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Samenvatting 

In deze rapportage worden de resultaten besproken van een enquête onder de inwoners van de 

gemeente Venlo over het gewenste profiel van een nieuwe burgemeester van Venlo. Medio mei 

2012 vertrekt de huidige burgemeester Hubert Bruls. De gemeenteraad dient derhalve een 

profielschets op te stellen voor de nieuwe burgemeester. Alvorens de profielschets vast te stellen, 

wil de gemeenteraad via een burgerpeiling achterhalen welke eigenschappen en kwaliteiten de 

nieuwe burgemeester volgens de inwoners zou moeten hebben. De uitkomsten van de enquête 

zullen meegenomen worden bij het opstellen van de profielschets. In totaal hebben 2.321 inwoners 

de moeite genomen om hun mening over de nieuwe burgemeester kenbaar te maken. 

 

Volgens de inwoners dient een nieuwe burgemeester de volgende eigenschappen te bezitten: 

• Voor de meerderheid van de deelnemers aan de enquête (67%) maakt het niet uit of de nieuwe 

burgemeester een man of een vrouw is.  

• Een nog groter aandeel van de respondenten (namelijk 78%) vindt de politieke achtergrond van 

de nieuwe burgemeester niet belangrijk. 

• Wel dient de burgemeester vooral affiniteit te hebben met een profilering van Venlo als veilige 

en leefbare stad, alsmede als gezellige en sociale stad. 

• De burgemeester dient met name een daadkrachtig leider te zijn en te beschikken over goede 

sociale vaardigheden. Daarnaast dient hij/zij in staat te zijn om boven de partijen te staan. 

• Als belangrijkste eigenschap wordt belang gehecht aan de communicatievaardigheden van de 

burgemeester; hij/zij moet goed kunnen communiceren met de burgers, maar ook met andere 

bestuurders en instanties. Voorts hebben de inwoners een duidelijke voorkeur voor een 

burgervader, die zich onder de burgers begeeft en die met de burgers meeleeft. Dat neemt niet 

weg dat de nieuwe burgemeester een daadkrachtig bestuurder dient te zijn op het gebied van 

openbare orde en veiligheid.  

 

Bovenstaande bevindingen zijn ontleend aan hoofdstuk 2 van dit rapport, waarin de hoofdresultaten 

van het onderzoek beschreven worden. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan enkele achtergrond-

kenmerken van de respondenten. Hoofdstuk 4 bevat de resultaten van een vergelijking van de 

onderzoeksresultaten binnen verschillende bevolkingsgroepen. In hoofdstuk 5  -tenslotte-  worden 

de onderzoeksresultaten van 2012 vergeleken met de resultaten van een vergelijkbaar onderzoek in 

2005. 

Het rapport omvat tevens twee bijlagen. De eerste bijlage bevat een opsomming van de 

opmerkingen en suggesties, die de respondenten naar aanleiding van het onderzoek kenbaar hebben 

gemaakt. Veelal betreft het een toelichting of aanvulling op de antwoorden, die men gegeven heeft. 

In de tweede bijlage is de gebruikte vragenlijst opgenomen. Daarbij is tevens de frequentieverdeling 

per vraag vermeld. 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 

Medio mei legt burgemeester drs. H.M.F. Bruls zijn ambt als burgervader van de gemeente Venlo 

neer. Na 6 ½ jaar burgemeester te zijn geweest van Venlo, aanvaardt hij een nieuwe uitdaging als 

burgemeester van Nijmegen. De gemeenteraad van Venlo dient zich nu te beraden op het profiel, 

waaraan een nieuwe burgemeester dient te voldoen. Voordat deze profielschets wordt vastgesteld 

wil de gemeenteraad eerst onderzoeken welke kwaliteiten en eigenschappen de inwoners van de 

gemeente belangrijk vinden voor de nieuwe burgemeester. Om die reden is eind maart/ begin april 

een burgerraadpleging gehouden. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bevindingen van 

die raadpleging. 

 

 

1.2 Onderzoeksopzet 

In overleg met de griffie en de fractievoorzitters van de Venlose gemeenteraad is een beknopte 

vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst was grotendeels gebaseerd op een gelijksoortige vragenlijst, 

die gebruikt is voor burgerraadpleging, die in 2005 plaatsvond bij het vertrek van burgemeester 

dr. J.J. Schrijen. 

De vragenlijst is gepubliceerd in het weekblad De Trompetter/E3-Journaal. Dit weekblad is een gratis 

huis-aan-huisblad, waarin o.a. wekelijks de gemeentelijke informatie gepubliceerd wordt. In de 

toelichting bij de vragenlijst werden de inwoners van de gemeente Venlo uitgenodigd om via de 

vragenlijst hun mening over de gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de nieuwe burgemeester 

kenbaar te maken. Men kon de ingevulde vragenlijst met een portvrije envelop terugsturen naar het 

antwoordnummer van de gemeente Venlo.  

Daarnaast werd de burgers de mogelijkheid geboden om de vragenlijst in te vullen op de 

gemeentelijke website. In diverse media en via reclamespotjes werden de burgers op de hoogte 

gebracht van de mogelijkheid en uitnodiging om via de vragenlijst hun mening kenbaar te maken.  

 

Om zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid te stellen hun mening te geven over het profiel van 

de nieuwe burgemeester, is bewust niet gekozen voor een onderzoek onder een steekproef van de 

bevolking. De burgerraadpleging heeft niet de pretentie om een representatief beeld te schetsen van 

de mening van de totale Venlose bevolking. De onderzoeksresultaten zijn uitsluitend gebaseerd op 

de meningen van de betrokken burgers, die het belangrijk vinden c.q. de moeite hebben genomen 

om hun mening te geven over het profiel van de nieuwe burgemeester van hun stad. Om die reden 

zijn de onderzoeksresultaten ook niet statistisch gewogen.  

Naast de algemene publiciteitscampagne voor de burgerraadpleging, werden de leden van het 

Gemeentepanel Venlo uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Dat gebeurde via een persoonlijk e-

mailbericht. Het Gemeentepanel Venlo bestaat uit ongeveer 3.000 leden, die inwoner van de 

gemeente Venlo zijn en die zich bereid hebben verklaard om enkele keren per jaar mee te werken 

aan een enquête van de gemeente. Daarbij kan het om uiteenlopende gemeentelijke kwesties gaan.  

 

De vragenlijst was opgenomen in de Trompetter/E3-Journaal van week 14, die op 4 en 5 april huis 

aan huis bezorgd werd. De web-versie werd op vrijdag 30 maart online gezet; aansluitend op de 

persbijeenkomst van de voorzitter van de vertrouwenscommissie, die vanuit de gemeenteraad was 

samengesteld ten behoeve van de voordracht van kandidaten voor de vacante burgemeesterspost. 

De burgers konden de vragenlijst tot 12 april invullen. De leden uit het gemeentepanel ontvingen 

twee dagen voor sluiting van de enquête nog een herinneringsmail. 

 

Verder kan er nog op gewezen worden, dat de volgorde van de antwoordalternatieven van de vragen 

3, 4 en 5 (zie de vragenlijst in bijlage 2) in de web-versie van de enquête willekeurig wisselde per 
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respondent. Dat is gedaan, omdat de volgorde, waarin antwoordalternatieven worden aangeboden 

aan respondenten, van invloed kan zijn op de uitkomsten van die vraag.  

 

 

 

1.3 Respons 

Uiteindelijk zijn 2.321 ingevulde vragenlijsten geretourneerd. Hiervan waren 2.201 vragenlijsten via 

de digitale web-enquête ingevuld en de overige 120 via het formulier in de Trompetter/E3-Journaal. 

 

Geretourneerde vragenlijsten Aantal % 

schriftelijk via vragenlijst in Trompetter/E3-Journaal 120 5 

digitaal via web-enquête: leden gemeentepanel Venlo 1.139 49 

digitaal via web-enquête: overige respondenten 1.062 46 

Totaal 2.321 100 

 

In bovenstaand responsoverzicht zijn ook de 96 respondenten verwerkt, die de vragenlijst niet 

volledig hebben ingevuld. Zodoende worden de antwoorden van deze personen op de vragen, die ze 

wel hebben ingevuld, toch meegenomen in de resultaten. 

 

Onder de deelnemers van de web-enquête bevonden zich 1.139 leden van het Gemeentepanel 

Venlo. Alle 2.999 leden van het panel waren via email uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. De 

respons onder de panelleden bedraagt derhalve 38%. Maar het kan niet uitgesloten worden, dat 

sommige panelleden de vragenlijst via de link op de gemeentelijke website hebben ingevuld. In dat 

geval is het feitelijke responspercentage hoger.  

 

 

Als men het aantal respondenten uit de gemeente Venlo afzet tegen het totaal aantal inwoners van 

12 jaar en ouder in de gemeente, dan blijkt dat 2,5% van deze inwoners heeft meegedaan aan de 

burgerpeiling. 

 



 9 

2 Gewenste kenmerken en eigenschappen nieuwe burgemeester 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderzoeksresultaten van de burgerpeiling besproken. 

Achtereenvolgens wordt gekeken naar het gewenste geslacht van de nieuwe burgemeester, de 

gewenste politieke achtergrond, zijn/haar affiniteit met diverse aspecten van de stad Venlo en de 

gewenste kwaliteiten en eigenschappen. Voor het opstellen van de profielschets van de nieuwe 

burgemeester zijn met name de resultaten uit dit hoofdstuk van belang. De gegevens in de andere 

hoofdstukken dienen meer als achtergrondinformatie. 

 

2.1 Geslacht van nieuwe burgemeester 

In de eerste vraag van de vragenlijst werd aan de respondenten gevraagd of zij een voorkeur hebben 

voor een mannelijke of een vrouwelijke burgemeester. Voor 67% van de respondenten maakt het 

niets uit of de nieuwe burgemeester een man of een vrouw is. Zo’n 16% heeft een voorkeur voor een 

vrouw en 17% voor een man. 

 

N= 2.316 

 

Van de mannelijke respondenten kiest 23% voor een man en 14% voor een vrouw. Van de vrouwen 

kiest 8% voor een man en 22% voor een vrouw. De overige respondenten hebben geen voorkeur 

voor een man of vrouw. 

 

 

2.2 Politieke achtergrond van nieuwe burgemeester 

De burgemeester van Venlo was de laatste jaren veelal van VVD-origine, hoewel burgemeester 

Hubert Bruls van CDA-huize kwam. Voor veruit de meeste inwoners is de politieke achtergrond van 

de nieuwe burgemeester echter niet van wezenlijk belang: 78% van de respondenten geeft aan dat 

men het niet belangrijk vindt of de nieuwe burgemeester lid is van een politieke groepering.  

Degenen, die het wél belangrijk vinden, dat de burgemeester lid is van een politieke groepering, 

spreken daarbij de meeste voorkeur uit voor de VVD, gevolgd door het CDA. In de volgende grafiek 

zijn de resultaten voor deze vraag weergegeven.  

De percentages in de grafiek tellen op tot boven de 100%. Dat komt doordat sommige respondenten 

meerdere partijen genoemd hebben. In die gevallen telt de “stem” van de respondent bij elk van de 

genoemde partijen mee. 



 10 

N= 2.301 

 

In de grafiek zijn alleen de partijen opgenomen, die minimaal 10 keer genoemd zijn. De overige 

partijen zijn opgenomen in de categorie “anders”. In die categorie “anders” zijn ook antwoorden 

opgenomen als: “een linkse partij”, “een rechtse partij”, “een sociaal-christelijke partij”, een “liberale 

partij” of “een (grote) landelijke partij”. Enkele respondenten gaven te kennen, dat ze het niet 

belangrijk vonden welke politieke achtergrond de burgemeester heeft, “als het maar geen PVV-er is”. 

 

 

2.3 Met welke aspecten van Venlo dient de nieuwe burgemeester betrokkenheid te hebben 

De deelnemers aan de burgerraadpleging konden maximaal 5 aspecten van Venlo uitkiezen, 

waarmee de nieuwe burgemeester affiniteit zou moeten hebben. De meeste inwoners kozen daarbij 

voor het aspect “veilige en leefbare stad”.  
 

N= 2.291 
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Maar liefst 84% van alle ondervraagden kruiste dit aspect aan. Op afstand volgen de aspecten 

“gezellige stad” (58%) en “sociale stad” (50%). 

Het minste belang wordt gehecht aan de aspecten “internationale stad” en “vernieuwende & 

uitmuntende stad”. En direct daarboven staan “centrum van de (Eu)regio” en “stad van actieve 

mensen”. Daarmee bezetten de in 2012 toegevoegde vier beleidsthema’s uit de stadsvisie de laatste 

vier plaatsen in de rangorde. 

 

 

2.4 Gewenste kwaliteiten van de nieuwe burgemeester 

De burgers konden zich vervolgens uitspreken over de kwaliteiten, die de nieuwe burgemeester van 

Venlo dient te bezitten. Ook bij deze vraag kon men maximaal 5 kwaliteiten uitkiezen. In 

onderstaande grafiek is aangegeven hoeveel procent van de respondenten de diverse kwaliteiten 

heeft aangekruist. Omdat men meerdere antwoorden mocht aankruisen, tellen de percentages op 

tot boven de 100%. 

De burgers hechten het meeste belang aan een daadkrachtig leider: 61% van de ondervraagden 

heeft dit kenmerk aangekruist. Een meerderheid van de respondenten hecht ook veel belang aan 

sociale vaardigheden en aan het vermogen om boven de partijen te staan. 

Men is minder op zoek naar een iemand die nationaal en Europees denkt of naar een ambitieuze 

persoonlijkheid. 

 

 N= 2.264 

 

 

 

2.5 Gewenste eigenschappen van de nieuwe burgemeester 

Analoog aan de vorige vraag konden de respondenten aangeven welke eigenschappen de nieuwe 

burgemeester dient te bezitten. Uit de volgende grafiek kan afgelezen worden hoeveel procent van 

de respondenten de verschillende eigenschappen heeft uitgekozen. Ook nu weer tellen de 

percentages op tot boven 100%. 
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N= 2.244 

 

Uit de grafiek kan geconcludeerd worden, dat de inwoners van de gemeente Venlo het meeste 

belang hechten aan een nieuwe burgemeester, die goed kan communiceren, zowel met burgers als 

met andere bestuurders en instanties. Ook gaat de voorkeur uit naar een “burgervader”; d.w.z. 

iemand die zich onder de burgers begeeft en met hen meeleeft. Verder vindt men het belangrijk dat 

de burgemeester een daadkrachtig bestuurder is op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

Minder belang wordt gehecht aan het aanjagen van de regionale samenwerking. 

 

 

 

2.6 Opmerkingen van de respondenten n.a.v. de burgerraadpleging 

De deelnemers aan de burgerraadpleging werden op het eind van de vragenlijst uitgenodigd om 

eventuele opmerkingen en suggesties naar aanleiding van de enquête kenbaar te maken. Deze 

opmerkingen zijn overgenomen in bijlage 1.  

