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1 Aanleiding tot visievorming

Met deze strategische visie Venlo 2030 geven wij de nieuwe 
gemeente Venlo een afwegingskader mee op basis waarvan toekom-
stige besluiten kunnen worden afgewogen en nieuwe ontwikkelingen 
binnen breder perspectief kunnen worden geplaatst.

De gemeentelijke herindeling schrijft niet alleen een dergelijk 
document voor, ook inhoudelijk wordt de noodzaak gevoeld om een 
aantal zaken, maar nu scherper dan in het verleden, tegen het licht te 
houden. Venlo lijkt immers op een belangrijk kruispunt te staan in haar 
geschiedenis. Veel van het huidige Venlo vindt immers haar oorsprong 
toen in het midden van de 19e eeuw de toenmalige vestingstad Venlo 
werd ontmanteld en ruimte geschapen werd voor woningbouw en 
bedrijvigheid.

Nu, anderhalve eeuw later, staan we opnieuw voor belangrijke keuzes. 
Op tal van terreinen is de wereld om ons heen in beweging en moeten 
we ons de vraag stellen wat de voor onze stad relevante ontwikkelingen 
zijn. Welke concrete bedreigingen, maar zeker ook kansen zien wij voor 
onszelf? En wat zegt het verleden van onze stad ons over onze identiteit 
en onze toekomstmogelijkheden? Het verleden immers bepaalt in hoge 
mate wat we zijn en waar onze belangrijkste mogelijkheden liggen.

Dat betekent echter niet dat we kunnen volstaan met enkel trots om 
te zien naar de verdiensten van onze voorouders. Juist om hetgeen 
te behouden wat we in het verleden gezamenlijk hebben opgebouwd 
en waar we zo aan hechten, onze welvaart en onze tradities, lijkt 
verandering paradoxaal genoeg nodig.

En kijkend naar Venlo valt daarbij een aantal dingen op. De stad en de 
regio hebben zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een bloeiende 
economische regio. Veel bedrijven hebben zich gevestigd in de nabijheid 
van de logistieke hotspot die Venlo sinds de tweede helft van de 19e 
eeuw is geworden. Ook de traditioneel sterke aanwezigheid van de 
tuinbouw heeft zich in die diezelfde periode verder ontwikkeld tot een 
sterke economische bedrijfstak.

Wat daarnaast opvalt is echter ook de onevenwichtigheid van deze 
economische kracht ten opzichte van de daarbij in kracht achtergebleven 
stedelijke uitstraling en voorzieningenniveau van de centrumstad Venlo. 
De met noeste arbeid verdiende revenuen lijken immers niet terecht te 
komen binnen de stad of binnen de regio.

De regionale economie moet het, getuige de landelijk 2e positie als 
kennisintensieve regio, niet hebben van de ‘eigen’ beroepsbevolking. 
Een beroepsbevolking die in diezelfde jaarlijkse benchmark van 50 
steden wat betreft opleidingsniveau op een 49e plek helemaal onderaan 
bungelt.  Veel noodzakelijk pendelverkeer van hogeropgeleiden uit de ons 
belendende regio’s Eindhoven en Nijmegen is daarvan het gevolg, export 
van koopkracht naar andere regio’s en toenemende filedruk in de nabije 
toekomst daarmee onvermijdelijk.

Dan is er nog de demografie die ons voor een nieuwe uitdaging stelt. 
De gebieden ten zuiden van ons kennen al enkele jaren het fenomeen 
‘demografische krimp’ en lijken voorzichtig een weg gevonden te 
hebben om de gevolgen daarvan in de toekomst beheersbaar te houden. 
Bevolkingsdaling mag dan voor een enkeling het perspectief bieden op 
rust en ruimte, voor de gemeente Venlo betekent bevolkingsdaling een 
regelrechte bedreiging voor het draagvlak van haar centrumvoorzieningen 
en voor het arbeidsaanbod ten behoeve van de regionale economie.

Venlo heeft ook een andere uitgangspositie dan de regio’s in Zuid-
Limburg. De regionale economie is sterk en groeit. In economische 
kracht gemeten was Venlo in 2007 de 2e regio van Nederland. Dat is 
op de langere termijn bij een krimpende beroepsbevolking echter zeker 
niet langer vanzelfsprekend. In 2030 zal Venlo nieuwe groepen mensen 
aan zich moeten hebben gebonden om te voorzien in de regionale 
arbeidsmarktbehoefte en draagvlak voor haar voorzieningen. 

Gelegen in het centrum van twee bijzondere geografische assen heeft de 
regio een breed pallet aan mogelijkheden. De geografische oost-west-as 
biedt enerzijds de harde en snelle kant van de economie, de euro’s, het 
kapitaal, het vervoer en de internationale context.
De noord-zuid-as anderzijds biedt ons een vriendelijke en tragere wereld, 
de Maas, de prachtige natuur, onze cultuurhistorie, lekker eten en 
genieten en lekker wonen.
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Maar Venlo heeft geen ‘gezicht’, onvoldoende uitstraling, geen imago. Of 
toch wel? Het imago van een grijs grensstadje aan de A67? En toch heeft 
onze mooie gemeente zoveel meer te bieden dan dit stereotype plaatje: 
kasteeltuinen en kloosters, een fraaie compacte historische binnenstad, 
natuurschoon en water. En niet te vergeten behulpzame, vriendelijke en 
trotse inwoners die klaar staan om bezoekers hartelijk te verwelkomen en 
van dienst te zijn.

Er wordt hard gewerkt in dit deel van Limburg. We houden van plezier en 
feest vieren en we koesteren onze rijke historie met z’n tradities. Hard 
werken alleen is in het Venlo van 2030 echter niet meer voldoende. We 
zullen ons ook moeten onderscheiden en ons moeten toeleggen op die 
activiteiten die niet alleen dicht bij ons horen, maar waarin we ook op 
de lange termijn kunnen excelleren. We kunnen er niet op vertrouwen 
dat de klassieke combinatie van agribusiness en logistiek ‘alleen’ ons in 
de toekomst die welvaart kunnen blijven bieden die we zo gewend zijn. 
Economische innovatie en -transitie zal waarschijnlijk zeer nodig zijn.

En dan wij, de Venlonaren zelf. Of zijn we in 2030 inwoners van een los 
verband van dorpen die elkaar alleen maar treffen als Venlonaren als ‘os’ 
VVV speelt. Wat hebben die herindelingen in 2001 en in 2010 dan voor 
ons betekend?

In onze bewogen geschiedenis was handel- en vestingstad Venlo een 
gastvrije stad voor vreemdelingen die hier handel dreven of onderdak 
zochten binnen onze sterke stadsmuren en poorten. Een levendige en 
drukke marktplaats, open en gastvrij voor nieuwkomers maar daarnaast 
ook in zich zelf gekeerd, veilig achter de stadswallen. Begeerd, veroverd 
en bestuurd door zovele vorsten, een bevolking die een identiteit zocht 
en vond, in zichzelf, zelfbewust en met eigen tradities. Een duale stad.

Zijn wij in 2030 nog steeds die gemeenschap van mensen die oog hebben 
voor elkaar en die ook de handen uit de mouwen steken voor elkaar en 
anderen? Een gemeenschap met een open houding naar nieuwkomers die 
onze stad komen versterken of hier onderdak zoeken?

Ook in 2030 zal er zeker nog een gemeentebestuur zijn die voor u een 
aantal zaken organiseert en regelt. Willen we dat en wat voor lokale 
samenleving zijn we dan in 2030? Wat is haalbaar en, belangrijker nog 
waarschijnlijk, wat is door de overheid ‘maakbaar’?

De gemeente Venlo overschrijdt in 2010 naar verwachting de grens van 
100.000 inwoners, de in de ogen van velen (maar uiteraard arbitraire), 
grens van een ‘echte’ grote stad. Doorgroeien naar die 100.000+-status 
betekent echter ook een andere rol en positie, niet alleen ten opzichte 
van de  regiogemeenten maar zeker ook ten opzichte van andere grote 
steden en niet in de laatste plaats ten opzichte van onszelf. De stad Venlo 
zal een ‘mentale’ sprong moeten maken in denken en handelen en deze 
positie moeten claimen en waarmaken. Immers, adel verplicht. Niet alleen 
zelfbewust en leidend maar, vanuit dat zelfgekozen leiderschap, ook 
dienend naar de regio.

