14,1 per 1.000 inwoners in Nederland
(BeBright, 2019).
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Het aantal leegstaande verkooppunten ligt boven
het Nederlands gemiddelde (Gemeente Venray,

LEEGSTAANDE VERKOOPPUNTEN

2017b).
Ook is er sprake van leegstand onder verhuurbare
kantoorruimte in Venray. In 2017 stond 22,64%
leeg. Dit ligt boven het gemiddelde van 15,9% in
Nederland. Dit komt onder andere door
de economische crisis van 2008, maar ook
door een veranderende economie die leidt tot
structurele verandering van de aard van de vraag
naar ruimte (Midsize NL, 2016).

28

BRONNEN
• ABF (2018) Basisregistraties adressen en gebouwen (via waarstaatjegemeente.nl).
• BeBright (2019). Gezondste Regio Scan.
• BRP & DUO (2016). Startkwalificatie 18 t/m 30-jarigen Nederlands
• BRP (2017a) Specifieke cijfers niet westerse migranten Venray. Geraadpleegd via: https://buurtintegratie.nl/
• BRP (2017b) Specifieke cijfers westerse migranten Venray. Geraadpleegd via: https://buurtintegratie.nl/
• CBS (2015). Bodemgebruik; uitgebreide gebruiksvorm, per gemeente.
• CBS (2016). Gezondheidsmonitor; bevolking 19 jaar of ouder, regio, 2016.
• CBS (2017a). Bevolkingsontwikkeling (via waarstaatjegemeente.nl).
• CBS (2017b) Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015.
• CBS (2018a). Regionale kerncijfers.
• CBS (2018b). Bevolking; leeftijd, migratieachtergrond, geslacht en regio, 1 januari.
• CBS (2019a). Arbeidsdeelname terug op niveau 2008.
• CBS (2019b). Regionale kerncijfers Nederland.
• Gemeente Venray (2017) . Economie. Geraadpleegd via https://venray.incijfers.nl/dashboard/Economie/
• Gemeente Venray (2018a) Bevolking prognose. Geraadpleegd via: https://venray.incijfers.nl/
• Gemeente Venray (2018b) Inwoners naar kenmerken. Geraadpleegd via: https://venray.incijfers.nl/
• KVK (2018) Handelsregister. Geraadpleegd via: http://kvk.nl/handelsregister /
• LISA (2017). Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
• Midsize NL (2016). Het toekomstperspectief van de middelgrote stad. Rotterdam: Drukkerij Printvisie.
• Rijkswaterstaat (2016). Klimaatmonitor.
• Telos (2018a). Nationale monitor duurzame gemeenten 2018: duurzaamheidstrends van 380 Nederlandse gemeenten tussen 2014 en 2018.
• Telos (2018b). Duurzaamheidsbalans. Geraadpleegd via: https://waarstaatjegemeente.nl/
• Vektis (2016). Gebruik wijkverpleging Venray (via waarstaatjegemeente.nl).

29