Op de volgende pagina is wel een grafische weergave afgebeeld van de meest voorkomende 

woorden in al de opmerkingen en suggesties. Veel voorkomende Nederlandse woorden zijn daarbij 

buiten beschouwing gelaten. Bovendien zijn de woorden “nieuwe”, “burgemeester”, “gemeente”, 

“stad” en “Venlo” uit het overzicht geschrapt, omdat die woorden erg vaak voorkomen in de 

opmerkingen, waardoor ze de afbeelding zouden overheersen. 

 

Bij het globaal bekijken van de “woordwolk” en bij het vluchtig doorlezen van de opmerkingen in 

bijlage 1, kan geconstateerd worden dat regelmatig gerefereerd wordt aan de huidige burgemeester 

Hubert Bruls en aan zijn voorganger Jan Schrijen. De opmerkingen zijn niet altijd even genuanceerd 

en hebben ook niet altijd betrekking op het onderwerp van de enquête; te weten het aangeven van 

het gewenste profiel van een nieuwe burgemeester. Enquêtes van de gemeente worden vaak ook 

gebruikt om opmerkingen en ongenoegens kenbaar te maken. Zo blijken meerdere mensen zich 

zorgen te maken over de financiële gevolgen van grote projecten als de Maasboulevard, de Floriade 

en het MFC de Kazerne c.q. het nieuwe voetbalstadion. Uit de opmerkingen valt verder af te leiden, 

dat men graag een “burgervader” als burgemeester krijgt, die veel belang hecht aan een goede band 

met de mensen in de stad en die oog heeft voor problemen in de samenleving. Daarbij wordt tevens 
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aandacht gevraagd voor de verschillende stadsdelen. Meerdere respondenten vinden dat het 

centrum van de gemeente onevenredig veel aandacht van de politiek en bestuurders krijgt. 

Anderzijds wordt erop gewezen dat Venlo zich bewust dient te zijn van de regio.  

In de opmerkingen wordt voorts nader ingegaan op de vraag of de nieuwe burgemeester een man of 

een vrouw dient te zijn. Het merendeel van de respondenten acht vrouwen even competent als 

mannen voor deze functie, maar er zijn ook burgers die een specifieke voorkeur hebben. Diverse 

opmerkingen geven aan welk soort burgemeester men NIET wenst en enkele respondenten noemen 

concrete namen van personen, die men een geschikte kandidaat voor dit ambt vindt. Een enkeling 

vindt zich zelf wel geschikt.  

Andere woorden, die men regelmatig tegenkomt in de opmerkingen zijn o.a. “Limburg”, “dialect” 

(sommigen geven hun mening zelfs in het Venloos dialect), “veiligheid”, “cultuur” en “kunst”. 

Tenslotte wensen veel inwoners de gemeenteraad succes met het vinden van een goede nieuwe 

burgemeester. 
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3 Achtergrondkenmerken van de respondenten 

In dit hoofdstuk wordt een nadere kenschetsing gegeven van de deelnemers aan de enquête. Daarbij 

gaat het om de achtergrondkenmerken geslacht, leeftijd en woonwijk. Zoals in de inleiding van het 

vorige hoofdstuk is aangegeven, zijn deze gegevens minder relevant voor het opstellen van het 

profiel van de nieuwe burgemeester, maar dienen ze meer als achtergrondinformatie. 

 

 

Geslacht respondenten 

Uit onderstaande tabel kan men aflezen dat 62% van de respondenten man is en 38% vrouw. Van 

104 personen is het geslacht niet bekend, omdat de betreffende respondenten dat niet hebben 

ingevuld. In de tabel is ook aangegeven wat de verhouding man:vrouw is in de totale bevolking van 

12 jaar en ouder in de gemeente Venlo is 
1
.  

 
Aantal respondenten Aandeel mannen en vrouwen 

in de totale Venlose 

bevolking van 12 jaar en 

ouder (per 1-1-2012) 

 

 

 

Geslacht respondenten 

Abs. % % 

man 1.378 62 49 

vrouw 839 38 51 

geslacht onbekend 104 x x 

Totaal 2.321 100 100 

 

Wanneer men het aandeel mannen en vrouwen in de respondentgroep vergelijkt met hun aandeel in 

de totale bevolking, dan kan geconstateerd worden, dat mannen naar verhouding meer gevolg 

hebben gegeven aan de uitnodiging om via de enquête hun mening over het gewenste profiel van de 

nieuwe burgemeester kenbaar te maken dan vrouwen. Mogelijk duidt dit op een verschil in 

betrokkenheid bij de gemeentepolitiek.  

 

 

 

Leeftijd respondenten 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 48 jaar. Op het eerste gezicht lijkt dit vrij hoog, want 

de gemiddelde leeftijd van de totale Venlose bevolking is 42 jaar. Beperkt men zich echter tot de 

bevolking van 12 jaar en ouder, dan bedraagt de gemiddelde leeftijd van de Venlonaar 47 jaar. De 

respondent is dus iets ouder dan dit gemiddelde. 

 

Mannelijke respondenten zijn gemiddeld wat ouder dan vrouwelijke: de gemiddelde mannelijke 

respondent is namelijk 50 jaar en de gemiddelde vrouwelijke respondent 46 jaar. 

 

In de volgende grafiek is de verdeling van de respondenten naar leeftijdscategorie weergegeven. Uit 

de grafiek valt o.a. af te lezen, dat bijna een kwart van de vragenlijsten is ingevuld door mensen in de 

leeftijdsgroep van 45 t/m 54 jaar. Dat is ongeveer evenveel als in de leeftijdsgroep 55 t/m 64 jaar. De 

respons onder andere leeftijdsgroepen is duidelijk lager. 

 

 

                                                
1
 De leeftijdsgrens van 12 jaar is min of meer arbitrair gekozen, want in principe konden ook jongeren onder 12 jaar de enquête invullen. 

Wel is rekening gehouden met het feit, dat inwoners pas vanaf 12 jaar lid kunnen worden van het Gemeentepanel Venlo. Bovendien geeft 

de feitelijke leeftijdsopbouw van de respondenten aan, dat de leeftijdsgrens van 12 jaar een goede keuze is. 
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Leeftijd respondenten

t/m 14 jaar 3%

15 t/m 24 jaar 9%

25 t/m 34 jaar 9%

35 t/m 44 jaar 15%

45 t/m 54 jaar 24%

55 t/m 64 jaar 23%

65 t/m 74 jaar 13%

75 jaar e.o. 4%

t/m 14 jaar

15 t/m 24 jaar

25 t/m 34 jaar

35 t/m 44 jaar

45 t/m 54 jaar

55 t/m 64 jaar

65 t/m 74 jaar

75 jaar e.o.

 
N= 2.223 

 

 

In onderstaande tabel is de leeftijdsopbouw van de respondenten afgezet tegen de leeftijdsopbouw 

van all inwoners van 12 jaar en ouder in de gemeente. In de laatste rij van de tabel is voorts het 

aantal respondenten vermeld, waarvan de leeftijd onbekend is. 

 

 
Aantal respondenten Leeftijdsopbouw van de 

totale Venlose bevolking van 

12 jaar en ouder  

(per 1-1-2012) 

 

Leeftijd respondenten 

Abs. % % 

t/m 14 jaar 68 3 4 

15 t/m 24 jaar 199 9 13 

25 t/m 34 jaar 207 9 13 

35 t/m 44 jaar 342 15 16 

45 t/m 54 jaar 518 23 18 

55 t/m 64 jaar 514 23 16 

65 t/m 74 jaar 291 13 11 

75 jaar en ouder 94 4 9 

leeftijd onbekend 88 x x 

Totaal 2.321 100 100 

 

Uit de tabel valt af te lezen dat de leeftijdsgroep 45 t/m 64 jaar oververtegenwoordigd is onder de 

respondenten. De overige leeftijdsgroepen zijn allen juist ondervertegenwoordigd.  

 

 



 16 

Woonwijk respondenten 

In de vragenlijst is gevraagd naar de postcode van de respondenten; althans de 4 cijfers van de 

postcode. Op deze wijze kan vastgesteld worden uit welke (postcode)wijken de respondenten 

afkomstig zijn. Bovendien kan zo vastgesteld worden hoeveel respondenten daadwerkelijk in de 

gemeente Venlo wonen.  

 

Uit de volgende tabel kan afgeleid worden, dat de meeste vragenlijsten zijn ingevuld door inwoners 

van postcodewijk 5913 en (op enige afstand) 5912. De minste vragenlijsten zijn afkomstig uit de 

postcodewijken 5927, 5928 en 5943. Op zich is dat niet vreemd, omdat in de wijken 5912 en 5913 nu 

eenmaal veel mensen wonen en in de wijken 5927, 5928 en 5943 weinig.  

 

 
Aantal  

respondenten 

 

Postcodewijk respondenten 

abs. % 

Verdeling totale 

Venlose bevolking 

van 12 jaar en 

ouder over wijken 

(per 1-1-2012) 

(%) 

Aandeel 

respondenten in de 

wijkbevolking van 

12 jaar en ouder 

 

(%) 

5911 Venlo-Centrum 177 8 4 4,8 

5912 Venlo-Zuid 206 9 9 2,5 

5913 Hogekamp/Stalberg 317 14 10 3,8 

5914 Venlo-Noord 140 6 8 2,1 

5915 Venlo-Zuid-Oost: 

Leutherberg/Vogelhut 

123 5 6 2,5 

Stadsdeel 

Venlo 

5916 Venlo-Noord-Oost: Veegtes/ ‘t Ven 73 3 3 3,0 

5921 Blerick-Centrum/Hazenkamp 127 5 7 2,2 

5922 Blerick-Noord: 

Vastenavondkamp/Smeliënkamp 

82 4 5 1,7 

5923 Blerick-Zuid: Annakamp 69 3 3 2,4 

5924 Vossener 75 3 4 2,3 

5925 Klingerberg 81 3 4 2,3 

5926 Hout-Blerick/ Meuleveld 80 3 3 3,4 

5927 Boekend 15 1 1 2,3 

Blerick 

5928 Ubroek 16 1 1 2,4 

5931 Tegelen-Centrum/Tegelen-Noord 179 8 10 2,1 

5932 Op de Heide 79 3 6 1,6 

Tegelen 

5935 Steyl 89 4 4 2,6 

Belfeld 5951 Belfeld 94 4 6 2,0 

5941 Velden 99 4 5 2,2 

5943 Lomm 17 1 1 1,9 

Arcen & 

Velden 

5944 Arcen 51 2 3 2,4 

Postcode buiten de gemeente Venlo 22 1 x x 

Overig: postcode onbekend 110 5 x x 

Totaal 2.321 100 100 2,7 
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Om enigszins te kunnen bepalen of het aantal ingeleverde vragenlijsten in een wijk veel of weinig is 

in verhouding tot het aantal inwoners in die wijk, is in de een na laatste kolom van de tabel 

aangegeven hoeveel procent van de totale Venlose bevolking (van 12 jaar en ouder) in de diverse 

postcodewijken wonen. En in de laatste kolom is het aantal respondenten van een postcodewijk 

afgezet tegen het totaal aantal inwoners van 12 jaar en ouder in die wijk. 

 

Vergelijkt men het aandeel respondenten in een wijk met het aantal inwoners (van 12 jaar en ouder) 

in die wijk, dan kan geconstateerd worden dat naar verhouding veel vragenlijsten zijn ingevuld door 

inwoners uit de wijken 5911 (Venlo-Centrum), 5913 (Hogekamp/Stalberg) en 5926 (Hout-

Blerick/Meuleveld). Uit de wijken 5932 (Tegelen-Op de Heide) en 5922 (Blerick-Noord: Vastenavond-

kamp/Smeliënkamp) komen relatief weinig vragenlijsten. In onderstaand kaartje wordt dat nog eens 

grafisch weergegeven. 

 

5935

5916

5912 5915

5913
5911

5926

5922

5914

5943

5941

5951

5927

5928

5944

5921

5923

5924

5925

5932

5931

 
 

Uit de tabel op de vorige pagina blijkt voorts, dat 110 respondenten hun postcode niet hebben 

ingevuld. Dat zijn hoofdzakelijk personen, die zijn begonnen met het invullen van de vragenlijst, maar 

de enquête niet voltooid hebben (om welke reden dan ook). Daarnaast komt het vaak voor dat 

mensen, die hun privacy en anonimiteit willen waarborgen in enquêtes, de vragen met betrekking 

tot persoonlijke achtergrondkenmerken niet invullen. 

 



 18 

Uit de tabel blijkt eveneens dat 22 vragenlijsten ontvangen zijn van personen, die een postcode 

hebben, die niet in de vragenlijst was genoemd. Dat zijn met name personen, die buiten de 

gemeente Venlo wonen. Omdat niet bekend is welke relatie deze respondenten met de gemeente 

Venlo hebben en omdat het een relatief kleine groep respondenten betreft, is besloten de 

antwoorden van de betreffende personen toch mee te nemen bij de dataverwerking en rapportage. 

Daarbij komt dat het vermoeden gerechtvaardigd lijkt, dat deze respondenten zich betrokken voelen 

bij de gemeente Venlo. Dat kan komen doordat men oorspronkelijk uit Venlo afkomstig is of doordat 

men anderszins privé of zakelijk een binding met de stad heeft; bijvoorbeeld vanwege werk, studie, 

bezoeker van de stad, enzovoorts. Tenslotte hebben we signalen ontvangen dat ook meerdere 

ambtenaren van de gemeente Venlo de vragenlijst hebben ingevuld. Waarschijnlijk zijn daaronder 

ook personen, die weliswaar niet in de gemeente Venlo wonen, maar die zich toch betrokken voelen 

bij de keuze van de nieuwe burgemeester. 

 

 

 

Respondenten per woonplaats 

In onderstaande grafiek is de herkomst van de respondenten geaggregeerd naar woonplaats. 

Personen, van wie de postcode niet bekend is, zijn buiten beschouwing gelaten. 

 

Woonplaats respondenten

Venlo 46%

Blerick 25%

Tegelen en Steyl 

16%

Belfeld 4%

Arcen en Velden 

8%

Buiten Venlo 1%

 
 

Uit de grafiek blijkt dat 46% van de respondenten uit stadsdeel Venlo afkomstig is; een kwart is 

afkomstig uit Blerick, 16% uit Tegelen en Steyl, 4% uit Belfeld en 8% uit de Arcen, Velden en Lomm. 

De overige 1% komt uit een andere woonplaats. 