Venlo staat op een kruispunt waarop we moeten kiezen welke weg 
we inslaan. De stadsvisie uit 2003 is een document dat werd geboren 
uit de behoefte om na de herindeling van 2001 met elkaar een 
gemeenschappelijke start te maken. Het proces was daarbij minstens zo 
belangrijk als het inhoudelijk resultaat. De strategische visie die nu voor 
u ligt is echter geboren onder een ander gesternte, namelijk de noodzaak 
om keuzes te maken. Keuzes die nodig om zijn omdat ook in de toekomst 
in Venlo niet alles realiseerbaar is en de beperktheid van middelen, 
mensen en niet in de laatste plaats fysieke ruimte ons daartoe dwingen. 
Niet kiezen mag ook. In dat geval zal de tijd of zullen anderen dat voor 
ons doen.

Wij onderkennen de behoefte van Venlo om zich positief te onderscheiden 
van andere steden en van andere regio’s in Europa. Venlo kiest voor 
‘gezonde groei’ en wil in die zin de gezondste stad (en regio) zijn. In 
2030 wil Venlo zich onderscheiden door de keuze die het heeft gemaakt 
om te kiezen voor kwaliteit van leven, ‘quality of life’. Daarnaast zet de 
stad in op duurzame ontwikkeling, duurzame groei. Meer welvaart en 
meer welzijn hoeven niet ten koste te gaan van onze leefomgeving maar 
gaan hand in hand. Quality of life betekent ook volwaardige kansen voor 
iedereen binnen onze stedelijke gemeenschap.

1 Aanleiding tot visievorming
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De opzet van het visieproces voorzag in een in tijd, inzet, maar ook in 
resultaat compacte aanpak. Het resultaat behoefde niet de vrucht te zijn 
van breed gedragen consensus maar moest vooral scherp, compact en 
hanteerbaar zijn om ook in de praktijk te kunnen dienen als strategisch 
afwegingskader. Vanwege deze bewust gekozen aanpak is politieke of 
maatschappelijke consensus vooraf daarmee niet vanzelfsprekend. Maar 
dat was de expliciete opdracht ook niet. Het is aan het gemeentebestuur 
om zich hierover uit te spreken en waar nodig wijzigingen aan te brengen.

Bij de start van het visieproces dat door de beide gemeenteraden is 
doorlopen is uitgegaan van de twee belangrijkste inhoudelijke opgaven 
die wij op dat moment voor ons zagen, namelijk de versterking van de 
maatschappelijke ruggengraat en de verbetering van het vestigingsklimaat 
voor inwoners en bedrijven. Vanwege de hanteerbaarheid van de inhoud 
zijn deze twee opgaven tijdens het proces opgeknipt in eerst 4 en later in 
5 ‘domeinen’ (Aantrekkelijke gemeente, Meedoen in Venlo, Innovatieve en 
concurrerende stad, Leven in dorpen en wijken en Venlo internationaal). 
Tijdens een aantal avonden hebben de raadsleden met elkaar en met een 
keur aan inhoudelijk deskundigen van gedachten kunnen wisselen over 
de toekomst van onze nieuwe gemeente. Daarnaast zijn er per domein 
ambtelijke werkgroepen gevormd die met elkaar in slag zijn gegaan om zo 
goed mogelijk inhoudelijk aan te sluiten op datgene wat als resultaat uit 
die avonden met de beide raden naar voren kwam.

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst is de inhoud van deze vijf 
‘domeinen’ opnieuw tegen het licht gehouden en is er geprobeerd om deze 
te vertalen in een beperkt aantal thema’s en ambities. Beperkt in aantal 
omdat, zoals gezegd, nu eenmaal niet alles in Venlo realiseerbaar is en 
dus keuzes noodzakelijk zijn. Tot slot zijn op basis van deze exercitie een 
drietal scenario’s geschetst die alledrie binnen de Venlose context even 
realistisch zijn en een duidelijke ontwikkelingsrichting kiezen.

Tot slot van deze inleiding een voetnoot over de waarde van het 
stadsvisieproces. Om echt daadwerkelijk succesvol, maar ook 
geloofwaardig te zijn is het noodzakelijk dat de stad geen concessies 
doet aan de gekozen richting. Hoe lastig dat soms ook kan zijn. 
Want alleen een consequent volgehouden ontwikkelingsrichting draagt 
op langere termijn bij aan een geloofwaardig imago van de stad en 
regionaal leiderschap.

Vanuit die behoefte aan koersvastheid is het te overwegen om 
zogenaamde ‘Quality-teams’ in te stellen. Groepen van mensen die 
vanwege hun kennis en betrokkenheid met onze stad in staat zijn om 
periodiek, maar wel permanent, de gemeenteraad met advies terzijde te 
staan bij het op koers houden van onze stad op weg naar 2030.

Een groot aantal betrokkenen heeft meegewerkt aan de totstandkoming 
van dit visiedocument. Gemeenteraadsleden, collegeleden, inwoners, 
experts, onze partners en gemeenteambtenaren, allemaal hebben ze naar 
vermogen hun steentje bijgedragen. Zij zijn de ware ambassadeurs van 
onze toekomstdroom. Op hun inzet, hun enthousiasme en hun liefde voor 
onze mooie gemeente is dit strategisch kompas gebouwd.

1 Aanleiding tot visievorming
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De vijf in dit hoofdstuk geschetste thema’s proberen een onderling 
samenhangend en in de toekomst geprojecteerd antwoord te geven 
op de ontwikkelingen en trends zoals we die nu, anno 2010, kennen 
en onderkennen.

2.1 Stad van actieve mensen
• Analyse 2010

De gemeenten Arcen & Velden en Venlo kennen een relatief vergrijsde en 
ontgroende bevolking. Dit is het gevolg van de demografische opbouw 
van de bevolking. Veel jongeren verlaten na hun middelbare schooltijd 
de regio om elders te gaan studeren of om te gaan werken. De groep 
jongeren die zich na een hogere opleiding elders terugkeert naar Venlo 
is zeer klein. In de meeste gevallen vestigen deze jongeren zich in de 
buurt van de plaats waar zij hoger onderwijs hebben genoten, meestal 
Eindhoven, Nijmegen en Maastricht. 

Het gevolg daarvan is te zien in de score van Venlo waar het het relatieve 
opleidingsniveau betreft. Hoewel de regio beschikt over een relatief zeer 
kennisintensieve economie is het gemiddelde relatieve opleidingsniveau 
zeer laag. Kenniswerkers komen over het algemeen dus van buiten de 
regio.

Een als gevolg van deze demografische opmaak dalende bevolking is 
bedreigend voor het welvaarts- en voorzieningenniveau van de stad. 
Basisscholen in kleinere kernen worden in de nabije toekomst in hun 
voortbestaan bedreigd en bedrijven trekken weg vanwege een tekort 
aan voldoende arbeidskrachten. Ook het verenigingsleven zal niet aan 
de gevolgen ontkomen. Zo bedraagt het geprognosticeerde tekort aan 
arbeidskrachten binnen onze regio voor de komende vijf jaar ongeveer 
4000 medewerkers.  

• Ambitie 2030

In 2030 levert iedere inwoner een bijdrage aan onze gemeenschap. 
De gemeente Venlo is er voor de inwoners en de inwoners zijn er voor 
elkaar . De relatie tussen de inwoner en de stad is een wederkerige: 
Venlo biedt de inwoners een breed palet aan mogelijkheden, de inwoner 
maakt gebruik van die mogelijkheden en levert een bijdrage aan die 
mogelijkheden. ’t Gaat dus om een wederkerige verantwoordelijkheid en 
niet om een vrijblijvende relatie.

De gemeente Venlo draagt bij aan de ontwikkeling van de inwoners door 
uit te gaan van de mogelijkheden die aansluiten bij de potenties en 
de kracht van de inwoners; zelfrealisatie. De resultante is persoonlijke 
ontwikkeling en groei ook in termen van sociale cohesie en sociale 
stijging. Die zelfrealisatie kan veelvormig zijn: betaalde arbeid, 
vrijwilligerswerk, betrokkenheid bij wat in de stad leeft en beweegt.

De bevolking van Venlo is mede door de demografische ontwikkeling in 
2030 wezenlijk anders van samenstelling. Ondanks het succesvolle beleid 
om meer jonge mensen naar de stad en de regio te halen zijn er meer, 
veel meer ouderen. De meeste ouderen zijn betrokken en participeren ook 
na een arbeidzaam leven. Hun ervaring, kennis en kunde wordt breed ten 
behoeve van welvaart en welzijn ingezet. 

