
    

          

            
        

            
       

       

        
          

              
          
          

    
         
           

    
            

        
            
    

           
             

    
             

         
           

          
  
          

           
            
          
 

           
        

            
       

Amendement: Van verlichting naar vergroening 

De gemeenteraad van Venlo, in vergadering bijeen op 4 november 2022; 

wijzigt het besluit, bij raadsvoorstel 39 Programmabegroting 2023 - 2026, als volgt, door: 
● het Verlichtingsplan Parelketting integraal te verwijderen uit de voorgestelde 

programmabegroting; 
● in plaats hiervan toe te voegen: “reserveert €500.000 voor het vergroenen van de 

Venlose binnenstad, bijvoorbeeld door de realisatie van tiny forest achtige 
elementen, te beginnen met het volledig betegelde Flujasplein”. 

Toelichting: 
● In het coalitieakkoord van 2022-2026 staat onder het kopje Energietransitie het 

volgende motto: samen komen we verder. Vanuit dit motto is het onbegrijpelijk dat 
het college van plan is om op een dusdanige manier met kostbare energie om te 
besteden. Hierom voeren op dit moment partnerorganisaties als Venlo Partners al 
aangepast beleid op het vlak van sierverlichting (meer duurzame ledverlichting, het 
eerder uitschakelen van deze verlichting). 

● Daarnaast stimuleert de (Rijks)overheid actief het besparen van energie door 
overheden, bedrijfsleven en particulieren. Bij het doorzetten van dit plan geeft de 
gemeente Venlo het allerslechtste voorbeeld. 

● Het voorgestelde te reserveren bedrag van €500.000 lijkt op basis van de zeer 
beperkte omschrijving in de Programmabegroting 2023-2026 daarnaast niet in 
proportie te staan tot hetgeen er bereikt dient te worden (realiseren van een 
duurzame beleving van de binnenstad). 

Motivatie: 
● Deze coalitie spreekt in de Programmabegroting 2023-2026 uit ambitieus te zijn op 

het gebied van duurzaamheid (p. 137). Deze ambitie is niet te rijmen met de 
realisatie van het Verlichtingsplan Parelketting. 

● Volgens de fractie van D66 is het in tijden van oorlog en energiecrisis onverantwoord 
om op een dusdanige manier met elektriciteit om te gaan. 

● Een manier waarop de binnenstad wél duurzaam beleefd kan worden, is het 
vergroenen van volledig betegelde straten en pleinen, bijvoorbeeld door het plaatsen 
van zogenaamde tiny forests. 

● Het rapport Meetbaar Venlo constateert daarnaast dat de groenbeleving van de 
inwoners van onze gemeente Venlo minder groen vinden dan we zouden willen 
(Figuur 2.4.2). Er is dus een beperkte groenbeleving vanuit de samenleving, en een 
ambitie vanuit de gemeente, die met deze oplossing beide tegemoet gekomen 
kunnen worden. 

● Daarnaast is bekend dat meer groen in het straatbeeld actief hittestress tegengaat, 
en daarmee een groene, meer klimaatbestendige, en gezonde leefomgeving 
stimuleert. 

● Groen is belangrijk voor ons, de leefbaarheid en het leefklimaat. Venlo wil een 
gezonde gemeente zijn en dit draagt daaraan bij. 



 
 

Marc Vervuurt 
D66 Venlo 