 

In paragraaf 1.3 is al vermeld dat 2,5% van de inwoners van 12 jaar en ouder van de gemeente Venlo 

heeft deelgenomen aan het onderzoek. De respondenten uit stadsdeel Venlo zijn (met 3%) onder de 

respondenten oververtegenwoordigd. De inwoners uit Blerick (2,3%), Arcen/Velden/Lomm (2,2%) en 

vooral ook Tegelen/Steyl/Belfeld (2,0) zijn daarentegen ondervertegenwoordigd. 
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4  Verschillen tussen diverse bevolkingsgroepen 

In dit hoofdstuk wordt nagegaan of verschillende bevolkingsgroepen andere kwaliteiten en 

eigenschappen van de nieuwe burgemeester belangrijk vinden. Bijvoorbeeld: hebben vrouwen 

andere wensen ten aanzien van de nieuwe burgemeester dan mannen? Of hebben oudere burgers 

andere voorkeuren dan jongeren?
2
 

 

4.1 Vergelijking voorkeur van mannen en vrouwen 

In deze paragraaf wordt onderzocht of vrouwen andere eigenschappen van de nieuwe burgemeester 

belangrijk vinden dan mannen.  

 

Geslacht burgemeester 

In paragraaf 2.1 is al vermeld dat veruit de meerderheid van de respondenten  -zowel mannen als 

vrouwen-  het geslacht van de toekomstige burgemeester niet belangrijk vindt. Degenen, die het 

geslacht van de nieuwe burgemeester wél belangrijk vinden, hebben een (lichte) voorkeur voor een 

kandidaat van de eigen sekse. Van de mannen kiest 23% voor een man en 14% voor een vrouw. Van 

de vrouwen kiest 8% voor een man en 22% voor een vrouw. In onderstaande tabel zijn die cijfers 

nogmaals weergegeven. Het valt ook op dat meer vrouwen dan mannen het geslacht van de nieuwe 

burgemeester niet belangrijk vinden. De verschillen zijn statistisch significant. 

 
Geslacht respondenten  

 

Voorkeur burgemeester 
man vrouw totaal 

man 23% 8% 17% 

vrouw 14% 22% 16% 

geslacht niet belangrijk 64% 70% 67% 

 

 

Politieke achtergrond burgemeester 

Vrouwen vinden ook de politieke signatuur van de burgemeester minder belangrijk dan mannen. Van 

de mannen vindt 77% het niet belangrijk dat de nieuwe burgemeester lid is van een politieke 

groepering. Bij de vrouwen is dat 81%. 

 
Geslacht respondenten Politieke signatuur 

burgemeester 
3,4

 man vrouw totaal 

niet belangrijk * 77% 81% 78% 

VVD * 11% 6% 9% 

CDA * 7% 3% 5% 

PvdA 3% 3% 3% 

Groen Links 1% 1% 1% 

SP 1% 1% 1% 

PVV 1% 1% 1% 

D66 1% 0% 1% 

                                                
2
 Als kanttekening bij de bevindingen, die hier besproken worden, kan opgemerkt worden, dat vooral gekeken is naar verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen. Die verschillen uiten zich in de mate waarin men een bepaalde eigenschap belangrijk vindt. Vaak is echter de rangorde, 

die de verschillende bevolkingsgroepen aan de eigenschappen geven qua belangrijkheid, onderling redelijk vergelijkbaar; enkele 

uitzonderingen daargelaten. 
3
  De percentages in de tabel hoeven niet op te tellen tot 100%, omdat men meerdere partijen kon opgeven. 

4
  Een sterretje geeft aan dat het verschil tussen mannen en vrouwen statistisch significant is (p<=.05). 
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Van de mannen, die de politieke signatuur wél belangrijk vinden, heeft 11% een voorkeur voor de 

VVD en 7% voor het CDA. Bij de vrouwen bedragen deze percentages respectievelijk 6% en 3%. 

 

 

 

Affiniteit met specifieke aspecten van Venlo 

Hoewel mannen en vrouwen over het algemeen dezelfde aspecten belangrijk vinden, bestaan er toch 

verschillen in de mate waarin men die aspecten belangrijk vindt. Aspecten, die mannen belangrijker 

vinden dan vrouwen zijn: de bedrijvigheid in de stad, de centrumpositie in de (Eu)regio, alsmede het 

vernieuwende, innovatieve en internationale karakter van de stad. Vrouwen hebben meer oog voor 

de veiligheid en leefbaarheid, de gezelligheid en het sociale en groene aspect van de stad.  

 

In de tabel is aangegeven hoeveel procent van de inwoners een bepaald aspect heeft aangekruist als 

zijnde belangrijk. Men mocht maximaal vijf aspecten aankruisen. Een sterretje (asterisk) geeft aan 

dat het verschil tussen mannen en vrouwen voor het betreffende aspect statistisch significant is (met 

95% zekerheid). 

 

 
Geslacht respondenten  

Gewenste affiniteit met Venlo als:  man vrouw totaal 

veilige en leefbare stad * 81% 90% 84% 

gezellige stad * 56% 62% 58% 

sociale stad * 45% 59% 50% 

bedrijvige stad * 51% 37% 45% 

stad van evenementen en sport 38% 35% 37% 

culturele stad 34% 36% 34% 

groene stad * 30% 42% 34% 

stad van actieve mensen 31% 32% 31% 

centrum van de (Eu)regio * 32% 22% 28% 

vernieuwende & uitmuntende stad * 29% 22% 27% 

internationale stad * 27% 17% 24% 

 

 

 

 

Gewenste kwaliteiten nieuwe burgemeester 

Uit de volgende tabel kan men afleiden welke kwaliteiten mannen en vrouwen belangrijk vinden 

voor de nieuwe burgemeester. Ook nu weer belichten we alleen de verschillen tussen mannen en 

vrouwen. 

 

Vrouwen kiezen wat vaker dan mannen voor kwaliteiten als goede sociale vaardigheden en financiële 

deskundigheid. Ook hechten zij wat meer belang aan een burgemeester, die een teamspeler en 

collegiaal bestuurder is. 

 

Mannen zoeken wat meer een persoon, die boven de partijen staat, die beschikt over goede 

managementkwaliteiten en die vooral nationaal en Europees denkt. Hun voorkeur gaat ook in 

sterkere mate uit naar een kandidaat met grote politieke en bestuurlijke ervaring. 
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Geslacht respondenten  

Gewenste kwaliteiten burgemeester  man vrouw totaal 

daadkrachtig leider 61% 61% 61% 

sociale vaardigheden * 50% 65% 55% 

iemand die boven de partijen staat * 59% 42% 52% 

gevoel voor identiteit en cultuur van Venlo 49% 48% 48% 

teamspeler/ collegiaal bestuurder * 36% 40% 38% 

representatieve kwaliteiten 35% 36% 36% 

financiële deskundigheid * 32% 40% 35% 

gevoel voor identiteit en cultuur van de stadsdelen 32% 35% 33% 

managementkwaliteiten * 32% 28% 30% 

grote politieke en bestuurlijke ervaring * 31% 24% 28% 

ambitieus 26% 22% 24% 

iemand die vooral nationaal en Europees denkt * 15% 11% 14% 

 

 

 

Gewenste eigenschappen nieuwe burgemeester 

Vrouwen vinden de meeste eigenschappen, die in de vragenlijst genoemd worden, belangrijker dan 

mannen. Dat geldt voor de communicatieve vaardigheden van de burgemeester, een daadkrachtige 

bestuursstijl, de bijdrage die de burgemeester kan leveren aan een positief imago van Venlo, het 

bindend vermogen, als ook voor een besluitvaardig en standvastig leiderschap bij calamiteiten. 

 

 
Geslacht respondenten  

Gewenste eigenschappen burgemeester  man vrouw totaal 

iemand die goed kan communiceren, zowel met burgers als 

met andere bestuurders en instanties * 

61% 71% 65% 

een burgervader: iemand die zich onder de burgers begeeft en 

met hen meeleeft 

59% 58% 59% 

een daadkrachtig bestuurder op het gebied van openbare orde 

en veiligheid * 

48% 56% 51% 

iemand met een netwerk en invloed: iemand die iets voor 

Venlo kan bereiken bij de provincie, het rijk en Europa * 

50% 38% 46% 

een integer iemand, die het goede voorbeeld geeft qua 

waarden en normen 

42% 46% 44% 

iemand die bijdraagt aan een positief imago van Venlo * 41% 45% 42% 

iemand met een bindend vermogen: een “bruggenbouwer”; 

zowel tussen diverse bevolkingsgroepen als tussen 

groeperingen met verschillende belangen * 

40% 45% 42% 

een stimulator van de economische mogelijkheden van Venlo * 39% 33% 37% 

een besluitvaardig en standvastig leider bij calamiteiten * 32% 36% 33% 

iemand met een sterke binding met Venlo en de regio 31% 30% 31% 

een aanjager van regionale samenwerking * 16% 9% 14% 
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Mannen hebben daarentegen wat meer voorkeur voor iemand met een netwerk, waardoor hij/zij 

wat kan bereiken voor de stad. Ook geven mannen meer gewicht aan het stimuleren van de 

economische potenties van Venlo en aan het aanjagen van de regionale samenwerking. 

Bij deze opsomming dient men te beseffen, dat de verschillen met name liggen in de mate waarin 

mannen respectievelijk vrouwen de genoemde eigenschappen belangrijk vinden. Zo vinden zowel 

mannen als vrouwen de communicatieve vaardigheden van de nieuwe burgemeester de 

belangrijkste eigenschap. En bij beiden komt het “burgervaderschap” op de tweede plaats. 

 

 

 

4.2 Vergelijking voorkeur van jongeren en ouderen 

Hieronder wordt nagegaan of oudere inwoners andere kwaliteiten en eigenschappen van de 

burgemeester belangrijk vinden dan jongeren. Daarbij zijn drie leeftijdscategorieën onderscheiden: 

onder 35 jaar (met 474 respondenten) , 35 t/m 59 jaar (1.128 respondenten) en 60-plus (631 

respondenten). Van 88 personen is de leeftijd niet bekend. 

 

Geslacht burgemeester 

De verschillende leeftijdsgroepen verschillen onderling wat betreft het gewenste geslacht van de 

nieuwe burgemeester. Jongeren vinden het geslacht van de nieuwe burgemeester minder belangrijk 

dan de oudere leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroep 35 t/m 59 jaar kiest vaker voor een vrouw dan de 

andere leeftijdsgroepen. De verschillen zijn statistisch significant. 

 
Leeftijd respondenten  

Voorkeur burgemeester < 35 jaar 35 t/m 59 60+ totaal 

man 19% 16% 18% 17% 

vrouw 12% 19% 16% 16% 

geslacht niet belangrijk 69% 65% 66% 67% 

 

 

 

Politieke achtergrond burgemeester 

Naarmate men ouder is, vindt men de politieke signatuur van de burgemeester minder belangrijk, 

maar de verschillen zijn statistisch niet significant. Van degenen, die de politieke signatuur wél 

belangrijk vinden, heeft de VVD de meeste voorkeur. Deze voorkeur is onder de ouderen iets (maar 

niet significant) groter dan onder de jongeren. Op de tweede plaats komt het CDA. Ook hier stijgt de 

voorkeur met de leeftijd. Dit verschil is wél significant. 

 
Leeftijd respondenten  

Politieke signatuur 

burgemeester 
< 35 jaar 35 t/m 59 60+ totaal 

niet belangrijk 77% 78% 80% 78% 

VVD 8% 9% 10% 9% 

CDA * 4% 5% 7% 5% 

PvdA 3% 4% 2% 3% 

Groen Links 1% 2% 1% 1% 

SP 1% 1% 1% 1% 

PVV 2% 1% 1% 1% 

D66 0% 1% 1% 1% 
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Affiniteit met specifieke aspecten van Venlo 

De 60-plussers hechten aan de meeste aspecten meer belang dan de jongere leeftijdsgroepen. Dat 

geldt voor een veilige en leefbare stad, voor een bedrijvige stad, maar ook voor een stad van actieve 

mensen en een internationale stad, die het centrum van de (Eu)regio is.  

De jongeren onder 35 jaar leggen  -in vergelijking met de ouderen-  wat meer het accent op een 

gezellige stad met evenementen en sport, alsmede op een vernieuwende en uitmuntende stad.  

 
Leeftijd respondenten  

Gewenste affiniteit met Venlo als:  < 35 jaar 35 t/m 59 60+ totaal 

veilige en leefbare stad * 76% 85% 88% 84% 

gezellige stad * 73% 55% 53% 58% 

sociale stad 48% 50% 53% 50% 

bedrijvige stad * 31% 48% 53% 45% 

stad van evenementen en sport * 52% 38% 24% 37% 

culturele stad 31% 36% 35% 34% 

groene stad 33% 36% 32% 34% 

stad van actieve mensen * 27% 29% 38% 31% 

centrum van de (Eu)regio * 20% 28% 35% 28% 

vernieuwende & uitmuntende stad * 32% 25% 26% 27% 

internationale stad * 21% 22% 29% 24% 

 

 

 

Gewenste kwaliteiten nieuwe burgemeester 

Naarmate de leeftijd stijgt, worden de volgende kwaliteiten voor een burgemeester belangrijker 

gevonden: daadkrachtig leider, iemand die boven de partijen staat, representatieve kwaliteiten, 

managementkwaliteiten en politieke en bestuurlijke ervaring.  

 

 
Leeftijd respondenten  

Gewenste kwaliteiten burgemeester  < 35 jaar 35 t/m 59 60+ totaal 

daadkrachtig leider * 52% 64% 64% 61% 

sociale vaardigheden 58% 57% 52% 55% 

iemand die boven de partijen staat * 36% 52% 65% 52% 

gevoel voor identiteit en cultuur van Venlo * 53% 52% 39% 48% 

teamspeler/ collegiaal bestuurder 35% 40% 35% 38% 

representatieve kwaliteiten * 30% 37% 37% 36% 

financiële deskundigheid 35% 33% 38% 35% 

gevoel voor identiteit en cultuur van de stadsdelen 33% 34% 31% 33% 

managementkwaliteiten * 23% 30% 36% 30% 

grote politieke en bestuurlijke ervaring * 20% 28% 35% 28% 

ambitieus * 37% 21% 20% 24% 

iemand die vooral nationaal en Europees denkt * 13% 11% 19% 14% 
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Maar  -omgekeerd-  daalt met het stijgen van de leeftijd het belang dat men hecht aan het gevoel 

voor de identiteit en cultuur van Venlo en de ambitie van de burgemeester. Deze aspecten worden 

juist door jongeren belangrijker gevonden. 

 

 

 

Gewenste eigenschappen nieuwe burgemeester 

Oudere en jongere inwoners leggen wat andere accenten bij de gewenste eigenschappen van de 

nieuwe burgemeester. Naarmate men ouder is, vindt men in hogere mate dat de burgemeester een 

daadkrachtig bestuurder dient te zijn, die een (politiek) netwerk heeft, integer is en een bindend 

vermogen heeft. Naarmate men jonger is, heeft men een grotere voorkeur voor een burgervader, die 

zich onder de burgers begeeft en voor iemand, die bijdraagt aan een positief imago van Venlo. De 

jongeren hechten ook meer aan een burgemeester, die een sterke binding heeft met Venlo en de 

regio. Ook nu weer vinden de 60-plussers meer eigenschappen belangrijk dan jongeren. 