De bijdrage van iedere burger heeft een economisch en/of 
maatschappelijk rendement. De vraag naar de inzet van mensen is 
mede door de demografische ontwikkeling, maar ook door innovatie en 
economische groei, aanzienlijk gestegen. Niet alleen de vraag op de 
arbeidsmarkt van de economische speerpunten, maar ook de vraag in 
gezondheid, zorg en onderwijs en de vraag vanuit de gemeenschap (de 
zogenaamde maatschappelijke vraag).
De scheiding tussen betaald en onbetaald werk is diffuser geworden. 
Er zijn veel meer tussenvormen ontstaan. Er zijn banen met 
structurele loonkostensubsidie, in zijn geheel gesubsidieerde banen, 
participatiebanen en verlonen van vrijwilligerswerk ten behoeve van 
gemeenschapstaken. 

Participatie en kwalificatie blijkt recht evenredig te zijn: Mensen met 
een hoge kwalificatie doen langer mee dan mensen met een lage. Ook 
de toekomstige economie en arbeidsmarkt en de samenleving als sociaal 
systeem vraagt om een toenemende kwalificatie van haar inwoners. 

2 Venlo in de toekomst, stad van ambities
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Scholing, trainingen en coaching worden aan alle inwoners 
aangeboden. Meer dan in het verleden zijn we in staat om de 
individuele kwaliteiten te matchen aan de mogelijkheden in de 
stad. De kwalificatie die aansluit bij de individuele capaciteiten, is 
marktrelevant.

Uitgangspunt is dat iedereen die daartoe in staat is, binnen zijn of haar 
mogelijkheden meedoet en een bijdrage levert. Het beleid gaat uit van 
de kracht van mensen, het ontwikkelen van potenties. De focus van 
het stedelijk beleid is gericht op mogelijkheden en ontwikkelkansen 
van individuen binnen die context en binnen de behoeften van de 
gemeenschap.

Dat is ook zichtbaar in de veelvoud aan activiteiten die er, georganiseerd 
en ongeorganiseerd plaats vinden in de stad. De gemeente Venlo biedt 
daarvoor ruimte, zowel fysiek als ook ten aanzien van de mogelijkheden 
om die ruimte in te vullen. Maatschappelijke deelname is immers meer 
dan een vaste baan en een goed inkomen.

Voor inwoners met een achterstand, investeert de stad extra om die 
achterstand te nivelleren en tot ontwikkeling te komen. Voor inwoners 
met een voorsprong op het gebied van motivatie, betrokkenheid, kennis 
en kunde biedt de stad een rijk scala aan mogelijkheden om zichzelf en 
hun initiatieven te ontplooien. Bovendien maakt de stad ten behoeve 
van haar ontwikkeling dankbaar gebruik van hun betrokkenheid, kennis 
en kunde.

De stad doet een beroep op de particuliere sector en de maatschappelijke 
partners in de stad en in de regio om gezamenlijk hierin 
verantwoordelijkheid te nemen.

• Opgave

De belangrijkste opgave binnen dit domein ligt in het vermogen van 
de stad om iedere inwoner van Venlo een omgeving te bieden waarin 
voldoende mogelijkheden aanwezig zijn om zich te ontplooien en een 
zinvolle bijdrage te leveren aan de stedelijke gemeenschap.

Daarnaast is het van belang om de stedelijke bevolking te verrijken met 
nieuwe inwoners van buiten onze regio, met name hogeropgeleiden, 
gezinnen en jongeren.

2.1 Stad van actieve mensen
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 In 2008 is de beroepsbevolking in Venlo binnen de groep van 50 Nederlandse 
steden relatief sterk vergrijsd en is er op de arbeidsmarkt sprake van relatief 
weinig jongeren. Venlo neemt binnen deze groep 50 steden een relatief 
ongunstige 42e respectievelijk 36e positie in.
(Bron: Atlas voor Gemeenten 2009)
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• Analyse 2010

De regio Venlo is traditioneel sterk in de maakindustrie, logistieke 
dienstverlening en agribusiness. Daarnaast is industriële bedrijvigheid 
in onze regio opvallend kennisintensief, getuige de tweede positie die 
onze regio daarin landelijk inneemt. De regio Venlo bezet wereldwijd 
een koppositie in de ontwikkeling van ‘Cradle to Cradle’ als vernieuwend 
economisch concept en heeft het initiatief genomen om ook de 
innovatiekracht op dit gebied aan de regio te binden.

De ondernemersgeest is in dit gebied van Nederland goed ontwikkeld, 
het bedrijfsleven is initiatiefrijk maar het ontbreekt op langere 
termijn aan voldoende kwalitatief voldoende opgeleid personeel en 
scholingsmogelijkheden, met name wat betreft het hoger onderwijs. 
Venlo heeft de kans om zich van andere steden en regio’s in dit opzicht 
te onderscheiden en te excelleren op het gebied van duurzame innovatie 
en duurzame productietechnieken.

• Ambitie 2030

Venlo Verandert. Op een manier die de bevolking past. We streven 
naar een ‘gezonde’ groei, die past bij onze mogelijkheden en die de 
burgers van Venlo van harte kunnen ondersteunen en mee kunnen 
verwerkelijken. We bouwen uit wat sterk is en zetten door op wat we 
reeds in gang hebben gezet. We kiezen aldus voor gezonde, organische 
ontwikkeling en groei met een heldere koers.

Innoveren en excelleren. Het zit de ondernemers en hun werknemers 
in de haarvaten. Zo heeft Venlo zich ontwikkeld tot een logistieke ‘hot 
spot’ en heeft de traditionele land- en tuinbouw zich omgevormd tot 
een ultramoderne agribusiness. De maakindustrie is kennisintensiever 
geworden . Daarmee hebben we al meteen de stuwende sectoren van de 
economie in Venlo genoemd: logistiek, agribusiness en maakindustrie. 
Het zijn sectoren met een sterk kennisintensief en high-tech karakter, 
waardoor het toekomstbestendige sectoren zijn. Door het samengaan van 
Venlo en Arcen en Velden neemt het belang van toerisme en recreatie als 
vierde belangrijke economische sector verder toe.

De economie van Venlo en de regio heeft nog geweldig veel potentie 
om te groeien, te ontwikkelen en te vernieuwen. Daaraan dragen we 
als gemeente bij. Niet alleen op de oude vertrouwde wijze, maar ook op 
creatieve en nieuwe manieren.
 
In 2030 blinkt Venlo - nog steeds - uit, op een andere, vernieuw(en)de 
wijze. Cradle to Cradle hebben we aangegrepen om onze voorsprong te 
kunnen uitbouwen en zodoende te kunnen excelleren. De vier vertrouwde 
speerpunten hebben nauwe contacten met de succesvol ontwikkelde 
creatieve industrie en met culturele instellingen. Om de speerpunten 
heen heeft zich in de loop der jaren een schil van zakelijke en 
commerciële dienstverlening ontwikkeld, met een duidelijk internationaal 
(Duitsland, Oost- en Midden-Europa) karakter.

De nadruk in 2030 ligt op kennis, innovatie, en kwaliteit. ‘Fresh en 
Cradle to Cradle’ lopen daar als een unieke en herkenbare rode draad 
doorheen. Ondernemers, onderzoekers, medewerkers van onderwijs- en 
overheidsinstellingen  komen elkaar regelmatig tegen in netwerken 
en activiteiten met als doel elkaar te inspireren en gezamenlijk tot 
innovaties en cross-overs te komen. Het wetenschappelijk- en hoger 
beroepsonderwijs is onlosmakelijk met de stad en de regio verbonden 
geraakt en schept jaarlijks een rijk scala aan kenniswerkers en spin offs. 
De internationale oriëntatie (met name Duitsland) heeft zich binnen 
de sectoren logistiek, agribusiness en toerisme enorm uitgebreid en 
versterkt. 

Met Greenport excelleren we als regio op het gebied van logistiek, glas- 
en tuinbouw, onderzoek en innovatie, die op schitterende wijze bijeen 
zijn gekomen en veel nieuwe producten en werkgelegenheid creëren. De 
Floriade heeft een zichtbare impuls gegeven aan de ontwikkeling van 
Greenport en recreatie en toerisme en heeft de regio een nieuwe kijk 
gegeven op ‘innovatie en beleving’.

Klavertje vier is het fysieke hart van greenport en een 
gebiedsontwikkeling waar we in 2030 een scala aan Cradle to Cradle 
bedrijfslandschappen zien met uiteenlopende bedrijven. De bedrijven 
kunnen op Klavertje vier organisch groeien. 

2.2 Innovatieve en excellente stad
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< Moodboard gebruikt door Venlo partners tijdens brainstormsessie C2C-experience.
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2.2 Innovatieve en excellente stad

De stuwende sectoren in Venlo zijn kennisintensief en innovatief. Op 
onze innovatieve bedrijfscampussen worden toepassingen ontwikkeld 
(zoals een logistieke campus en de glas- en energiecampus) waar de 
toepassing van kennis in de markt centraal staat. De vele spin-offs 
dragen bij aan het innovatieve klimaat en stimuleren ondernemerschap, 
kennisontwikkeling- en toepassing. Deze campussen stellen de bedrijven 
die op deze campussen gevestigd zijn in staat om te blijven excelleren 
in hun markten. Er ontstaat vanzelfsprekend en veel meer dan voorheen 
nieuwe verbindingen tussen de stuwende sectoren onderling. 
De gemeente jaagt dit aan.

