
 
  

  

   
 

  

  

  
 

  

 

   
    

   
  

 

 
 

MOTIE ‘’Onderzoek betaalbaarheid en toegankelijkheid OV voor verschillende groepen 
Venlonaren’’: 

De raad, 

Gehoord de behandeling van de Programmabegrotng 2023 

Constaterende dat: - Steeds meer Venlonaren moeilijk rond kunnen komen; 
- De fnanciële beperkingen van Venlonaren ervoor zorgen dat veel 
Venloneren en hun kinderen onvoldoende geld overhouden om 
gebruik te kunnen maken van het OV; 
- Een groot deel van hulpbehoevende Venlonaren en hun kinderen 
woonachtg zijn buiten de stadscentra; 

Overwegende dat: - Het gebrek aan betaalbaar OV de educateve en culturele 
ontwikkeling van veel kinderen verhindert; 
- Het gebrek aan betaalbaar OV een belemmering vormt voor 
maatschappelijk partcipate; 
- Het OV, als middel voor verduurzaming van onze stad, een 
volwaardig alternatef moet worden voor de auto; 
- Met name in de buitenwijken er nog onvoldoende alternateven zijn 
voor de auto; 
- Het enthousiasmeren van kinderen (en hun ouders) voor het OV 
ervoor zal kunnen zorgen dat zij in de toekomst ook vaker gebruik 
zullen maken van het OV; 
- Een frequenter gebruik van het OV door kinderen bijdraagt aan de 
educateve en culturele ontwikkeling van deze kinderen en hun 
verbinding met andere stadsdelen en bewoners. 

Verzoekt het college om: - Te onderzoeken hoe de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het 
OV voor verschillende groepen Venlonaren kan worden vergroot, te 
weten die van: 

 Alle kinderen in de leefijd van 4 t/m 16; 
 Senioren tussen 55 jaar en de AOW-leefijd; 
 Statushouders en hun kinderen; 
 Mensen met een beperking; 
 Minima tot 120% van het sociaal minimum; 



  
    

   
  

 

- Te onderzoeken hoe de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het 
OV kan worden verhoogd voor wijken met een aanzienlijke afstand 
tot het stadscentrum; 
- De raad hier zo spoedig mogelijk over te informeren en de 
uitkomsten van het onderzoek uiterlijk voor Mei 2023 aan de raad 
voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Selim Özçelik Fracte Oruç 
DENK Venlo Ali Oruç 