 

 
Leeftijd respondenten  

Gewenste eigenschappen burgemeester  < 35 jaar 35 t/m 59 60+ totaal 

iemand die goed kan communiceren, zowel met burgers als 

met andere bestuurders en instanties 

61% 66% 66% 65% 

een burgervader: iemand die zich onder de burgers begeeft en 

met hen meeleeft * 

63% 58% 56% 59% 

een daadkrachtig bestuurder op het gebied van openbare orde 

en veiligheid * 

39% 49% 64% 51% 

iemand met een netwerk en invloed: iemand die iets voor 

Venlo kan bereiken bij de provincie, het rijk en Europa * 

34% 46% 56% 46% 

een integer iemand, die het goede voorbeeld geeft qua 

waarden en normen * 

33% 43% 53% 44% 

iemand die bijdraagt aan een positief imago van Venlo * 54% 41% 35% 42% 

iemand met een bindend vermogen: een “bruggenbouwer”; 

zowel tussen diverse bevolkingsgroepen als tussen 

groeperingen met verschillende belangen * 

31% 44% 45% 42% 

een stimulator van de economische mogelijkheden van Venlo 37% 38% 34% 37% 

een besluitvaardig en standvastig leider bij calamiteiten 29% 35% 34% 33% 

iemand met een sterke binding met Venlo en de regio * 35% 31% 26% 31% 

een aanjager van regionale samenwerking 12% 13% 16% 14% 

 

 

 

 

4.3 Vergelijking voorkeur van inwoners uit verschillende stadsdelen 

In deze paragraaf wordt aangegeven in hoeverre de inwoners van de verschillende stadsdelen van de 

gemeente Venlo er andere opvattingen op na houden over de gewenste kwaliteiten en 

eigenschappen van de nieuwe burgemeester. De onderscheiden stadsdelen zijn: stadsdeel Venlo 

(met 1.036 respondenten), stadsdeel Blerick (545 respondenten), stadsdeel Tegelen, Steyl en Belfeld 

(441 respondenten) en stadsdeel Arcen, Velden en Lomm (167 respondenten). Van 132 deelnemers 

aan de enquête is de woonwijk c.q. het stadsdeel niet bekend. 
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Geslacht burgemeester 

In de stadsdelen wordt verschillend gedacht over het gewenste geslacht van de nieuwe 

burgemeester. In Arcen, Velden en Lomm wordt door duidelijk meer inwoners het geslacht van de 

burgemeester niet belangrijk gevonden. In Tegelen, Steyl en Belfeld spreekt 22% van de 

respondenten een voorkeur voor een vrouw uit. In stadsdeel Venlo bestaat een grotere voorkeur 

voor een man dan in de andere stadsdelen. En Blerick weerspiegelt qua voorkeur precies de 

stedelijke verdeling. 

 
Stadsdeel respondenten  

 

Voorkeur burgemeester 
Venlo Blerick Tegelen, 

Steyl en 

Belfeld 

Arcen, 

Velden en 

Lomm 

totaal 

man 20% 17% 13% 10% 17% 

vrouw 16% 16% 22% 12% 16% 

geslacht niet belangrijk 65% 67% 65% 78% 67% 

 

 

 

Politieke achtergrond burgemeester 

Wat betreft de gewenste politieke signatuur van de nieuwe burgemeester zijn de verschillen tussen 

de diverse stadsdelen gering. Alleen ten aanzien van de voorkeur voor een VVD- en Groen Links- 

burgemeester zijn de verschillen statistisch significant. In stadsdeel Venlo blijken meer voorstanders 

voor een burgemeester van die twee signaturen te wonen dan in de andere stadsdelen. Hoewel de 

inwoners van Arcen, Velden en Lomm wat meer voorkeur voor een CDA-burgervader lijken te 

hebben dan de inwoners uit de andere stadsdelen, is dit verschil niet significant.
5
 

 

 
Stadsdeel respondenten  

Politieke signatuur 

burgemeester 
Venlo Blerick Tegelen, 

Steyl en 

Belfeld 

Arcen, 

Velden en 

Lomm 

totaal 

niet belangrijk 76% 79% 81% 80% 78% 

VVD * 11% 9% 5% 5% 9% 

CDA 6% 4% 5% 9% 5% 

PvdA 3% 3% 3% 4% 3% 

Groen Links * 2% 0% 1% 1% 1% 

SP 1% 2% 1% 1% 1% 

PVV 1% 1% 2% 1% 1% 

D66 1% 0% 1% 1% 1% 

 

 

 

Affiniteit met specifieke aspecten van Venlo 

Ten aanzien van de twee aspecten, die de burgers het belangrijkste vinden (te weten Venlo als veilige 

en leefbare stad en Venlo als gezellige stad), verschillen de inwoners van de diverse stadsdelen niet 

veel van mening. Wel verschillen de stadsdelen wat betreft de gewenste affiniteit van de 

burgemeester met Venlo als sociale stad.  In stadsdeel Tegelen, Steyl en Belfeld vindt men dit aspect 

                                                
5
 Dat verschil is weliswaar net niet significant op het 5%-niveau, maar wel op het 10%-niveau. 
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duidelijk belangrijker dan in stadsdeel Venlo. In stadsdeel Venlo vindt men evenwel Venlo als 

bedrijvige stad belangrijker dan in de andere stadsdelen. En dat geldt ook voor Venlo als centrum van 

de (Eu)regio. Daar heeft men in Tegelen minder mee op. In Tegelen vindt men het groene karakter 

van de gemeente belangrijker dan in andere stadsdelen en in de stadsdelen Venlo en Arcen/Velden/ 

Lomm hecht men bovengemiddeld aan Venlo als culturele stad. 

 
Stadsdeel respondenten  

 

Gewenste affiniteit met Venlo als:  
Venlo Blerick Tegelen, 

Steyl en 

Belfeld 

Arcen, 

Velden en 

Lomm 

totaal 

veilige en leefbare stad 83% 85% 86% 86% 84% 

gezellige stad 58% 58% 58% 59% 58% 

sociale stad * 46% 51% 59% 54% 50% 

bedrijvige stad * 49% 43% 41% 45% 45% 

stad van evenementen en sport 37% 37% 36% 35% 37% 

culturele stad * 38% 29% 32% 38% 34% 

groene stad * 31% 34% 40% 37% 34% 

stad van actieve mensen 32% 28% 31% 38% 31% 

centrum van de (Eu)regio * 33% 28% 20% 23% 28% 

vernieuwende & uitmuntende stad 29% 24% 24% 23% 27% 

internationale stad 25% 25% 19% 23% 24% 

 

 

 

Gewenste kwaliteiten nieuwe burgemeester 

Onder de inwoners van de verschillende stadsdelen bestaat een vrij grote consensus ten aanzien van 

de gewenste kwaliteiten van de nieuwe burgemeester.  

 
Stadsdeel respondenten  

 

Gewenste kwaliteiten burgemeester  
Venlo Blerick Tegelen, 

Steyl en 

Belfeld 

Arcen, 

Velden en 

Lomm 

totaal 

daadkrachtig leider 60% 64% 60% 68% 61% 

sociale vaardigheden 55% 56% 57% 55% 55% 

iemand die boven de partijen staat 54% 51% 50% 53% 52% 

gevoel voor identiteit en cultuur van Venlo * 57% 46% 38% 35% 48% 

teamspeler/ collegiaal bestuurder 38% 37% 37% 38% 38% 

representatieve kwaliteiten 35% 35% 35% 37% 36% 

financiële deskundigheid 35% 34% 36% 36% 35% 

gevoel voor identiteit en cultuur van de stadsdelen * 26% 35% 44% 36% 33% 

managementkwaliteiten 31% 29% 28% 35% 30% 

grote politieke en bestuurlijke ervaring * 32% 26% 25% 29% 28% 

ambitieus 24% 23% 23% 29% 24% 

iemand die vooral nationaal en Europees denkt 15% 13% 11% 11% 14% 
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Het is niet verwonderlijk, dat de inwoners van de stadsdelen Tegelen/Steyl/Belfeld, Blerick en 

Arcen/Velden/Lomm het duidelijk belangrijker vinden, dat de burgemeester gevoel heeft voor de 

identiteit en cultuur van de stadsdelen, dan de inwoners van stadsdeel Venlo. Anderzijds vinden de 

inwoners van stadsdeel Venlo het belangrijker dan de inwoners uit de andere stadsdelen, dat de 

burgemeester gevoel heeft voor de identiteit en cultuur van Venlo. Mogelijk hebben veel 

respondenten gedacht, dat met het woord “Venlo” alleen stadsdeel Venlo bedoeld werd en niet de 

hele gemeente. 

De derde kwaliteit, waarover in de stadsdelen afwijkend gedacht wordt, is de gewenste politieke en 

bestuurlijke ervaring van de nieuwe burgemeester. Dat vindt men in stadsdeel Venlo belangrijker dan 

in Blerick en Tegelen, Steyl en Belfeld. 

 

 

 

Gewenste eigenschappen nieuwe burgemeester 

Ook ten aanzien van de gewenste eigenschappen van de burgemeester bestaat er vrij veel 

overeenstemming tussen de verschillende stadsdelen. Bij slechts vier van de elf genoemde 

eigenschappen konden in het onderzoek (statistisch significante) verschillen aangetroffen worden 

tussen de stadsdelen. 

Zo hebben de inwoners van Arcen, Velden en Lomm in vergelijking met de andere stadsdelen 

duidelijk een grotere voorkeur voor een burgemeester, die een besluitvaardig en standvastig leider is 

bij calamiteiten. 

En de inwoners van stadsdeel Venlo hechten  -ten opzichte van de inwoners van de andere 

stadsdelen-  duidelijk meer waarde aan een burgemeester met een netwerk, die bijdraagt aan een 

positief imago van Venlo en optreedt als een stimulator van de economische potenties van Venlo. 

 

 
Stadsdeel respondenten  

 

Gewenste eigenschappen burgemeester  
Venlo Blerick Tegelen, 

Steyl en 

Belfeld 

Arcen, 

Velden en 

Lomm 

totaal 

iemand die goed kan communiceren, zowel met burgers als met 

andere bestuurders en instanties 

65% 64% 66% 66% 65% 

een burgervader: iemand die zich onder de burgers begeeft en 

met hen meeleeft 

57% 62% 61% 56% 59% 

een daadkrachtig bestuurder op het gebied van openbare orde 

en veiligheid 

49% 53% 54% 53% 51% 

iemand met een netwerk en invloed: iemand die iets voor Venlo 

kan bereiken bij de provincie, het rijk en Europa * 

51% 43% 39% 43% 46% 

een integer iemand, die het goede voorbeeld geeft qua waarden 

en normen 

41% 45% 47% 49% 44% 

iemand die bijdraagt aan een positief imago van Venlo * 46% 39% 37% 40% 42% 

iemand met een bindend vermogen: een “bruggenbouwer”; 

zowel tussen diverse bevolkingsgroepen als tussen 

groeperingen met verschillende belangen 

40% 41% 44% 49% 42% 

een stimulator van de economische mogelijkheden van Venlo * 43% 31% 32% 29% 37% 

een besluitvaardig en standvastig leider bij calamiteiten * 31% 35% 36% 40% 33% 

iemand met een sterke binding met Venlo en de regio 33% 31% 28% 24% 31% 

een aanjager van regionale samenwerking 15% 12% 12% 15% 14% 
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Het valt op dat de drie eigenschappen, die de inwoners van stadsdeel Venlo belangrijker vinden dan 

de inwoners uit de andere stadsdelen, het woord “Venlo” bevatten. Niet uitgesloten kan worden, dat 

voor meerdere respondenten de aanduiding “Venlo” synoniem stond voor “stadsdeel Venlo”. 

 

 

 

 

4.4 Vergelijking voorkeur van personen, die een andere politieke signatuur wensen 

Deze paragraaf beperkt zich tot de personen, die op vraag 2 van de enquête hebben aangegeven, dat 

ze het belangrijk vinden, dat de nieuwe burgemeester lid is van een politieke groepering en die 

daarbij bovendien concreet een of meer politieke partijen hebben genoemd.  

Hier wordt nagegaan of personen, die een andere politieke signatuur van de nieuwe burgemeester 

voorstellen, verschillen in hun opvatting over de gewenste kwaliteiten en eigenschappen van de 

burgemeester. Daarbij zijn wel twee kanttekeningen op hun plaats.  

 

Op de eerste plaats dient opgemerkt te worden, dat veruit de meerderheid van de respondenten 

(namelijk ruim 1.800 personen) bij vraag 2 hebben aangegeven, dat ze het niet belangrijk vinden of 

de nieuwe burgemeester lid is van een politieke groepering. Iets meer dan 500 personen gaven te 

kennen, dat ze dat wél belangrijk vinden. Van deze 500 personen gaven vervolgens zo’n 50 te 

kennen, dat ze geen concrete politieke partij wilden noemen; bijvoorbeeld omdat men de concrete 

politieke signatuur minder belangrijk vindt. Ook waren er veel respondenten, die geen concrete partij 

noemden, maar eerder richtingen, zoals “een linkse partij”, “een rechtse partij”, “een liberale partij”, 

“een progressieve partij”, “een middenpartij”, “een grote landelijke partij” of “een partij die haar 

beloften nakomt”. Uiteindelijk is het aantal personen, dat concrete politieke partijen heeft genoemd, 

beperkt. Voor de meeste partijen is het aantal respondenten daardoor te gering voor nadere 

analyses. Hierbij is als criterium gehanteerd, dat minimaal 70 respondenten een bepaalde partij 

genoemd moeten hebben om voor nadere analyse in aanmerking te komen. Slechts drie partijen 

voldoen aan dit criterium: de VVD (204 respondenten), het CDA (118 respondenten) en de PvdA (72 

respondenten). De overige partijen worden zodoende in deze paragraaf niet belicht. 

 

Op de tweede plaats dient erop gewezen te worden, dat de respondenten meerdere partijen konden 

noemen; bijvoorbeeld “VVD of CDA”, “PvdA, Groen Links of SP”, “VVD of PVV”,“VVD of D’66”, “CDA, 

of PvdA”, enzovoorts. De respondent, die meerdere partijen heeft genoemd is bij elke partij, die 

hij/zij genoemd heeft, meegeteld.  

Een consequentie hiervan is, dat de statistische significantietoetsing van de verschillen in deze 

paragraaf niet op dezelfde wijze berekend kan worden, als in de vorige paragrafen. Evenmin is het 

mogelijk de partijen onderling te vergelijken; bijvoorbeeld de VVD rechtstreeks met het CDA. Wel is 

het mogelijk de respondenten, die een bepaalde partij genoemd hebben, te vergelijken met de 

respondenten, die deze partij niet genoemd hebben. De berekende significantie in deze paragraaf 

heeft dan ook betrekking op de verschillen tussen degenen, die een partij genoemd hebben, en zij 

die dat niet gedaan hebben. Dit klinkt allemaal vrij technisch, maar dient toch opgemerkt te worden. 