De economische ontwikkelingen waar we hierboven over spreken 
bevinden zich fysiek voor een groot gedeelte buiten de stad en zijn 
geen onderdeel van het dagelijkse beleven van onze burgers.

Bewoners en bezoekers van onze gemeente kunnen in het centrum 
‘het verhaal’ en de veelzijdigheid van de stad ervaren en beleven. In het 
centrum worden de economische pijlers, welke buiten de stad gesitueerd 
zijn als het ware naar de burgers toe gebracht. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van uiteenlopende media. In onze uitstekende stedelijke 
voorzieningen zijn ‘fresh’ en Cradle to Cradle  herkenbaar en bezoekers 
kunnen er producten van de Greenport proeven en ontdekken wat Cradle 
to Cradle inhoudt.

De werkgelegenheid is tot 2030 ieder jaar met één procent gegroeid. 
Het gemiddelde opleidingsniveau ligt op het landelijk gemiddelde of 
er zelfs boven. Er is veel werk voor zowel hoger opgeleiden als voor 
lager opgeleiden. De aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt is zeer goed 
georganiseerd. Hiermee hebben onderwijsinstellingen hun ankers stevig 
in de grond van Venlo geplant en ondernemers vinden gemakkelijk de 
weg naar nieuwe medewerkers die binnen de onderwijsinstellingen van 
nature worden opgeleid tot ondernemende medewerkers met een neus 
voor innovaties. 
 

Een doorslaggevende vestigingsfactor naast een uitstekende multi-
modale ontsluiting, is de kwaliteit van leven in Venlo, mooi verbeeld 
met het begrip ‘lazy river’ (de Maas) die als een contramal voor de 
economische dynamiek kan worden gezien. De hoge kwaliteit van 
leven wordt bepaald door de bruisende binnenstad in combinatie met 
aantrekkelijke woonmilieus, het prachtige landschap, de nabijheid van 
natuur en het culturele klimaat in deze grensstad.

Ook onze midden- en kleinbedrijf floreert als gevolg van deze bewust 
ingezette economische ontwikkeling en de groei aan regionale 
koopkracht die daarvan het gevolg is.

• Opgave

Binnen het Thema ‘Innovatieve en excellente stad’ is de onderkenning 
en benutting van de kansen die innovatie biedt voor de stad de 
belangrijkste opgave. Daarnaast is de ontwikkeling van een kenniscluster 
op het gebied van duurzame productie en energie van belang, ook ten 
behoeve van de versterking van het onderscheidend vermogen van de 
stad en de regio.
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De maakindustrie in Venlo is relatief sterk. In 2008 neemt Venlo, met betrekking 
tot de relatieve omvang van de maakindustrie ten opzichte van het totaal aantal 
banen, binnen de groep van 50 Nederlandse steden een 
5e positie in. (Bron: Atlas voor Gemeenten 2009)
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• Analyse 2010

Dagelijks bezoeken grote aantallen Duitse gasten onze binnenstad en 
zijn Duitse medewerkers werkzaam op de bedrijfsterreinen ten noorden 
van de stad. Venlo is van oudsher een internationaal georiënteerde stad 
en economisch sterk verbonden met het Duitse achterland. De sociale 
verbanden die er tot in het recente verleden over en weer bestonden aan 
beide zijden van de grens zijn in de afgelopen decennia losser geworden 
of zelfs geheel verdwenen. Juist deze ligging en historie biedt Venlo 
een unieke kans om als ‘meest Duitse stad van Nederland’ een centrale 
positie te verwerven in relatie tussen Nederlandse bedrijven, burgers en 
instellingen. Venlo kan een geografisch belangrijke spilfunctie vervullen 
binnen een Euregio met meer dan 5 miljoen inwoners binnen een straal 
van 50 kilometer.

• Ambitie 2030

Die internationale oriëntatie heeft zich tot in het heden eigenlijk, met 
afwisselend mindere goede en betere periodes, onverminderd voortgezet. 
In 2030 heeft Venlo deze positie verder uitgebouwd en heeft zich een 
leidende positie verworven binnen de Euregio en als leidende regio op 
het gebied van Cradle to Cradle, zelfs binnen Noord-Westeuropa.

De van oudsher op Duitsland gerichte internationale oriëntatie heeft 
een extra impuls gekregen door de economische ontwikkeling van 
de nieuwe EU-landen in Oost-Europa. De regio Venlo, als natuurlijke 
vestigingsomgeving voor internationale opererende ondernemingen, staat 
op het netvlies van de eigen (internationale) ondernemingen en wordt 
door hen ook uitgedragen. De uitstekende geografische ligging in de 
nabijheid van een aantal grote vliegvelden en aan een aantal belangrijke 
vervoersassen, maar zeker ook de internationaal georiënteerde 
arbeidsmarkt heeft hier aan bijgedragen.

Waar mogelijk wordt vestiging van internationale ondernemingen 
gestimuleerd. De Venlose ambassadeurs binnen de diverse Europese en 
internationale fora doen hier van zich spreken en ook de organisatie van 
de gemeente is daar op ingesteld. Venlo draagt haar imago actief uit en 
is zichtbaar in de wereld.

Veel Duitse maar ook in toenemende mate Poolse, Hongaarse, Tjechische 
en Turkse inwoners werken in de regio Venlo en vestigen zich hier. Naast 
het Venloos dialect wordt er in de stad Duits en Engels gesproken. Deze 
nieuwe Venlonaren dragen bij aan de verdere internationalisering van 
de stedelijke voorzieningen, zowel op het gebied van onderwijs, zorg als 
binnenstedelijke detailhandel. Internationale stad Venlo bruist.

Vanzelfsprekend huisvest Venlo het bestuurscentrum van de Eurregio 
en heeft daartoe ook de faciliteiten zoals een uitstekend toegerust 
congrescentrum dat naast dat het uiteraard aan de Maas is gelegen, 
regelmatig voor internationale congressen door “Den Haag”, maar ook 
door Europa wordt ingezet. De in Venlo gehuisveste faculteiten van de 
Universiteit Limburg en de Universiteit Twente op het gebied van Cradle 
tot Cradle en logistiek dragen door hun aanwezigheid in sterke mate 
bij aan het internationale karakter van de stad. Maar ook de regionale 
onderwijs¬instellingen laten van zich spreken; de meertaligheid van de 
burgers in de regio en de stad zijn spreekwoordelijk. Veel buitenlandse 
studenten verrijken de stad en dragen bij aan het dynamische en 
innovatieve klimaat in Venlo.

De ‘nieuwe’ inwoners van de stad dragen naast de Nederlands-Venlose 
cultuur ook de eigen cultuur van het land van herkomst uit. Dit is 
zichtbaar in alle delen van de Venlose samenleving, ook op cultureel 
gebied. Populaire artiesten treden met regelmaat op in Venlo en ook 
beeldend kunstenaars vinden hun weg naar Venlo.

De spreekwoordelijke Limburgse gastvrijheid en hartelijkheid maken 
Venlo tot een open samenleving waarin eenieder die een actieve bijdrage 
levert van harte welkom is en zich welkom voelt. De vele terrasjes en 
pleintjes in de bruisende binnenstad, de lui kabbelende rivier de Maas, 
kortom de Bourgondische gezelligheid maken dat het goed toeven is in 
onze stad en regio.

• Opgave 
Het in gezamenlijkheid met maatschappelijke partners en het regionale 
bedrijfsleven bevorderen van het internationale karakter van de stad 
en de regio en de benutting van de kansen die de bijzondere positie 
van Venlo biedt wat betreft branding, economische en intermenselijke 
relaties.
 

2.3 Venlo Internationaal
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• Analyse 2010

Aan onze binnenstad is in de afgelopen jaren hard gewerkt. De 
Maasboulevard nadert zijn voltooiing, de werkzaamheden in het 
Maaswaard-gebied zijn gestart en nieuwe plannen ten aanzien van de 
ontwikkeling van de zuidoosthoek worden voorbereid. Dat was ook nodig. 
Onze binnenstad was immers aan een update toe. Ook worden met het 
oog op de herontwikkeling van het aan de westzijde van de Maas gelegen 
voormalige kazerneterrein concrete plannen gemaakt.

