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Geacht college, 
 
Middels deze schriftelijke vragen biedt de SP-fractie u ook formeel de rapportage aan van ons 
onderzoek naar de leefbaarheid in Venlo-zuid. Het onderzoek is mede tot stand gekomen door de 
inbreng van ambtenaren van de gemeente Venlo, straatcoaches en de politie, waarvoor onze dank.   
 
Wel leven er na dit onderzoek onderstaande vragen bij de SP-fractie: 
 

1. Herkent u zich in de signalen die in het SP-onderzoek naar de leefbaarheid in Venlo-zuid naar 
voren komen? Zo nee, waarom niet? 

 
2. Bent u bereid om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om, al dan niet samen met 

maatschappelijke partners, te zoeken naar een duurzame plek voor de jeugd in Venlo-zuid, 
een locatie die vergelijkbaar is met de locaties in Venlo-noord of de voormalige Vogelhut?  
Zo nee, waarom niet? 

 
3. Deelt u onze mening dat jongeren in dit tijdperk alleen te verleiden zijn om naar plaatsen te 

gaan waar een WIFI-verbinding aanwezig is?  
Zo ja, bent u bereid om te bekijken of locaties zoals JOP’s of jeugdhonken voorzien kunnen 
worden van WIFI, zodat die hangplekken daarmee aantrekkelijker zijn en meer benut worden?  
Zo nee, welke andere mogelijkheden heeft u dan in beeld? 

 
4. Deelt u onze mening dat er alleen sprake kan zijn van een duurzame oplossing ten aanzien 

van (overlastgevende) hangjongeren als de jongeren zelf deel zijn van de oplossing, en bent u 
bereid deze jongeren hierbij te betrekken?  
Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de jongeren hierbij direct betrekken? 

 
5. Bent u bereid om, ten aanzien van de verkeerssituatie, in overleg met politie te treden om 

vaker controlerend en handhavend op te treden in Venlo-zuid en dan met name bij de 
omgeving van scholen? Zo nee, waarom niet?  

 
6. Bent u bereid om, ten aanzien van overlast door hondenpoep (en het uitblijven van concrete 

maatregelen zelfs na een pilot in twee andere wijken), maatregelen te treffen in Venlo-zuid?  
Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u dan? 

 
7. Deelt u de mening van de SP-fractie dat voor een schone stad voldoende prullenbakken in de 

openbare ruimte noodzakelijk zijn?  
Zo ja, bent u dan bereid om te beginnen in Venlo-zuid meer prullenbakken te plaatsen? Zo 
nee, waarom niet? Graag een onderbouwing. 

 
8. Bent u bereid om samen met de bewoners te kijken naar mogelijke oplossingen ten aanzien 

van groenonderhoud en zwerfafval?  
Zo ja, aan welke oplossingen denkt u? Zo nee, waarom niet? 

 
9. Ziet u mogelijkheden om de in bovenstaande vraag aangegeven zaken te realiseren binnen 

de bestaande budgetten?  
Zo nee, wat is het benodigde budget? Zo ja, hoe snel denkt u dit te realiseren? Graag een 
onderbouwing. 

 
Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Ton Heerschop 