 

 

Geslacht burgemeester 

De respondenten, die een voorkeur hebben uitgesproken voor de VVD, het CDA of de PvdA, 

verschillen van de totale respondentgroep wat betreft hun voorkeur voor een mannelijke of 

vrouwelijke burgemeester. Zij hebben namelijk een meer uitgesproken voorkeur voor een man of 

een vrouw dan de totale respondentgroep. Onder alle respondenten vindt namelijk 67% het geslacht 

van de nieuwe burgemeester niet belangrijk, maar dat percentage is bij alle drie genoemde “partij-

aanhangers” lager. Bovendien verschillen de “partij-aanhangers” onderling. Bij degenen, die de VVD 

voorstellen, spreekt 40% een voorkeur uit voor een mannelijke burgemeester. Bij de CDA-aanhangers 
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is dat 28% en bij de PvdA 17%. De PvdA-aanhangers voelen duidelijk meer voor een vrouwelijke 

kandidaat. ( De verschillen tussen de partij-aanhangers en de niet-aanhangers zijn zowel bij de VVD, 

het CDA als bij de PvdA significant). 

 

 
Gewenste politieke signatuur  

Voorkeur burgemeester VVD* CDA* PvdA* totaal 

man 40% 28% 17% 17% 

vrouw 9% 11% 35% 16% 

geslacht niet belangrijk 51% 61% 49% 67% 

 

 

 

Affiniteit met specifieke aspecten van Venlo 

In onderstaande tabel is per partij en per aspect aangegeven of de “partij-aanhangers” significant 

meer of minder belang hechten aan het betreffende aspect dan degenen, die de betreffende partij 

niet hebben genoemd. De cellen zijn groen gekleurd als het percentage significant hoger is dan het 

vergelijkbare percentage van de personen, die de partij niet hebben genoemd. Een rode kleur geeft 

aan dat het percentage (significant) lager is. 

 

 
Gewenste politieke signatuur  

Gewenste affiniteit met Venlo als:  VVD CDA PvdA totaal 

veilige en leefbare stad 82% 89% 75% 84% 

gezellige stad 53% 47% 47% 58% 

sociale stad 24% 42% 75% 50% 

bedrijvige stad 67% 57% 31% 45% 

stad van evenementen en sport 42% 35% 35% 37% 

culturele stad 27% 26% 55% 34% 

groene stad 14% 21% 38% 34% 

stad van actieve mensen 38% 39% 35% 31% 

centrum van de (Eu)regio 44% 52% 24% 28% 

vernieuwende & uitmuntende stad 36% 28% 25% 27% 

internationale stad 31% 37% 28% 24% 

 

 

Uit de tabel kan afgeleid worden dat degenen, die voor een VVD-signatuur van de nieuwe 

burgemeester kiezen, minder belang hechten aan de aspecten sociale stad, culturele stad en groene 

stad. Zij leggen echter een zwaarder gewicht bij de aspecten bedrijvige stad, stad van actieve 

mensen, centrum van de (Eu)regio en vernieuwende en uitmuntende stad. 

 

De CDA-aanhangers kiezen meer voor de aspecten bedrijvige stad, centrum van de (Eu)regio en 

internationale stad. Ten aanzien van de aspecten gezellige stad en groene stad scoren zij lager dan de 

niet-CDA-aanhangers. 
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De PvdA-aanhangers hebben  -in vergelijking met degenen, die de PvdA niet genoemd hebben-  een 

grotere voorkeur voor een sociale en culturele stad en minder voorkeur voor een veilige en leefbare 

stad, een gezellige stad en een bedrijvige stad. 

 

 

Gewenste kwaliteiten nieuwe burgemeester 

Onderstaande tabel is op dezelfde wijze samengesteld als de vorige. Uit de tabel blijkt, dat de VVD-

aanhangers ten opzichte van de niet-VVD-aanhangers minder belang hechten aan sociale 

vaardigheden, het feit of de burgemeester boven de partijen staat en het gevoel voor de identiteit en 

cultuur van de stadsdelen. Zij hechten meer belang aan representatieve kwaliteiten, management-

kwaliteiten, de politieke en bestuurlijke ervaring en de ambitie van de nieuwe burgemeester. 

 

Ook de CDA-aanhang acht (in vergelijking met de niet-CDA-aanghangers) sociale vaardigheden 

minder belangrijk en managementkwaliteiten en politieke en bestuurlijke ervaring juist belangrijker. 

 

De PvdA-aanhangers kennen minder gewicht toe aan het feit of de burgemeester boven de partijen 

staat. Zij leggen meer nadruk op de kwaliteiten sociale vaardigheden, teamspeler/collegiaal 

bestuurder, representatieve kwaliteiten en politieke en bestuurlijke ervaring. 

 

 
Gewenste politieke signatuur  

Gewenste kwaliteiten burgemeester  VVD CDA PvdA totaal 

daadkrachtig leider 65% 63% 55% 61% 

sociale vaardigheden 36% 36% 68% 55% 

iemand die boven de partijen staat 44% 46% 34% 52% 

gevoel voor identiteit en cultuur van Venlo 45% 47% 51% 48% 

teamspeler/ collegiaal bestuurder 34% 44% 52% 38% 

representatieve kwaliteiten 48% 37% 48% 36% 

financiële deskundigheid 34% 37% 25% 35% 

gevoel voor identiteit en cultuur van de stadsdelen 21% 35% 28% 33% 

managementkwaliteiten 38% 39% 24% 30% 

grote politieke en bestuurlijke ervaring 51% 54% 47% 28% 

ambitieus 31% 22% 23% 24% 

iemand die vooral nationaal en Europees denkt 16% 16% 20% 14% 

 

 

 

 

Gewenste eigenschappen nieuwe burgemeester 

VVD-aanhangers zoeken meer dan gemiddeld een burgemeester, die een netwerk heeft en zodoende 

iets voor Venlo kan bereiken bij provincie, rijk en Europa. Eveneens hebben zij een bovengemiddelde 

voorkeur voor een stimulator van de economische potenties van Venlo. Zij scoren lager op de 

gewenste eigenschappen “burgervader”, integriteit c.q. voorbeeldfunctie en “bruggenbouwer”. 

 

Ook de CDA-aanhangers hebben een bovengemiddelde voorkeur voor iemand met een netwerk. 

Daarnaast vinden zij het meer dan gemiddeld van belang, dat de nieuwe burgemeester een aanjager 

is van regionale samenwerking. 
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Dat laatste hebben ze gemeen met de PvdA-aanhangers. De PvdA-aanhangers onderscheiden zich 

verder van de niet-PvdA-aanhangers doordat zij wat minder belang hechten aan een daadkrachtig 

bestuurder op het terrein van openbare orde en veiligheid. 

 

 
Gewenste politieke signatuur  

Gewenste eigenschappen burgemeester  VVD CDA PvdA totaal 

iemand die goed kan communiceren, zowel met burgers als 

met andere bestuurders en instanties 

67% 61% 74% 65% 

een burgervader: iemand die zich onder de burgers begeeft en 

met hen meeleeft 

49% 56% 51% 59% 

een daadkrachtig bestuurder op het gebied van openbare orde 

en veiligheid 

57% 58% 34% 51% 

iemand met een netwerk en invloed: iemand die iets voor 

Venlo kan bereiken bij de provincie, het rijk en Europa 

66% 66% 51% 46% 

een integer iemand, die het goede voorbeeld geeft qua 

waarden en normen 

33% 47% 37% 44% 

iemand die bijdraagt aan een positief imago van Venlo 43% 35% 44% 42% 

iemand met een bindend vermogen: een “bruggenbouwer”; 

zowel tussen diverse bevolkingsgroepen als tussen 

groeperingen met verschillende belangen 

31% 45% 51% 42% 

een stimulator van de economische mogelijkheden van Venlo 49% 39% 39% 37% 

een besluitvaardig en standvastig leider bij calamiteiten 31% 33% 27% 33% 

iemand met een sterke binding met Venlo en de regio 29% 28% 36% 31% 

een aanjager van regionale samenwerking 18% 24% 24% 14% 
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5 Vergelijking van de onderzoeksresultaten met die van 2005 

Zoals in de inleiding al is gezegd, werd bij het vertrek van burgemeester Jan Schrijen in 2005  een 

soortgelijk onderzoek gehouden. Hoewel in de vragenlijst van 2012 enkele wijzigingen zijn 

aangebracht, kunnen de antwoorden op sommige vragen toch vergeleken worden met die van 2005. 

In dit  hoofdstuk wordt nader ingegaan op de overeenkomsten en verschillen. Bij het interpreteren 

van de verschillen in dit hoofdstuk, dient men wel in het achterhoofd te houden, dat de gemeente 

Venlo in 2012 ook de dorpen Arcen, Velden en Lomm omvat. Deze plaatsen vormden in 2005 nog 

een afzonderlijke gemeente. Voorts willen we erop wijzen, dat in 2012 de leden van het 

Gemeentepanel Venlo expliciet zijn uitgenodigd om de enquête in te vullen. In 2005 bestond dit 

panel nog niet. Het uitnodigen van de panelleden heeft waarschijnlijk geleid tot een daling van de 

gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan de enquête. 

 

 

5.1 Vergelijking gewenste eigenschappen en kwaliteiten van de nieuwe burgemeester 

De meest interessante vraag in dit hoofdstuk is of de inwoners van de gemeente Venlo anno 2012 

andere kwaliteiten en eigenschappen belangrijk vinden dan in 2005.  

 

 

Geslacht burgemeester 

In 2012 blijkt de meerderheid van de inwoners geen voorkeur te hebben voor het geslacht van de 

nieuwe burgemeester. Dat was in 2005 ook het geval. Wel valt te constateren, dat het aandeel 

inwoners, dat liever een vrouw als burgemeester heeft, gestegen is van 11% naar 16%.  De voorkeur 

voor een man is navenant gedaald van 25% naar 17%. 

 

Geslacht nieuwe burgemeester

65%

25%

11%

66%

17%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

geen voorkeur

/maakt niets uit

man

vrouw

2005 2012

 
 

 

Politieke achtergrond burgemeester 

Evenals in 2005 vindt de meerderheid van de respondenten in 2012 de politieke achtergrond van de 

burgemeester niet zo belangrijk. De percentages uit 2012 zijn vergelijkbaar met die van 2005. Wel is 

de voorkeur voor een CDA-burgemeester wat gedaald (van 8% naar 5%). Hetzelfde geldt voor een 

PvdA-burgemeester (van 5% naar 3%). Eén procent van de respondenten zou graag een 

burgemeester van PVV-huize zien. Dat was in 2005 nog niet het geval. 
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Politieke achtergrond burgemeester
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Affiniteit met specifieke aspecten van Venlo 

De antwoordalternatieven op de vraag naar de gewenste affiniteiten van de nieuwe burgemeester 

zijn in 2012 wat gewijzigd ten opzichte van 2005.  
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In 2012 zijn namelijk enkele nieuwe antwoordalternatieven in de vragenlijst opgenomen, waarbij 

aansluiting is gezocht bij de beleidslijnen, die in de stadsvisie zijn benoemd. Dit impliceert, dat de 

antwoorden op deze vraag niet volledig vergelijkbaar zijn met de onderzoeksresultaten van 2005. De 

andere (niet gewijzigde) antwoordalternatieven kunnen natuurlijk wél vergeleken worden. 

Bij die vergelijking valt het op dat de uitkomsten redelijk overeenstemmen. In 2012 hechten de 

inwoners wat minder aan de affiniteit van de burgemeester met het aspect veilige en leefbare stad, 

hoewel dit aspect nog steeds onbetwist de ranglijst aanvoert. Evenzo wordt aan de affiniteit met 

Venlo als bedrijvige en culturele stad in 2012 wat minder gewicht toegekend. Daar staat tegenover, 

dat de burgers in 2012 wat meer gewicht toekennen aan Venlo als gezellige, sociale en groene stad, 

alsmede aan Venlo als stad van evenementen en sport. 

 

 

Gewenste kwaliteiten 

De volgende grafiek laat de verschillen zien tussen het onderzoek van 2005 en dat van 2012 wat 

betreft de gewenste kwaliteiten van de nieuwe burgemeester.  
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De grootste verschuiving is opgetreden bij de gewenste managementkwaliteiten en de politieke en 

bestuurlijke ervaring van de burgemeester. Blijkbaar vindt de burger in 2012 deze kwaliteiten minder 

belangrijk dan 7 jaar geleden. In mindere mate geldt dit ook voor de representatieve kwaliteiten en 

het gevoel voor de identiteit en cultuur van Venlo. 

Daarentegen wordt nu meer belang toegekend aan de financiële deskundigheid van de 

burgemeester. Daarnaast zoekt de burger in 2012 wat meer dan in 2005 een burgervader, die boven 

de partijen staat, een daadkrachtig leider, maar eveneens een teamspeler en collegiaal bestuurder. 

Het antwoordalternatief “gevoel voor de identiteit en cultuur van de stadsdelen” was in 2005 niet bij 

deze vraag opgenomen. 

 

 

Gewenste eigenschappen 

De antwoorden van 2012 op de vraag naar de gewenste eigenschappen van de nieuwe burgemeester 

zijn grotendeels vergelijkbaar met die van 2005. 
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De burger hechtte in 2005 wat meer belang aan een burgervader, die meeleeft met de burgers en 

aan een daadkrachtig bestuurder qua openbare orde en veiligheid. In 2012 wordt voorts wat minder 

gewicht toegekend aan het netwerk, dat een nieuwe burgemeester dient te hebben om voor Venlo 

zaken te kunnen regelen in Maastricht, Den Haag en Brussel. Tenslotte wordt het bindend vermogen 

van de burgemeester wat minder belangrijk  gevonden. 

In 2012 vindt men het daarentegen wat belangrijker dan in 2005, dat de burgemeester bijdraagt aan 

een positief imago van Venlo, dat hij een stimulator van de economische potenties van Venlo is en 

dat hij besluitvaardig en standvastig kan optreden bij calamiteiten. Eveneens wordt wat meer 

gewicht toegekend aan het aanjagen van regionale samenwerking. 

 

 

 

5.2 Vergelijking onderzoeksopzet en respondentgegevens 

In deze paragraaf worden de respondentgroepen van 2005 en 2012 met elkaar vergeleken. 

 

Respons 

Uit onderstaande tabel valt af te leiden dat er in 2012 beduidend meer inwoners de vragenlijst 

hebben ingevuld dan in 2005. Dat valt hoofdzakelijk te verklaren door het feit, dat in 2012 de leden 

van het Gemeentepanel Venlo expliciet zijn benaderd met het verzoek de vragenlijst in te vullen. 