Een aantrekkelijk en compleet stadshart is van groot belang voor 
zowel de stad als voor de regio. Niet alleen vanwege het vermogen om 
potentiële nieuwe inwoners aan de stad te binden maar ook vanwege de 
centrumfunctie binnen de regio wat betreft gespecialiseerde private- en 
openbare voorzieningen. De binnenstad heeft een functie als regiohart.

De verwachting is dat de mix van het hebben van een aantrekkelijke 
binnenstad en de ligging in een groene omgeving kwaliteiten zijn die 
van Venlo een aantrekkelijke gemeente maken om te wonen, als bedrijf 
te vestigen of om als gast te bezoeken. Op dit moment is dit echter nog 
niet zo getuige de relatief zeer lage score op woonaantrekkelijkheidsindex 
voor steden. 

• Ambitie 2030

De Atlas voor Gemeenten in 2030 van de G50 is niet mis te verstaan: 
“Het centrum van Venlo scoort in de woonaantrekkelijkheidsindex bij de 
top 10 van Nederlands vijftig grootste gemeenten”. Het grote Europese 
onderzoek van enkele maanden geleden liet al zien dat het vernieuwde 
centrum  in de beleving van de inwoners van Nordrhein Westfalen ook 
Duitse steden in de Euregio achter zich laat. De Limburger heeft zijn 
eigen conclusie: Venlo-centrum is the place to be. ‘Da muss mann sein’ 
voert immers niet meer exclusief de boventoon sinds drie jaar geleden 
het aantal overnachtingen van Engelstalige bezoekers dat van de 
oosterburen overtreft. 

Door consequent beleid vanuit een krachtige visie zijn toerisme en 
dagrecreatie sterk doorontwikkeld, niet alleen in het groene casco 
en langs en op de Maas, maar ook in het centrum. Meerdere hotels 
in de binnenstad bieden dag- en weekarrangementen aan om van de 
schitterende omgeving te genieten, en de shuttle naar Niederrhein rijdt 
in het seizoen elk uur.

Voor de avondverpozing completeert een nieuw theater een aanbod van 
leasure en pleasure dat jaar na jaar verrijkt is. De traditionele kroegen 
‘om de hoek’ zijn al weer een decennium geleden aangevuld met het 
cultuurpodium Made in Venlo waar vooral inmiddels in Venlo wonende 
studenten en kunstenaars zich laten zien. Vanuit het cultuurpodium, 
maar ook na de voetbalwedstrijden van VVV en grote evenementen in 
het multifunctionele centrum op het Kazerneterrein in Blerick, lopen 
de terrassen vol. Parkeren van bezoekers aan het stadion vindt namelijk 
voor een belangrijk deel plaats in de binnenstad-garages, zodat veel 
bezoekers ook daar nog graag verblijven. Binnenstad en Kazerneterrein 
zijn verbonden door een elegante promenade-brug.

En wie de drukte even uit wil kan maar liefst drie kanten op. Er zijn de 
Maasparken voor het vernieuwde stedelijke front van Maasboulevard 
en Maaswaard, en bij de nieuwe wijk Q4 ligt een prachtig stadsstrand. 
De rivier is hier minder lazy als bij Steijl of Arcen  - zeker niet als de 
nieuwe generatie Maashoppers hun passagiers halen en brengen -  maar 
altijd nog een rustpunt naast de drukte. Trappen aan de brug naar 
het Kazerneterrein bieden de mogelijkheid midden in de uiterwaard 
van Raaijweide te stappen voor een barbecue aan de rivier. En het 
Julianapark, opgewaardeerd naar aanleiding van het vernieuwde 
Museumkwartier, is als vanouds een rustpunt tussen station en 
Kazerneterrein.

2.4 Centrum van de Euregio: hoofdstad en vitaal hart
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In 2008 neemt Venlo, ten aanzien van het aspect ‘relatieve 
woonaantrekkelijkheid’, binnen de groep van 50 Nederlandse 
steden een 44e positie in (Bron: Atlas voor Gemeenten 2009)
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Voor het goede begrip: ‘rust’ is niet ‘doods’ want in datzelfde Julianapark, 
maar ook op veel andere plekken in het centrum, vindt nu elk jaar een 
groot aantal evenementen plaats, mede door de structurele participatie 
en sponsoring van ondernemers. Hetzelfde doen die ondernemers in het 
Museumkwartier waar een vernieuwd Limburgs museum en museum Van 
Bommel van Dam gezelschap hebben gekregen van het Tajiri-museum 
en de mikwe. De combinatie van aandacht voor de regionale (cultuur)
historie met aandacht voor moderne, internationale kunst in blijkt sterk 
te hebben bijgedragen aan de aantrekkelijkheid van het centrum voor 
zeer diverse doelgroepen. Verrassend is dat de musea nu ook in staat zijn 
gebleken via zowel permanente als tijdelijke exposities de geschiedenis 
en herkomst van Venlo’s economische speerpunten als agro-business en 
logistiek voor een breed publiek inzichtelijk te maken.

In de binnenstad beleef je ook op andere manieren ‘fresh’ en duurzaam, 
bijvoorbeeld in de vele freshwinkels, met een rondleiding door 
het beeldbepalende stadhuis, of in het Cradle to Cradle-kennis- en 
informatiehuis. Het nieuwe stadion is bovendien energieneutraal 
gebouwd, onder andere door grootschalig gebruik van regionaal 
geproduceerd glas. De ‘gezonde groei’ van Venlo in de laatste decennia is 
overal herkenbaar.
 
Cultuurhistorie is als rode draad door alles heen zichtbaar geworden. De 
historische binnenstad is fantastisch opgeknapt en ingericht, zowel op 
het niveau van panden (historische gevels) als van de openbare ruimte. 
Elementen uit het verleden vertellen het bijzondere verhaal van Venlo: 
stadsmuur, vesting, kloosters en industrieel erfgoed vormen een deel van 
de identiteit van de gemeente. Het gemeentearchief besteedt continu 
aandacht aan het historische verhaal van Venlo, zowel gericht op eigen 
bewoners als op bezoekers.

De binnenstad is goed bereikbaar, zowel met de auto als met het 
openbaar vervoer en heeft goede parkeervoorzieningen. Er zijn duidelijke 
routes aangebracht waardoor in de hoog-dynamische binnenstad toch 
het overzicht voor bezoekers bewaard blijft. Als je aankomt met de 
trein arriveer je op een station dat de reiziger verwelkomt en waar alle 
voorzieningen aanwezig zijn. Vanaf het station is er als het ware een 
rode loper naar het stadshart uitgelegd. En als je de binnenstad hebt 
beleefd, steek je per elektrische boot of via de voetgangersbrug de Maas 
over naar het Kazerneterrein.

Onze Duitse Nachbarn komen nog steeds graag in Venlo, maar niet 
langer omdat Venlo een ‘billiges Kaufort’ is. Shoppen doen ze nog steeds, 
maar nu in het hoogwaardige euregionale  winkelhart. Zij houden hun 
congressen ook meer en meer in het stadion op het Kazerneterrein, 
en blijven ‘s avonds vaker in de stad eten of om één van de Venlose 
bioscopen bezoeken. 
Duitse maar ook Nederlandse studenten wonen nu in en rond het 
centrum omdat het onderwijsaanbod sterk verbreed is en de binnenstad 
voor deze groep allerlei vertier biedt.
Ook het concept ‘dynamisch binnenstedelijk’ (appartement, maar ook 
grondgebonden) is nu in het centrum gerealiseerd. Er wordt bovendien 
volop boven winkels gewoond zodat de binnenstad ook buiten het 
toeristische hoogseizoen ‘s avonds lampjes en levendigheid laat zien.

In en rond de oude historische kern is een compact winkelhart 
gerealiseerd, waarvan de Maasboulevard en  de vernieuwde Vleesstraat 
bepalende elementen vormen. De kwaliteit van de winkels, horeca en 
andere voorzieningen is hoog. De gemeente heeft bewust gekozen voor 
kwaliteit en stuurt daar ook op waar het gaat om private initiatieven.
Een andere kwaliteit die als gevolg van deze ontwikkeling aan kracht 
gewonnen heeft is het toegenomen gevoel van veiligheid. Een goed 
onderhouden en ingerichte binnenstad maakt dat inwoners en bezoekers 
zich er veilig voelen. Doordat de ‘kleine norm’ wordt gehandhaafd en er 
wordt opgetreden tegen overlast is het leefklimaat er aangenaam.

• Opgave

Binnenstadontwikkeling is een meerjarige opgave. Het centrum is immers 
nooit ‘af’. De uitdaging wordt, na de voltooiing van de Maasboulevard, 
de ontwikkeling van de zuidoosthoek en in het verlengde daarvan het 
revitaliseren van de spoorzone.