Zonder de leden van het Gemeentepanel zou de respons 1.182 personen hebben bedragen; dus iets 

lager dan in 2012. Maar het ligt voor de hand, dat veel leden uit het panel ook aan de enquête 

meegedaan zouden hebben, als ze geen lid van het panel waren geweest. Het zijn immers betrokken 

burgers.  

Bij een vergelijking van de responscijfers moet men verder in het achterhoofd houden, dat in 2005 de 

dorpen Arcen, Velden en Lomm nog geen onderdeel van de gemeente Venlo vormden. Maar ook 

zonder de inwoners uit die dorpen ligt het totaal aantal respondent boven dat van 2005. 

 

Geretourneerde vragenlijsten 2005 2012 

 abs. % abs. % 

schriftelijk via vragenlijst in Trompetter/E3-Journaal 448 37 120 5 

digitaal via web-enquête: leden gemeentepanel Venlo - - 1.139 49 

digitaal via web-enquête: overige respondenten 780 64 1.062 46 

Totaal 1.228 100 2.321 100 

 

In elk geval kan geconcludeerd worden, dat de publiciteitscampagne in 2012 een groot bereik heeft 

gehad.  

 

 

Gebruikt onderzoeksinstrument 

Uit bovenstaande tabel blijkt verder, dat het aandeel deelnemers aan de digitale web-enquête in 

2012 beduidend hoger was dan in 2005. Grotendeels kan dat verklaard worden door het feit, dat in 

2012 de leden van het gemeentepanel expliciet zijn uitgenodigd om de web-enquête in te vullen. 

Maar ook als we de panelleden buiten beschouwing laten, zijn er in 2012 meer digitale vragenlijsten 

ingevuld; namelijk 1.062 tegenover 780 in 2005. Dat is wel ten koste gegaan van het aantal 

ingezonden schriftelijke vragenformulieren. Het aantal schriftelijke vragenlijsten daalde van 448 in 

2005 naar 120 in 2012. Blijkbaar wordt het digitale medium steeds meer gemeengoed onder de 

bevolking. Desondanks is er bewust voor gekozen om de burgers ook in de gelegenheid te stellen via 

een schriftelijke vragenlijst in het E3-Journaal/Trompetter deel te nemen aan de burgerraadpleging. 
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De belangrijkste overweging hierbij was, dat niet alle burgers (makkelijk) toegang hebben tot 

internet. Daarbij werd vooral aan de oudere inwoners gedacht. 

Deze veronderstelling blijkt juist te zijn geweest. De gemiddelde leeftijd van de respondenten, die 

aan de schriftelijke enquête hebben meegedaan bedraagt maar liefst 67 jaar, terwijl de gemiddelde 

leeftijd van de deelnemers uit het Gemeentepanel 50 jaar bedraagt en de leeftijd van de andere 

deelnemers aan de digitale web-enquête 45 jaar. 

 

 

Geslacht respondenten 

De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke respondenten wijkt in 2012 enigszins af van de 

verhouding zeven jaar geleden. Als we het aantal personen, waarvan het geslacht onbekend is, 

buiten beschouwing laten, dan hebben er in 2012 naar verhouding wat meer vrouwen aan de 

burgerraadpleging deelgenomen dan in 2005. Mannen blijven onder de respondenten evenwel 

oververtegenwoordigd. 

 
2005 2012  

Geslacht respondenten 
abs. % abs. % 

man 785 64 1.378 62 

vrouw 442 36 839 38 

geslacht onbekend 1 x 104 x 

Totaal 1.228 100 2.321 100 

 

 

 

Leeftijd respondenten 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten was in 2012 lager dan in 2005. Vooral het aandeel 

jongeren onder 25 jaar was in 2005 lager dan in 2012: namelijk 5% versus 12%. 

 
2005 2012  

Leeftijd respondenten 
abs. % abs. % 

t/m 14 jaar 2 0 68 3 

15 t/m 24 jaar 56 5 199 9 

25 t/m 34 jaar 134 11 207 9 

35 t/m 44 jaar 201 16 342 15 

45 t/m 54 jaar 313 26 518 23 

55 t/m 64 jaar 267 22 514 23 

65 t/m 74 jaar 190 15 291 13 

75 jaar en ouder 63 5 94 4 

onbekend 2 x 88 x 

Totaal 1.228 100 2.321 100 

 

Bij de burgerraadpleging in 2005 was de gemiddelde leeftijd van de respondenten 51 jaar. In 2012 is 

de gemiddelde leeftijd gedaald naar 48 jaar. Deze daling komt vooral voor rekening van het hoge 

aandeel respondenten, die de digitale web-enquête hebben ingevuld. Het hogere aandeel jeugdige 

respondenten bij de recente peiling is waarschijnlijk mede het gevolg van de expliciete uitnodiging 

van de leden van het Gemeentepanel Venlo. Het Gemeentepanel telt namelijk een grote groep 
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jeugdigen vanaf 12 jaar. Dat komt doordat veel jeugdigen zich voor het panel hebben aangemeld 

tijdens een recent jeugdonderzoek in de gemeente. 

 

 

Woonwijk respondenten 

In 2005 vormden de dorpen Arcen, Lomm en Velden gezamenlijk nog een zelfstandige gemeente. Om 

die reden zijn in onderstaande tabel geen cijfers voor deze dorpen voor 2005 vermeld.  

Om de cijfers van 2012 te kunnen vergelijken met die van 2005 is in de laatste kolom van de tabel het 

aandeel respondenten per wijk weergegeven, exclusief de respondenten uit Arcen, Velden en Lomm 

en eveneens exclusief de respondenten uit andere gemeenten en de respondenten waarvan de 

postcode onbekend is. 

 

2005 2012  

Postcodewijk respondenten 

abs. % abs. % % 

excl. A&V 

5911 Venlo-Centrum 113 10 177 8 9 

5912 Venlo-Zuid 120 10 206 9 10 

5913 Hogekamp/Stalberg 223 19 317 14 16 

5914 Venlo-Noord 103 9 140 6 7 

5915 Venlo-Zuid-Oost: 

Leutherberg/Vogelhut 

75 6 123 5 6 

Stadsdeel 

Venlo 

5916 Venlo-Noord-Oost: Veegtes/ ‘t Ven 41 3 73 3 4 

5921 Blerick-Centrum/Hazenkamp 74 6 127 5 6 

5922 Blerick-Noord: 

Vastenavondkamp/Smeliënkamp 

45 4 82 4 4 

5923 Blerick-Zuid: Annakamp 43 4 69 3 3 

5924 Vossener 43 4 75 3 4 

5925 Klingerberg 33 3 81 3 4 

5926 Hout-Blerick/ Meuleveld 38 3 80 3 4 

5927 Boekend 16 1 15 1 1 

Blerick 

5928 Ubroek 5 0 16 1 1 

5931 Tegelen-Centrum/Tegelen-Noord 84 7 179 8 9 

5932 Op de Heide 37 3 79 3 4 

Tegelen 

5935 Steyl 38 3 89 4 4 

Belfeld 5951 Belfeld 53 4 94 4 5 

5941 Velden . . 99 4 x 

5943 Lomm . . 17 1 x 

Arcen & 

Velden 

5944 Arcen . . 51 2 x 

Postbusadressen Venlo 13 x 0 0 x 

Overig: postcode onbekend of buiten Venlo 31 x 132 6 x 

Totaal 1.228 100 2.321 100 100 

 

Als men deze kolom vergelijkt met de tweede kolom van 2005, dan kan gesteld worden dat de 

herkomst van de respondenten in 2012 niet erg afwijkt van 2005. De verschillen blijven veelal 



 39 

beperkt tot één procentpunt. In de postcodewijken 5913 en 1914 is het aandeel respondenten in 

2012 meer dan 1 procentpunt gedaald. En in postcodewijk 5931 is het aandeel respondenten meer 

dan 1 procentpunt gestegen. 
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Bijlage 1:  Opmerkingen en suggesties van respondenten naar aanleiding van enquête 
 

 

In deze bijlage zijn de antwoorden van de respondenten opgenomen op de laatste vraag van de 

vragenlijst. Bij deze laatste vraag konden de respondenten desgewenst nog opmerkingen en suggesties 

kenbaar maken. De volgorde van de opmerkingen is min of meer alfabetisch, hoewel dat niet volledig 

opgaat. Omdat de toegestane lengte van de antwoorden in de web-enquête beperkt was, kan het 

voorkomen, dat te lange antwoorden afgekapt of versnipperd zijn.  

Hier volgt de lange reeks opmerkingen over de gewenste nieuwe burgemeester. 

 
 
 

• 1. Haal een Jan Schrijen terug... 2. Probeer een (ex) minister of staatssecr. te strikken, als ze voldoen aan het profiel. Denk dan ook aan de 

heer Timmermans (PvdA) 3. Een PVV-kandidaat zou bij voorbaat, juist voor Venlo, een ramp zijn. 

• 1) Stoppen met bouw functioneel stadion, Kazerneterrein 2) Stoppen met bouw poppodium Q4 (2xniks, MFC en Q4) zie ook de column van 

Albert Lamberts. 3) Pogen gebruik wietpasjes ongedaan te maken.   

• Aardig bedacht , maar het zou beter zijn de burgers te vragen hoe ze denken over het kazerne terrein.   

• Afblazen van het hele MFC project. (jammer van de reeds gemaakte kosten maar verdergaan kost nog véél meer)    

• Alhoewel ik twijfel aan de effectiviteit van deze enquête, heb ik hem toch ingevuld, omdat ik het belangrijk vindt, dat er een goede keuze 

wordt gemaakt. Laten we vooral geen schaap met 5 poten willen.   

• Alle kwaliteiten zijn belangrijk dus het aangeven van maar 5 kwaliteiten is te beperkt   

• Als alles zo gaat zoals deze burgemeester heeft gedaan vind ik het geweldig. 

• Alle respect voor de Heer Bruls. Het gaat hem goed in Nijmegen.  

• Als bestuurder van deze stad heeft burgemeester Bruls veel goeds gedaan, ondanks dat ik het niet altijd met hem eens ben geweest. 

Realiteitszin, betrokken en vooruit denken zouden ook voor de nieuwe burgemeester een must moeten zijn. Succes met de zoektocht. 

• Als de economie groeit en bloeit kunnen de andere wezenlijke aspecten van de samenwerking ontplooid worden. zonder productie echter 

loopt er niets. dienstverlening alleen kan een stad of een land niet uit een recessie helpen. 

• Als er een nieuwe Burgemeester komt moet het er een zijn die staat die als je hem ziet het voorkomen heeft van een echte burgemeester 

flink voorkomen .   

• Als goed voorbeeld is dhr. Bruls.    

• Als handhaver van de openbare orde en veiligheid speciaal in de nachtelijke uren m.b.t. cafés met nachtvergunning. 

• Als het kan eindelijk eens een Venlonaar.     

• Als het maar  niemand meer wordt met een CDA achtergrond.  Gelukkig hebben we in Nijmegen een partner gevonden (stad) die zo iemand 

met open armen omhelst. Bruls verdient zeker , in aanmerking genomen, m.b.t.  de visie "groenste stad  van Nederland" 

• Als het maar een burgemeester is die ook op komt voor oudere en voor mensen die in de zorg werken            

• Als het maar eens een jongere persoon is en niet van het formaat die we de andere jaren steeds gehad hebben met het forse postuur.             

• Als het maar géén PVV-er wordt.      

• ALS HIJ OF ZIJ MAAR GOED IS......      

• Als ik een suggestie mag doen voor een persoon, dan stel ik Robert Bouten voor, hij voldoet aan veel vereisten, maar bovenal kan Hubert 

Bruls de kostuums die hij van Jan Schrijen overgenomen heeft weer doorgegeven aan Robert Bouten die aardig op weg is 

• Als je het over de eigenschappen van de nieuwe burgemeester hebt, dan vind ik het net zo belangrijk, zo niet nog belangrijker, dat zijn 

ambtenaren ook die positieve eigenschappen hebben. Heb vaak het idee, dat de ambtenaren de dienst uitmaken in de gemeente. 

• Als mogelijk iemand met binding met deze regio     

• Als verantwoordelijk burgemeester meer controle en handhaving openbare orde in de nachtelijke uren op cafés met nachtvergunning wat 

betreft geluidsoverlast     

• Als we zelf als burgers de burgemeester konden kiezen, zou dat helemaal ideaal zijn.     

• Alsjeblief geen jonge ' carrièretijger' maar een rijper persoon met een vertrouwd gevoel uiterlijk. 

• Ook s.v.p. letten op postuur; liever iemand met een 'gezond postuur'. 

• O ja, iemand die ook interesse heeft in de dorpen  

• Alsjeblief geen politiek gekonkel, kies de beste kandidaat voor de gemeente. Zou een verademing zijn wanneer dat een ongebonden vrouw 

zou zijn, zonder eigen agenda of belangen om rekening mee te moeten gaan houden. Liever geen uitgerangeerd politicus . 

• Alsjeblieft geen burgemeester die de carnaval en het gezellige stadje in een hoog vaandel heeft staan.  Cultuur in het algemeen is een 

belangrijk goed, waar carnaval maar een klein onderdeel van uitmaakt. 

• Alstublieft niet meer zoveel veranderingen, vooral niet op het gebied van veiligheid. Liefst gericht op de regio, geen uitvoerder van Haagse 

plannen. Liefst zo min mogelijk aandacht voor economische zaken; er is hier al zoveel extra's voor ondernemers. Nu eens de rest. 

• AUB GEEN HOLLANDER MAAR ZEKER IEMAND UIT LIMBURG!!!!     

• Bedankt   

• Beheersing in woord en geschrift van de Duitse Taal       

• Belangrijk dat burgemeester kan relativeren en in deze tijden kritisch na kan denken over bijzonder grote uitgaven waarbij het nu meer om 

prestige lijkt te gaan dan om iets wat op dit moment echt nodig is. 

• Iemand die bezuinigingen verdeelt over alle bevolkingsgroepen. 

• Belangrijk dat Venlo ontzag voor God krijgt, ook door Bijbelse normen en waarden. Heb God lief en je naaste als jezelf! Ik hoop dat onze 

nieuwe burgemeester dit serieus neemt!    

• Belangrijk is woorden en daden: de niet werkende werkzoekenden inzetten als vrijwilliger, VSVers moeten opleiding afmaken of stage of 

een baan, het gedogen stoppen bijv. de achterdeur softdrugs leveringen zijn illegaal, nu is geen controle waar het spul vandaan komt, dus 

'stop it'! 
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• Niet bouwen voor leegstand bijv. kantoren, bedrijven en winkels; maar panden her-bestemmen. 

• Niet over-productie hier en dan transport/gesleep met producten door heel Europa of nog verder, dat is niet duurzaam. Zet in op 

produceren waar het nodig is. 

• Vervuilers worden niet aangepakt, men laat het bij woorden. Nodig is meer controle en handhaving en laat ze mee opruimen, ter plekke. 

• In het Centrum is alles afgedekt met camera's, wordt regelmatig schoon gemaakt. In de wijken is dat ook belangrijk. 

• Belangrijk vind ik dat de nieuwe burgemeester nu al positieve bekendheid heeft in Nederland en Europa. Een bruggenbouwer en aanzien. 

De weg weet naar Provincie en vooral Politiek Den Haag!!         

• Belangrijk vind ik dat het een burgemeester is die de belangen van de stad behartigd, een goede rol speelt voor de Euro regio, en de stad 

een goede impuls kan geven, Voorkeur een VVD burgemeester, een burgemeester die dichtbij de burger staat.          

• Belangrijk vind ik dat zij/hij een mensenmens is, oog heeft voor de ontwikkeling en vooruitgang van Venlo en bovendien een toegankelijk 

iemand is die zich daadkrachtig maar menselijk kan opstellen. Luisteren naar de achterban. Zet Venlo op de kaart, waar burgemeester Bruls 

ook goed mee bezig was. 

• Belangrijk: milieu. Op het gemeentekantoor zelf wordt plastic en gewoon afval niet gescheiden. De gescheiden plastic-afvalinzameling is 

een prestigeproject geweest; de energie die erin geïnvesteerd wordt om afval te scheiden, is in verhouding nauwelijks energiezuiniger dan 

niet gescheiden aanvoeren van plastic afval. Laat de gemeente niet alleen met de uiterlijkheden en zich profileren bezig zijn, maar laat de 

ontplooiiing van Venlo zich wérkelijk vanuit het hart en een waarachtig respect voor onze aarde en haar bewoners, ontwikkelen. Geen lege 

PR-slogans, maar bewogenheid en daadkracht vanuit het Hart. Als onze nieuwe burgervader in dít geschetste plaatje zou passen, zou het 

Venlo wérkelijke vernieuwing en een voelbaar betere leef-en woonomgeving opleveren. 

• Ben benieuwd met de uitkomst van deze enquête, en hoe de profielschets er dan zal uitzien.           

• Betrek de burgers nog meer bij besluitvaardigheden! Zorg dat de buurten nog veiliger worden of vermooid worden. Zorg dat niet alle 

speeltoestellen voor de kleine kinderen onder ons worden weggehaald. Deze kunnen en mogen de weg niet of nog niet over! Schandalig is 

het gewoon, zie Vossener, Grimmstraat!!! Deze zijn nog niet weg, zal niet lang meer duren volgens buurt berichten, vernieuwing???? geen 

sprake van! 

• Verder moet de nieuwe burgemeester meer besluitvormingen nemen voor en door de burgers, niet voor zijn eigen looptraject! 

• Betrokkenheid vind ik ook belangrijk   

• Bij een van de vragen heb ik aangegeven dat de nieuwe burgemeester management kwaliteiten moet hebben. Ik zie een manager als een 

goede coach die zijn medewerkers kan animeren tot daden die voor de stad een positieve uitwerking zullen hebben. 

• Bij het invullen van deze vragenlijst veranderden de keuze mogelijkheden wanneer je op de terugtoets drukte. Een technische 

onvolkomenheid.    

• Bij voorkeur dat hij/ zij dialect praat      

• Bij voorkeur een burgemeester die het Venloos of minimaal het Limburgs dialect machtig is. 

• Een burgemeester met een zuidelijke afkomst en dus ook in die lijn kan denken, doen / handelen, communiceren etc.       

• Bij voorkeur een burgemeester uit gemeente Venlo zelf     

• Bij voorkeur een geboren en/of getogen Limburger      

• Bij voorkeur een Limburger/Brabander, goed opgeleid met academische titel          

• Bij voorkeur een persoon die niet behoort tot de fascistische kliek van VVD/CDA/PVV/SGP!              

• Bij voorkeur is de volgende burgemeester iemand zonder politieke voorkeur.              

• Bij vraag 2: Een burgemeester moet geen lid zijn van een politieke partij: m.a.w. een onafhankelijke persoon. Ook moet hij zo daadkrachtig 

zijn dat hij bij wijlen de raadsleden in toom kan houden! Zodat ze niet alles kunnen doen wat ze willen.     

• Bij vraag 2: Politieke groepering a.u.b., géén  figuur als Geert Wilders. Bij vraag 4: Bestuurlijke ervaring, een persoon van +/- 40 jaar kan in 

deze gemeente, samen met de gemeenteraad, veel ervaring opdoen. Als leiders en burgers veel naar elkaar luisteren. 

• Bij regio ook regio Grensgebied Duitsland betrekken. 

• Breng de uitslag van deze enquête op grootse wijze onder de aandacht van de bevolking. Bijv. Door een speciale uitzending van omroep 

Venlo. Werkt stimulerend!     

• Bruls, Schrijen, van Graafeiland. Drie burgemeesters die Venlo tot een stad hebben gemaakt en er waren voor arm en rijk. Zo'n 

burgemeester heeft Venlo nodig! Een suggestie naam: (als nieuwe burgemeester: Peter Frey)      

• Bruls bedankt!! en de nieuwe burgemeester heel veel suc6          

• Bruls vertegenwoordigde in mijn ogen al een groot deel van de zaken die ik aangetipt heb, dus een vergelijkbaar iemand is bij mij welkom  

• Burgemeester bij voorkeur aanstellen n.a.v. uitslag referendum onder bevolking.     

• Burgemeester die het beleid van Dhr. Bruls  v.w.b. drugs problematiek weet te evenaren. 

• Verder is van belang dat de nieuwe burgemeester het college weet te motiveren.      

• Burgemeester die Venlo door de crisis sleept.  

• burgemeester die Venloos praat  

• Burgemeester man of vrouw met een slank postuur, goede uitstraling!   

• Burgemeester moet een Venloos hart hebben en de drive van een Hollander  

• Burgemeester moet liefst uit noord-Limburg komen, en als het kan uit Venlo      

• Burgemeester moet praktijkervaring hebben met kunstbeleid, musea, kunstenaars. Hij of zij moet het belang van kunst en cultuur in de 

samenleving begrijpen!   

• Burgemeester moet: Integer iemand zijn zonder poespas. Zich niet door allerlei bobo's in de gemeente laten beïnvloeden. Betrokken zijn 

met het verenigingsleven van jong en oud. Weten dat er in Venlo meer is dan VVV. Waardering hebben voor de vele vrijwilligers 

• Burgemeester, die bij benodigde bezuinigingen, moet, kan en wil bezuinigen op prestigeobjecten en niet op peanuts (bv zwerfvuil)         

• Burgemeester: 1. mag geen lid zijn van een politiek partij, want daarmee garandeert hij onafhankelijkheid.  2. onze taal/dialect spreekt 

(gezien het culturele karakter)    

• Burgemeester moet niet te oud zijn ?           

• Burgers zouden hun eerste burger moeten kunnen kiezen uit sollicitanten die voldoen aan profielschets. Politieke kleur/partij zou geen 

belang moeten zijn.  (baantjes weggeven in politieke netwerk)       

• Daadkrachtig handelen, steunen en helpen voor:  - de serieuze, echte financiële probleemgezinnen, die door overmacht zwaar gedupeerd 

zijn;    - de bejaarden, gehandicapten en ernstig zieken met sociale zaken.          

• Daadkrachtige bestuurder net als Bruls nu       
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• Dat de nieuwe burgemeester het nieuwe VVV stadion blokkeert en het geld gebruikt om Venlo weer schoon te maken, en niet alleen 

rondom grote projecten zoals nu de Floriade.        

• A.u.b. géén tweede Bruls...Doe mij maar een Schrijen!    

• Dat Venlo grote plannen heeft, dat vind ik oke, en daar veel geld aan uitgeeft. Maar er moet ook veel geld uitgegeven worden aan de 

volkswijken. Zo niet, dan worden het achterbuurten, en dat begint nu al zichtbaar te worden. Kijk maar eens om je heen, overal zwerfvuil 

en hondenpoep Het is hier nog veel erger als in Napels. 

• Dat Venlo mag blijven groeien, zoals, dat in de afgelopen jaren ook is gebeurd. 

• Lef tonen  

• Dat we een burgemeester willen die Diversiteit belangrijk vindt en bruggen kan bouwen tussen verschillende groepen in onze samenleving.     

• De ambtelijke organisatie is zeer slecht op orde voor zowel burgers maar met name bedrijven. In plaats van initiatieven te stimuleren 

verzanden ze in de ambtelijke molen. Doordat er in mijn ogen geen goede structuur is, wordt er ook inefficiënt met de te bestede tijd en 

geld omgegaan. Venlo zou moeten inzetten op een burgemeester die intern de organisatie weer op poten zet en zorgt voor een effectieve 

slagvaardige  en klantvriendelijke(ambtelijke) organisatie. Hopende dat de Raad deze suggestie voor de Burgemeester mee neemt in haar 

keuze. 

• De bestuurder dient binding te hebben met de zuidelijke provincies en in het bijzonder met Noord-Limburg en de Euregio. M.a.w. geen 

"Hollandse" of "Haagse" dame of heer.       

• De betreffende persoon, M of V, die hier burgemeester zal worden ook in ieder geval de Limburgse taal beheersen of te wel z.s.m. zich 

meester van maken. 

• Geen financiële grote risico's nemen zodat t.z.t. de burgers hiervan de dupe worden.      

• De burgemeester mag wel een politieke kleur hebben, maar deze in het debat niet uitdragen. De burgemeester is vooral voorzitter van de 

raadsvergadering en een boegbeeld voor de gemeente. De burgemeester is een bruggenbouwer, heeft affiniteit met de regio en is 

internationaal/Euregionaal georiënteerd. De burgemeester is sociaal betrokken en heeft gevoel voor een zorgvuldig debat, zowel in de raad 

als met de burger. De burgemeester heeft affiniteit met de identiteit van de gemeente Venlo en kan deze, desgewenst, ook naar buiten 

uitdragen. De burgemeester is een leider en een sterke persoonlijkheid. 

• De burgemeester moet een daadkrachtig  onafhankelijk boven de partijen staand iemand zijn. goed de financien bewaken; en niet zijn oren 

laten hangen naar enkele  bobo''s, die hun realiteitszin zijn verloren. iemand met een rechte rug! 

• De burgemeester moet lef hebben en de kazerneplannen terugdraaien. (Beter halverwege gedraaid als helemaal verdwaald!!!!) 

• Een financieel gezond en leefbaar, cultureel en sociaal Venlo maken.         

• De burgemeester moet ook "zichtbaar" zijn voor de gewone burger.         

• De burgemeester moet ook op sportgebied goed zijn en positief zijn over de totale breedte van de sport          

• De burgemeester moet ook voor vrouwen(mensen) dat geen uitkering hebben en ze hebben geen werk hulpen.       

• De burgemeester zou de stad moeten kennen, weten wat hier speelt. Ik denk dat het beter is een burgemeester te hebben die zelf uit 

Venlo komt. Hij/zij zou de mensen moeten kennen, de omgeving weten, en ons dialect moet kunnen spreken (op een goede manier. 

• de burgemeester moet zo iemand zijn als van Graafeiland                

• De Burgervader moet dicht bij de mens staan               

• De burgervader moet uitstraling hebben naar de mensen. Hij moet gezag uitstralen naar onze nieuwe medeburgers, want die 2e generatie 

heeft een harde hand nodig anders wordt in sommige wijken de leefbaarheid verziekt.           

• De diversiteit van de bewoners kennende, niet TEVEEL raadplegen anders hebben we over 3 jaar nog geen nieuwe burgemeester, groot 

voorbeeld de kabinetsformatie met veel te veel partijen die zichzelf belangrijk vinden          

• De hele Regio moet mee kunnen liften met een hele standvastige, betrouwbare, maar correcte burgemeester. waarbij de normen en 

waarden weer bovenaan komen te staan.               

• De hoop dat er een goede keuze word gemaakt...en niets in het geniep gebeurd...iemand die zich ook graag vertoont in het dorp dat we 

vaak betitelen als.... Venlo Zuid Zuid Zuid.           

• De huidige burgemeester is prima, maar de volgende mag net een beetje minder regentesk zijn en iets meer voor de gewone burger zijn ipv 

clubjes als Jocus etc.              

• De nieuwe burgemeester moet niet alleen over die vijf kwaliteiten beschikken maar over allemaal. We zoeken het schaap met de vijf of 

eigenlijk 10 poten.               

• De nieuwe burgemeester  moet de stadsdelen een keer per jaar blijven bezoeken en de bewoners van dit stadsdeel ook de gelegenheid 

geven vragen en opmerkingen te plaatsen.           

• De nieuwe burgemeester dient bewust van uit zichzelf, vanuit het nu, te functioneren naar de ander:  met een analytisch vermogen stuurt 

hij/zij zijn/haar wethouders aan, en draagt er zorg voor dat dit gebeurt in een coherente sfeer (laat de mensen gebruik maken van hun 

individuele talenten; en richt je daarmee op een gezamenlijk gedragen doel; beschouw elkaar als gelijkwaardige partners in het 

bestuursorgaan; blijf waken voor een consensus).  

• Communiceer smart/transparant naar de burgers. Geef elke burger een kans: wijs hem/haar wel op zijn eigen verantwoordelijkheid. Passie, 

balans en vasthoudendheid van de persoon/mens als burgemeester, zijn hierbij van groot belang! 

• De nieuwe burgemeester dient de bestuurlijke slagkracht te hebben van Hubert Bruls en wat meer joie de vivre.           

• De nieuwe burgemeester dient een realistisch leider te zijn. Niet iemand die megalomane ideeën koste wat kost wil nastreven. dient 

autoriteit uit te stralen.                

• De nieuwe burgemeester dient er mede voor te zorgen dat er nieuwe grote bedrijven naar Venlo komen.        

• De nieuwe burgemeester dient er ook eens bij stil te staan, dat al die geldverslindende bouwactiviteiten in een tijd dat matiging geboden is, 

door de burger betaald moeten worden en die hierdoor zijn inkomen steeds meer achteruit ziet gaan. Vernieuwing is noodzakelijk en goed, 

maar niet ten koste van alles. 

• De nieuwe burgemeester dient niet uit de landelijke politiek (lees 2e kamer) te komen, daar deze personen ongeschikt zijn voor een functie 

als burgemeester, zie de gemeente Utrecht. Deze personen leven boven hun stand en weten niet wat er zich in de maatschappij afspeelt. 

• De nieuwe burgemeester dient oog te hebben voor belangrijkere zaken dan alleen maar voor ongewenste realisaties die de wethouders 

voorstaan. Deze mensen zijn enkel in persoonlijke roem geïnteresseerd  zoals het MFC e.d.  