Inhoudelijk is het van belang een palet aan regionale en stedelijke 
voorzieningen te bieden die passen bij de ambitie van Venlo om 
jonge mensen en hogeropgeleiden aan de stad te binden. Cultuur 
en cultuurhistorie zijn in dat verband belangrijke dragers net als 
onderwijs¬gerelateerde voorzieningen.

 

2.4 Centrum van de Euregio: hoofdstad en vitaal hart
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• Analyse 2010

De gemeente Venlo telt 100.000 inwoners en is geografisch opgebouwd 
uit een lang lint van kernen waarbinnen de centrumstad Venlo met haar 
35.000 inwoners en Blerick met 27.000 inwoners de twee grootste kernen 
zijn. De bevolkingsontwikkeling is afhankelijk van twee belangrijke 
factoren. Enerzijds de natuurlijke ontwikkeling die in de prognoses vanaf 
2012 een krimp laat zien en anderzijds het vermogen van de gemeente 
om diegenen die omwille van werk of studie in onze regio aanwezig zijn 
ook als inwoner aan ons te binden. Naast het positieve effect dat dit 
heeft op de leefbaarheid is er ook sprake van een koopkrachteffect, in 
die zin dat een groter deel van de in onze regio verdiende salarissen ook 
daadwerkelijk in onze regio wordt besteed.

Bij ongewijzigd beleid zal Venlo in een krimpsituatie terecht komen 
waarbij er sprake is van ontgroening en vergrijzing, i.c. relatief meer 
ouderen (en daarmee inactieven) en minder jongeren. Omwille van 
de bedreiging die van een dergelijk scenario uitgaat en de kansen die 
de sterke regionale economie biedt heeft het gemeentebestuur recent 
gekozen voor een demografische groeiambitie.

De gemeente Venlo heeft voldoende landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteit om als aantrekkelijk gepercipieerd te worden 
voor zowel bezoekers als potentiële inwoners. Desalniettemin scoort 
Venlo relatief zeer laag waar het gaat om de mate waarin Venlo als 
aantrekkelijke woongemeente gepercipieerd wordt.

• Ambitie 2030

Binnen Hoofdstad Venlo zorgt de diversiteit van de onderscheidende 
stadsdelen voor vitaliteit en stabiliteit. De diversiteit bestaat uit de 
combinatie van een stedelijk centrum met dorpskernen en wijken in 
een groen casco van Maas en natuur. De grootste kansen voor Venlo als 
geheel liggen in differentiatie omdat alleen dat de gemeente compleet 
en alle ambities mogelijk maakt.

Het groene casco en de Maas schept mogelijkheden recreatie en toerisme 
van buiten de stad. Maar ook voor de eigen bevolking is sprake van 
recreatief medegebruik en uitloop. ‘Mooder Maas’ is van noord naar zuid, 
naast transportas, ook in het centrum, een rust- en recreatiepunt, 
de ‘lazy river’.

Venlo is wat betreft bevolkingssamenstelling sterk veranderd. Dagelijks 
zie je grote aantallen jeugdige inwoners op hun fiets naar de campus 
fietsen. De stad wordt gewaardeerd voor haar stedelijke allure en het 
brede aanbod aan hoger onderwijsopleidingen. In de afgelopen jaren 
heeft er een verbreding van het hoger onderwijsaanbod plaats gevonden 
waardoor er niet alleen maar onderwijs gegeven wordt voor de typisch 
‘harde’ sectoren maar ook voor een toekomst in het onderwijs of in de 
zorg. Als gevolg daarvan hebben met name meer jonge vrouwen hun 
weg gevonden naar onze stad en heeft ook in die zin de stad een ander 
aanzien en karakter gekregen.

De dorpen en wijken bieden de veiligheid, geborgenheid en het sociale 
netwerk voor menselijke relaties. De voorzieningen in de dorpen en 
wijken en de stad zijn op maat en schaal. Tussen dorp en wijk enerzijds 
en stad anderzijds vullen de voorzieningen elkaar mooi aan. Bovendien 
zijn in het centrum een aantal boven regionale voorzieningen gevestigd 
die bij een centrumstad horen. 

Door enerzijds langjarig gericht te investeren in een kwalitatief 
hoogwaardige woonomgeving maar ook ruimte te maken voor met name 
de groeiende studentenpopulatie is de bevolking weer langzaam gaan 
groeien. Jongeren die hun opleiding voltooid hebben blijven in Venlo 
‘hangen’ en vinden passend werk binnen de regio. Jonge gezinnen 
vestigen zich bij voorkeur in de kleinere kernen en groene wijken binnen 
onze gemeente. Dit vormt een aardig contrast met het drukke leven in de 
binnenstad en in Greenpark.

Iedereen kan in Venlo wonen. Het wonen in Venlo voorziet in alle 
treden van de woonladder, zodat iedereen een huis naar behoefte 
en mogelijkheden beschikbaar heeft. Iedere wijk kent voldoende 
goede betaalbare woningen. De woningopbouw zorgt voor een 
gedifferentieerde samenstelling naar inkomen, leeftijd en etniciteit van 
iedere kern en wijk. Dat betekent, mede gelet op de wens om te komen 
tot een meer gedifferentieerde bevolkingsopbouw en meer koopkracht 
te behouden binnen onze regio, dat er extra aandacht is voor 
woningbouw binnen het bovenste segment van de lokale woningmarkt 
en studentenhuisvesting. Daarnaast is levensloopbestendig en C2C 
bouwen inmiddels standaard geworden. 

2.5 Veelzijdige stad in het groen
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De relaties tussen de wijkbewoners is gebaseerd op respect en aandacht 
voor de buren. De overheid stimuleert dit met kleinschalige initiatieven.

Het voorzieningenniveau in de wijken en dorpen is afhankelijk van de 
behoefte. Voor het voortbestaan van commerciële voorzieningen in de 
dorpen en wijken heeft de gemeente specifiek beleid ontwikkeld dat 
handhaving van die voorzieningen ondersteunt. Doordat de gemeente 
samen met partners en wijkbewoners het niveau van de voorzieningen 
bewust volgt en waar mogelijk stuurt, ontstaat een gezamenlijk ervaren 
meerwaarde.

De niet commerciële voorzieningen sluiten aan bij de vraag. Daarbij 
is gebruik gemaakt van creatieve oplossingen: ICT, vrijwilligers en de 
inzet van ouderen. De formule voor multi -functionele accommodaties 
in combinatie met brede school, waarin onderwijs, sociaal culturele 
en zorgfuncties binnen de accommodatie gecombineerd worden, 
hebben geleid tot verrassende verbindingen die de sociale cohesie in 
de wijk versterken. Per wijk is bovendien een aanbod ontwikkeld voor 
combinaties van leren en werken.

Omdat iedere buurt zelf invulling geeft aan de inzet van het beschikbare 
onderhoudsgeld is de eigen inzet van buurtbewoners sterk gestimuleerd. 
Mede daardoor de saamhorigheid in de meeste wijken en buurten in de 
afgelopen jaren sterk is toegenomen. Onveiligheid is sterk gedaald en het 
onderhoudsniveau is sterk verbeterd. Mensen kennen elkaar en nemen 
verantwoordelijkheid voor elkaar. Iedere wijk en dorp kent een sociaal 
netwerk dat voorziet  in meerdere functies, zorg, opvang, aandacht voor 
elkaar, ontmoeting, verenigingsactiviteiten, maar ook mantelzorg en 
wijkbeheerstaken.
Het wijkgericht werken is in 2030 doorontwikkeld en tot wasdom 
gekomen. Afhankelijk van de wijk is er sprake van betrokkenheid, 
inspraak en zelfbestuur.

Met de volkshuisvestingpartners zijn afspraken gemaakt over de kwaliteit 
van het woningaanbod. Wonen in Venlo betekent aantrekkelijk wonen in 
een groene omgeving, goed bereikbaar en met een zo breed mogelijke 
toepassing van de principes van Cradle to Cradle. Op loopafstand of 
met het openbaar vervoer zijn alle belangrijke voorzieningen binnen 20 
minuten bereikbaar. Kwaliteit van leven is immers meer dan een rustige 
straat en een paar struiken.

Als een paar groene vingers strekt de groene omgeving rondom de 
stad zich uit tot aan de binnenstad en vormt zo een groene verbinding 
tussen het rustige leven in de dorpen en wijken en het snel kloppende 
stadshart. Je kunt wandelend langs de Maas de hele gemeente belopen 
of fietsen. De Maas is inderdaad die belangrijke verbindende schakel 
geworden. Ook kun je de Maas op meerdere plaatsen te voet of met de 
fiets oversteken.

Diezelfde kwaliteit die het aantrekkelijk maakt om er te wonen zorgt 
er ook voor dat Venlo bekend staat om haar groene imago. Natuur- 
en cultuurhistorie gaan hand in hand. Storende elementen in de 
bebouwde omgeving of in het landschap worden verwijderd of zijn goed 
gecamoufleerd.

Onze mooie gemeente staat bekend vanwege het brede pallet aan 
recreatieve mogelijkheden. De kern van deze belangrijke economische 
bedrijfstak wordt gevormd door de expliciete aandacht voor quality of 
life. De combinatie van health, care en cure enerzijds en cultuur- en 
natuurhistorie anderzijds maken het zeer de moeite waard voor bezoekers 
om voor kortere of langere tijd in onze gemeente te verpozen. Met name 
de kernen Arcen en Steijl vervullen binnen deze ambitie een belangrijke 
functie. Onze culturele voorzieningen, bruisende winkelstad Venlo en het 
omvangrijke recreatief groen en blauw vormen daarnaast versterkende 
elementen.

• Opgave

De kern van ‘Veelzijdige stad in het groen’ is allereerst het bieden van 
een prettige fysieke en sociale leefomgeving voor iedere inwoner. Een 
aantal andere, maar daarom zeker niet mindere, ambities ‘lift’ mee op 
deze leefkwaliteit, zoals de verdere ontwikkeling van de toeristische 
functie en de versterking van het vestigingsklimaat voor nieuwe 
inwoners, instellingen en ondernemingen.

2.5 Veelzijdige stad in het groen
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3 Scenario’s 
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3.1 Inleiding
De in hoofdstuk 2 geschetste thema’s en ambities zijn samengetrokken 
tot een drietal scenario’s waarin duidelijk herkenbare accenten worden 
gezet. Tijdens het besluitvormingsproces over de strategische visie in 
de gemeenteraad  zijn een aantal elementen uit een deze drie scenario’s 
samengevoegd tot een samengesteld scenario, ‘Venlo Kansenstad’ 
(Je maakt het in Venlo). Dit is het scenario waarvoor de gemeenteraad* 
zich raadsbreed heeft uitgesproken.

Een scenario geeft aan waar in de komende jaren het accent op zou 
moeten komen te liggen en waar dus nieuwe inhoudelijke impulsen of 
heroverwegingen ten aanzien van het gemeentelijk beleid nodig zijn.

De oorspronkelijke drie scenario’s waren: Netwerk Venlo; Woonkamer Venlo 
en Atelier Venlo.

Schematisch zijn dit samengestelde voorkeursscenario en de 3 
oorspronkelijke scenario’s opgebouwd uit de inhoud van volgende 
afzonderlijk, in hoofdstuk 2, beschreven thema’s. 

De scenario’s hebben globaal de volgende karakteristieken.

Thema’s 
scenario’s 

Stad van actieve 
mensen 

Innovatieve & 
excellente stad 

Internationaal Centrum van 
de Euregio 

Veelzijdige stad 
in het groen

Netwerk Venlo   X  X  X  X 

Venlo Kansenstad  X  X  X  X  X 

Woonkamer Venlo  X  X   X

Atelier Venlo   X  X  X

Strategische Visie 2030

 *Raadsvergadering, vrijdag 26 maart 2010.
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Individuele ontplooiing en participatie, innovatiekracht en een 
aantrekkelijk woonklimaat zijn de belangrijkste karakteristieken 
van dit door de gemeenteraad gekozen samengesteld 
toekomstscenario.

Het Cradle to Cradle-gedachtengoed is geen doel op zich zelf 
maar een onderscheidend kwaliteitsaspect van de bestaande 
regionale bedrijvigheid. Innovatiekracht is daarmee het vermogen 
om, geïnspireerd door C2C, de bestaande activiteiten, logistiek, 
agribusiness en ICT kwalitatief te verbeteren.

Recreatie en toerisme hebben, zeker op de kortere termijn, enige 
economische potentie. De eerder genoemde bestaande bedrijvigheid 
geeft ook in de toekomst echter de toon aan. Met name ligt er een 
opgave ten aanzien van het behouden en verdere versterking van de 
kennisintensieve bedrijvigheid . En hoewel de populatie in onze stad 
meer dan gemiddeld genomen laaggeschoold is, is de verwachting 
dat dit ook leidt tot additionele werkgelegenheid voor deze groep 
inwoners.

Individuele ontplooiing is een belangrijke voorwaarde voor 
maatschappelijke participatie en volwaardige deelname aan de 
gemeenschap. Investeringen en activiteiten zijn met name daarop 
gericht. 

Gelet op de gewenste ontwikkeling van de stad en de relatief 
gunstige regionale economische uitgangspositie is de langere termijn 
bevolkingsdaling, vanuit het oogpunt van arbeidsmarktperspectief en 
behoud van voorzieningenniveau, niet gewenst. Stabilisatie en (waar 
mogelijk lichte) groei wordt nagestreefd.

Venlo is daarmee in 2030 een 100.000+-stad met bijbehorende en 
beeldbepalende voorzieningen en traditionele bedrijvigheid rondom 
de clusters logistiek en agribusiness en de toepassing van de principes 
van C2C.

Venlo is een gemeenschap waarin iedere inwoner (individueel) 
wordt uitgedaagd om een bijdrage te leveren en waarin ‘zelf doen’ 
maatgevend is. De gemeenschap staat open voor nieuwkomers en 
nodigt mensen uit om daarin actief deel te nemen en een bijdrage te 
leveren, overigens met behoud van ieders eigen identiteit.

De stad kent een breed aanbod aan hoger onderwijs en academische 
opleidingen. Mede dankzij deze ontwikkeling hebben zich veel jonge 
gezinnen en hogeropgeleide kenniswerkers in de stad gevestigd.

3.2 Voorkeursscenario: ‘Venlo Kansenstad’ (Je maakt het in Venlo)
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Door de aanwezigheid van maakindustrie, agribusiness, ict en 
logistiek (indistributie) excelleert Venlo in innovatieve logistieke 
oplossingen en netwerkontwikkeling.

Venlo zet in dit scenario vooral in op doorontwikkeling en innovatie 
van de economische speerpunten. De onderwijsinfrastructuur wordt 
op deze sectoren toegespitst, uitgebreid en versterkt. De crux van 
de ontwikkeling schuilt in de netwerkvorming: het bijeenbrengen 
van bedrijven uit dezelfde en verschillende branches, intermediaire 
organisaties, kennisinstituten en onderwijsinstellingen, met het doel 
te komen tot ketenvorming. De gemeente faciliteert dit proces en is 
platform voor de communicatie tussen netwerkpartners.

Naast productinnovatie vindt procesinnovatie plaats, waarbij met 
name gebruik gemaakt wordt van ketenvorming. Daarnaast kiest 
Venlo voor de ‘quality of life’ door fors te investeren in aanpalende 
vestigingsplaatsfactoren: Door de combinatie van een kwalitatief 
hoogwaardige binnenstad en een prachtige natuurlijke omgeving met 
uitstekende verbindingen maakt de stad en de regio zeer aantrekkelijk 
voor de eigen inwoners, maar ook voor nieuwkomers en toeristen. 
Niet alleen fysiek maar ook digitaal is de stad zeer goed op de Wereld 
aangesloten.

Educatie en kwalificatie van de beroepsbevolking zijn, naast het 
aantrekken van kenniswerkers van buiten de regio, speerpunt. 
Regionale arrangementen tussen onderwijs en bedrijfsleven stuwen 
de economische ontwikkeling. Een gedetailleerde kennis van de (Eu-)
regionale arbeidsmarkt leidt tot een betere aansluiting van arbeidsvraag 
en -aanbod. 

De samenleving is laagdrempelig voor nieuwkomers en waardeert 
en stimuleert de bijdragen die zij leveren aan de regionale 
economie en aan de gemeenschap. Zonder verlies van identiteit 
verloopt integratie in de stedelijke samenleving soepel. Nieuwe 
gedifferentieerde woonmilieus sluiten aan bij de behoeften die er 
zijn binnen de groepen nieuwkomers. Binnen het verenigingsleven 
ontstaan door deze aanwas nieuwe initiatieven.

Venlo ademt een gastvrije, open sfeer en fungeert echt als 
Euregionaal centrum.

3.3 Scenario: Netwerk Venlo

34

Strategische Visie 2030



Strategische Visie 2030 Strategische Visie 2030

De stad legt het accent bij de ontwikkelkansen van ieder afzonder-
lijke individu. Meedoen, participatie en educatie, toegesneden op 
ieders mogelijkheden staat centraal. Empowerment, mensen in hun 
kracht plaatsen zodat alle potenties tot ontwikkeling komen, is het 
devies. De relatie tussen de inwoner en de stad is een wederkerige: 
de stad biedt de inwoners een breed palet aan mogelijkheden, de 
inwoner maakt gebruik van die mogelijkheden en levert een bijdrage 
aan de stad. 

De bijdrage van iedere burger aan de stad heeft een economisch en/
of maatschappelijk  rendement. De vraag naar de inzet van mensen is 
mede door de demografische ontwikkeling, maar ook door innovatie en 
economische groei, aanzienlijk gestegen.  Niet alleen de vraag op de 
arbeidsmarkt van de economische speerpunten, maar ook de vraag in 
gezondheid, zorg en onderwijs en de vraag  vanuit de gemeenschap.

Venlo accepteert een verdergaande vergrijzing en ontgroening. 
Dat biedt immers kansen. Minder mensen betekent minder druk op 
de leefomgeving, meer potentieel vrijwilligersaanbod en een zeer 
ontspannen woningmarkt. Het accent van het gemeentelijk beleid ligt op 
betrokkenheid en meedoen. Omzien naar elkaar is de norm.

Iedereen die daartoe in staat is, levert een bijdrage aan de stad. 
Voor inwoners met een achterstand, investeert de stad extra om die 
achterstand te nivelleren en tot ontwikkeling te komen. Voor inwoners 
met een voorsprong op het gebied van motivatie, betrokkenheid, kennis 
en kunde biedt de stad een breed aanbod aan mogelijkheden. Venlo is 
een participatiestad met een sociaal gezicht.

Tussen dorp en wijk enerzijds en stad anderzijds vullen de voorzieningen 
elkaar mooi aan. Bovendien zijn in het centrum een aantal 
bovenregionale voorzieningen gevestigd die bij een centrumstad horen. 
Zo kan de inwoner in de wijken en dorpen de sociale verbanden van een 
kleine gemeenschap ervaren en in het centrum de wereld proeven. 

Door de afgenomen ruimtelijke druk is er meer ruimte voor 
natuurontwikkeling en groene ruimte. De keerzijde is er echter ook. 
Vermogensverlies door onverkoopbare woningen en dalend draagvlak 
voor allerlei voorzieningen zoals scholen, winkels en sport- en 
recreatievoorzieningen. Herstructurering en verkleining van de bestaand 
bebouwde omgeving is een de opgave. Daarnaast probeert de stad de 
bestaande bedrijvigheid zo lang mogelijk vast te houden om de eveneens 
krimpende beroepsbevolking van werk te voorzien.

Innovatie en duurzaamheid zijn de accenten die Venlo zet om 
op termijn nieuwe groepen inwoners aan de stad en de regio te 
binden en de regionale economie te transformeren. Dat laatste is 
noodzakelijk om ook op langere termijn de relatief sterke positie 
van de regionale economie te kunnen behouden en voldoende 
werkgelegenheid te kunnen garanderen.

De vestiging van hoger onderwijs en de sterke toename van de 
studentenpopulatie hebben de stad een ander karakter gegeven. Je gaat 
naar Venlo om deel uit te maken van een gemeenschap die innovatief is 
op het gebied van een duurzame Wereld. Venlo is een ‘lerende stad’ en 
maakt maximaal gebruik van de ideeën en daadkracht van nieuwkomers. 
De gemeente stuurt vooral op (innoverende) kennisontwikkeling en 
faciliteert particuliere initiatieven hierin.

Er is sprake van zowel vergrijzing als ‘hergroening’ van de gemeenschap. 
Naast de mooie kansen die deze bevolkingsopbouw uiteraard biedt ligt er 
wel een opgave om beide ‘leefwerelden’ harmonieus naast en met elkaar 
te laten bestaan. Voorzieningen dienen niet alleen ‘levensloopbestendig’ 
te zijn maar de verschillende groepen hebben vooral ook behoefte aan 
andere voorzieningen, andere huisvesting en andere zorg.

De Euregio Venlo loopt voorop in Nederland en Nordrhein-Westfalen in de 
ontwikkeling van een duurzame samenleving en stimuleert innovaties op 
dit gebied. Het openbaar vervoer floreert net als innovatieve oplossingen 
voor afvalstromen, energie en wonen. Quality of life staat daarbij voorop.

3.4 Scenario: Woonkamer Venlo 3.5 Scenario: Atelier Venlo
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Bij de verwezenlijking van dat toekomstbeeld van Venlo speelt 
de gemeente als schakelaar en verbinder tussen netwerken een 
belangrijke rol. Door als gemeentebestuur te investeren in de 
innovatie- en de concurrentiekracht van de stad, maar ook door 
een andere invulling te geven aan de rol van de gemeente; 
door van buiten naar binnen te werken en door, samen met de stad, 
bewoners en organisaties, bedrijvigheid en ontwikkelingen met 
elkaar te verbinden; over de grenzen heen. 
Pakkend verwoord in “Samen omarmen we de toekomst”.

Deze ambitie betekent ook een bewustzijn daarvan bij het stadsbestuur 
en de organisatie. De rol van de lokale overheid is in de afgelopen 
decennia voortdurend aan veranderingen onderhevig geweest. Er heeft 
zich steeds meer een verschuiving van taken voorgedaan van het centrale 
niveau naar de ‘eerste overheid’, het gemeenteloket.

Vanuit een bewust gekozen partnerrol zal het belangrijkste accent van 
gemeentelijk handelen liggen op het terrein van het bij elkaar brengen 
en op elkaar afstemmen van initiatieven, lokaal of regionaal. Niet alles 
zelf willen doen maar stedelijke en regionale partners verleiden tot 
initiatieven die bijdragen aan het toekomstbeeld waar de stad voor 
gekozen heeft. Zelfbewust, maar niet dominant. Sturend, maar niet 
alleen-beslissend. Ook binnen de Regio Venlo vervult Venlo als grootste 
gemeente de rol van voortrekker, verbinder en initiator en maakt dit 
ook waar in houding en gedrag. Dat vraagt een attitude die is gericht 
op echte en hechte onderlinge samenwerking. Wederzijds vertrouwen en 
inzet zijn daarbij sleutelbegrippen. De regio kan niet zonder Venlo en 
Venlo kan niet zonder de (eur)regio.

De ambtelijke en politieke cultuur in Venlo zijn open en transparant. 
Bestuur en organisatie hebben een natuurlijke behoefte om over al het 
gemeentelijk handelen verantwoording af te leggen aan de gemeenschap. 
Het bestuur en de organisatie initiëren niet alleen zelf activiteiten maar 
geven vooral ruimte aan lokale initiatieven.

De personele bezetting van de gemeente Venlo en van het bestuur is 
daadwerkelijk een afspiegeling geworden van de bevolkingssamenstelling 
in Venlo. Weliswaar is kwaliteit gelukkig nog steeds het belangrijkste 
criterium, de wijze waarop kwaliteit wordt gedefinieerd verschilt van die 
in 2010.

Ook de wijze waarop de organisatie is samengesteld telt bij de werving 
en selectie van nieuwe medewerkers een belangrijke rol. Binnen 
de organisatie is het aantal jongeren, vrouwelijke en allochtone 
collega’s in de afgelopen jaren daardoor sterk toegenomen. Dit is 
de kwaliteit van de dienstverlening en advisering zeer ten goede 
gekomen. Venlo scoort relatief hoog op de aspecten ‘dienstverlening’ en 
medewerkerstevredenheid. In Venlo werk je voor je plezier en dat is ook 
voor onze inwoners merkbaar. Met de gemeente Venlo is het plezierig 
samenwerken.

4 Venlo Verbindt, de rol van de lokale overheid
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Bijlage: Venlo Manifest

Venlo-Manifest

We keken achterom, want dat is de traditie. 

We werkten op schrale grond, handelden aan de grenzen.

We verstonden alle talen, spraken het dialect.

We schuilden in de armen van de Maas.

Maar kijk om je heen. 

Kijk, een stad van glas en groen, van roze zusters en containers.

Van knooppunten en kunstenaars. Van tomaten en techneuten.

Kijk naar mij. Ik ken jouw naam, jij de mijne: 

Broeders, met een gastvrij hart. En iedereen is welkom.

En nu, nu kijken we vooruit. 

Wij zijn op weg. Van een stad aan de grens, naar een stad in het midden.

Hier hebben we ruimte, hier ligt onze kans. Hier kunnen we maken wat we willen.

Voedsel zonder afval. Energie uit licht. Hier kweken we ideeën, hier maken we de toekomst.

Want wij, wij kijken vooruit.

Venlo. Wij zien het voor ons.