• 'De nieuwe burgemeester mag geen Limburger zijn, want die kennen maar 1 belang en dat is eigenbelang!!! Want wie is er nu zo gek om 

gestileerde samoerai-strijders (Japanse militairen) als symbolische bewakers op een brug te plaatsen die in de tweede wereldoorlog dankzij 

de Moffen verschillende malen vernield is? Antwoord: Limburgers!!! En die brug dan ook nog laten (her-)openen door Hare Majesteit de 
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Koningin.... = Majesteitsschennis (maar dat snapt de autochtone bevolking van PVV-stad (= Venlo) en PVV-land (= Limboland) toch niet...) 

…LIMBURGERS!!!!!!!!!! 

• De nieuwe burgemeester moet agenda 22 omarmen.                  

• De nieuwe Burgemeester moet Diversiteit erg belangrijk vinden en verbindingen kunnen leggen tussen verschillende groepen in Venlo.     

• De nieuwe burgemeester moet een goed en daad werkelijk mens zijn! Succes gewenst.       

• 'De nieuwe burgemeester moet een mens zijn die tussen 'het volk staat'. Authentiek, betrokkenen en oog voor de burgers van Venlo. Een 

karakter mens die tegenwicht kan geven aan de overheersende rol van de raad, met name de VVD. Hij moet zijn ambtenaren kunnen 

vertrouwen en dat vertrouwen ook schenken. Een harde werker, geen gezeur, aanpakken. Venlo heeft dat nodig. Het dualistisch stelsel is 

hier een belemmering maar het moet kunnen. Ik wil een man, liever een vrouw, met het hart sociaal hart op de goede plaats. Venlo is naar 

de klote aan het gaan... Voorbeeld? Ik krijg vrienden uit de UK op bezoek. Ik ben nu al de route aan het uitstippelen om van uit het centrum, 

waar ik woon, zo min mogelijk  zwerfafval tegen te komen. Hoe erg is dat? ps 800 tekens als max is schandalig ! 

• De nieuwe burgemeester moet een mensenmens zijn en voldoende oor/oog tonen voor zijn burgers die ook constructief met de stad Venlo 

mee willen denken en niet alleen maar zeuren en zaniken.         

• de nieuwe burgemeester moet het welzijn, verenigingsleven en sociale leven van de inwoners van de stadsdelen van Arcen en Velden, 

Blerick, Belfeld en Tegelen doen bevorderen en zich tevens inspannen in die stadsdelen voor het behoud van groen, wegen en de 

accommodaties. 

• de nieuwe burgemeester moet in elk geval vol gaan voor een waardig en waardevol Tajiri museum.          

• De nieuwe burgemeester moet in ieder geval een vurig pleitbezorger zijn voor het behoud van het cultureel erfgoed van de gemeente 

Venlo. Daarmee bedoel ik niet alleen het kazerneterrein!          

• De nieuwe burgemeester moet oog hebben voor  alle mensen die hier leven en werken. Een burgemeester die ook meewerkt met de 

euregio. Grenzen moeten hem niet tegen houden. De binnenstad van Venlo moet er een zijn voor ieder wat wils. Jong en oud moeten zich 

er in kunnen vinden. Venlo is op de eerste plaats een stad van ondernemers en van daaruit vooral een tuinders stad. Laat onze stad er een 

worden van vrede met alle Europese en ook zoveel mogelijk andere nationaliteiten. Veel Venlonaren hebben zich over de wereld verspreid. 

Van missionarissen, zakenlui, doktoren, militairen enz. enz. die veelal goede contacten hebben gelegd en die een voorbeeld waren en zijn 

voor velen in den vreemde. 

• De nieuwe burgemeester moet oog hebben voor cultureel erfgoed dat Venlo uniek maakt in de regio en daarop maximaal inzetten. Hij 

moet zijn eigen visie  krachtig durven vertegenwoordigen.          

• De nieuwe burgemeester moet uitstraling en gevoel bij Venlo hebben. 

• Tevens moet hij gevoel hebben voor sport en carnaval. 

• Hij moet ook een luisterend oor voor de 55 plussers hebben.            

• De nieuwe burgemeester moet vooral iemand zijn, die oog heeft voor de culturele historie van de stad, maar ook streeft naar economische 

ontwikkeling en zich inzet voor een positief imago van de stad Venlo.          

• De nieuwe burgemeester moet vooral integer en bekwaam zijn. Geen belangenverstrengelingen met partijen etc. Geen graaier, maar 

iemand die gewoon voor de kost werkt en verder geen poespas.          

• De nieuwe burgemeester moet weer naar de bevolking luisteren. In hout Blerick is dat vertrouwen aardig beschadigd.      

• De nieuwe burgemeester moet zich meer bezighouden met de wensen en behoeftes van alle inwoners van Groot Venlo, in plaats van met 

projecten en bouwwerken om Venlo goed in de picture te zetten. Geen burgemeester die bezighoud met megalomane voetbalstadions, 

Floriades en nutteloze "city-branding. 

• De nieuwe burgemeester moet zich oog hebben voor alle delen van groot Venlo. Tevens moet hij of zij zich goed met de burgers kunnen 

communiceren. En een goede teamleider zijn met de gemeenteraad.        

• De nieuwe burgemeester moet zich thuis voelen in groot Venlo en ook als zodanig handelen. Dus voor alle stadsdelen een zelfde inzet 

tonen en dit ook binnen het college en raad uitdragen. Iets wat ik de laatste jaren heb gemist.         

• De nieuwe burgemeester moet zo min mogelijk nevenfuncties hebben. Mocht er toch sprake zijn van het accepteren van nevenfuncties dan 

dienen deze bij voorkeur ondersteunend zijn aan het gewenste profiel van de gemeente Venlo           

• De nieuwe burgemeester vind ik, moet ook oog voor de jeugd hebben. Want de jeugd heeft de toekomst.        

• De nieuwe burgemeester zou een paar keer per jaar op wijkbezoek moeten gaan.           

• De nieuwe burgemeester zou wat vlotter mogen praten (niet teveel 'uuh' zeggen) en beter articuleren dan de huidige burgemeester. Op mij 

komt dat serieuzer over. Ook een jonge uitstraling vind ik belangrijk en ik prefereer een kandidaat van rond de 45.  

• De nieuwe burgemeester, dient niet vatbaar te zijn voor de lokale grootheden (of die dat menen te zijn). Daarnaast dient hij zijn (ballen) te 

tonen t.a.v. het moslim- en dealbeleid. De graaiers  zien namelijk niet of willen het niet zien zijn alleen met hun eigen bezig. 

• De nieuwe burgemeester moet herkenbaar, toegankelijk en duidelijk zichtbaar zijn voor ALLE Venlonaren en moet dan ook voeling hebben 

met wat er allemaal leeft in de gemeente. 

• De nieuwe burgemeester moet er zijn voor alle stadsdelen, dus niet alleen de stad Venlo. 

• De nieuwe burgemeester dient het gemeentepersoneel er op aan te sturen voor een veiligere en schonere gemeente (IN ALLE 

STADSDELEN). Verder moet hij mede vormgeven aan een visie hoe de gemeente zich verder moet  

• De “nieuwe” uitgangspunten van het CDA lijken me juiste uitgangspunten voor ’n nieuwe burgemeester: maatschappelijk initiatief, 

onderlinge verbondenheid, bescherming menselijke waardigheid en zorg voor natuur en cultuur. Succes met jullie “zoektocht”! P.S. 

Misschien ben ik nog niet te laat. 

• De nieuwe burgervader moet gevoel voor kwaliteit bezitten ,niet kneuterig zijn. Allure .Internationaal denken en talen kunnen spreken . 

Sterk affiniteit met musea,  kunst met de grote K. Niet alleen de carnaval. Verfraaiing van de stad o.a. met boeiende architectuur. Meer 

kunst op de straat. Historisch besef van Venlo ,vestingstad, zichtbaar maken op straat en pleinen. 

• De nieuwe man/vrouw moet iemand zijn die langere tijd de gemeente wil en kan dienen. Zij/Hij moet dit ambt niet zien als opstapje naar 

een ander functie. Ik zie nogal wat mensen die een publieke functie hebben gehad als burgemeester, wethouder en als minister later vrolijk 

overstappen naar het bedrijfsleven en daar een dik betaalde baan aanvaarden.de regio is erg belangrijk voor sociaal als economisch belang 

voor zowel de Nederlandse als Duitse zijde. Men mag gerust een beetje verder kijken als alleen Venlo              

• De toekomstige burgemeester mag wel ambities hebben maar niet zoals de huidige denken dat de problemen die er in Nederland spelen 

op financieel gebied niet op Venlo van toepassing zijn. 

• De Venlose burger verlangt een type dat we hebben gehad in de persoon van Jan Schrijen: een burgervader die wars was van ronkende 

taal, macho gedrag en zaken nastreven die niet bij ons 'groentedorp' pasten. De term groentedorp is overigens absoluut niet negatief 
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bedoeld: alles is prachtig opgeknapt en een lust voor het oog. Venlo is echter allesbehalve Parijs en moet ook niet denken dat het Parijs kan 

worden. De vraag man/vrouw is overbodig en discriminerend bovendien.    

• Denk aan de jeugd hier in Venlo.  

• Det hae oet Venlo/Limburg kump         

• Deze burgemeester kan mi beter een man zijn omdat er veel daadkracht en doorzettingsvermogen nodig is, soms ook hardheid, hetgeen 

vrouwen iets minder hebben.           

• deze burgemeester mag wel wat plannen maken zodat fietsers ook eens prettig de straat op kunnen, de stoplichten voor fietsers staan veel 

te lang op rood en te kort op groen en er zijn te weinig fietspaden.             

• deze keer misschien een burgemeester die er gezond uitziet. S.v.p. geen typische Limburgse burgemeester          

• Dialect sprekend is ook wel een belangrijk punt! Iemand die Nederlands praat tijdens bijvoorbeeld de Vastelaovend of ander Venloosch 

evenement is niet wat we gewend zijn!        

• Iemand die begrijpt dat hij in dienst is van Venlo in plaats van andersom.    -Iemand die het kazerneplan afblaast en de schulden, die na het 

vertrek van Bruls maximaal zijn, verdwijnen laat, zonder kosten voor de gewone burger.          

• Dick Evers       

• Dick Evers       

• Dick Evers    

• Dick Evers     

• Dick Evers is dé kandidaat        

• Dick evers is een goede burgemeester   

• Die durft op te treden. Om ook in de weekenden een veilig uitgaansgebied te creëren en niet de overlast van de buitenlandse medeburgers 

tolereert en net doet of dit probleem niet bestaat. Dus bestuurlijk een hoge veiligheid kan bieden. 

• Die met Canon en andere innovatieve bedrijven HBO+WO studenten mogelijkheden biedt. MFC (kazerne) en nieuw op te zetten Techno Uni 

integreren. 

• Die Venlo op de kaart zet als een schone en veilige stad. Iemand die ook menselijk is bij voorbeeld een persoon zoals Burgemeester J. 

Schrijen, of Burgemeester Leers, of Burgemeester Mans. Daadkrachtig en toch menselijk. Iemand die ook in de gemeenteraad kordaat durft 

op te treden, zodat dergelijke figuren als zo'n brei Miep meteen schorst of ontslag aanzegt. Dit was toch wel de aller grootste blunder waar 

Venlo destijds landelijk mee op de kaart werd gezet. En ook op de juiste manier weet om te gaan met bezuinigingen. Iemand die wel 

overwogen en duidelijke keuzes maakt in belang van stad en bevolking.  

• Dit moet een burgemeester worden die de achterbuurt van Venlo (Belfeld) ook eens fatsoenlijk op de kaart zet en in de winter ook  met 

sneeuw en gladheid daar laat strooien en niet alleen maar op het belasting geld van die achterbuurt uit is.    

• Draag de geschiktste persoon voor !!             

• Een persoon die reëel is gezien onze huidige economische situatie. Die fin. niet meer besteedt dan haalbaar is, m.a.w. Venloos schulden 

niet nog meer vergroot.            

• Een absolute VVD burgervader met meer gevoel voor Venlo .        

• Een actieve burgemeester, die vooral zorg heeft voor het welzijn van de burger en niet mee gaat in financiële avonturen en de burger niet 

meestort in een financieel debacle. 

• Gemeente gelden bestemmen voor de ontwikkelingen van de gemeente en het welzijn van haar bevolking en geen gelden beschikbaar 

stellen voor private ondernemingen, wel zorgen voor een goede verantwoorde infrastructuur voor vestiging van nieuwe ondernemingen 

• Een aimabel persoon                                      

• Een binnenstad zonder bewoners is geen stad.               

• Een bestuurder die de afgelopen jaren zijn sporen verdiend heeft denk aan een Marc Verheijen                

• een burgemeester moet voor de burgers zijn en niet zo arrogant als Hubert Bruls . goed dat die vertrekt liever vandaag als morgen    

• Een burgemeester á la Bruls zou mooi zijn.         

• Een burgemeester die Arcen niet alleen als melkkoe ziet, maar Arcen ook leefbaar voor de bewoners wil maken.   

• Een burgemeester die binding heeft met de stad en die de uitdaging voor langere tijd aangaat en boven de partijen staat en het niet geheel 

uit eigenbelang doet maar een ideaal voor ogen heeft.             

• Een burgemeester die boven de partijen staat zoals in het recente verleden Schrijen en Mans.        

• Een burgemeester die de lijn door kan trekken van zijn beide voorgangers. Hij dient sterk te staan voor de toekomstige en lopende 

projecten als het kazernekwartier, Fort St. Michiel, MFC, Q4, poppodium enz. Hij dient daarbij de financiële consequenties niet uit het oog 

te verliezen, maar wel bestuurlijke risico's te durven nemen. Venlo moet in de toekomst een bruisende, veilige en gezellige stad blijven. 

• Een burgemeester die dicht bij de mensen staat waar een burger als het nodig is zonder schroom iets kan melden en niet iemand die hoog 

boven de burgers staat Misschien qua doen iemand die lijkt op Burgemeester Schrijen             

• Een burgemeester die eerlijk is en dus niet een groot stadion neerzet waar iedereen aan gaat meebetalen terwijl de zwakkeren uit de 

samenleving sterk gekort worden!            

• Een burgemeester die er op de eerste plaats is voor groot-Venlo en pas op de laatste plaats voor de Duitsers, ook al hebben die meer geld 

dan wij!!!!!                    

• Een burgemeester die er op toe ziet dat het belasting geld niet verjubeld wordt. 

• Dus niet de oren laten hangen naar Berden + VVV en geen MFC !!               

• een burgemeester die er voor kan zorgen dat we trots kunnen blijven op Venlo.           

• Een burgemeester die het Venlose dialect spreekt en als een vaderfiguur voor de stad Venlo fungeert. 

• Geen stijve hark maar eentje die zich losjes tussen de gewone mensen begeeft. 

• Wel iemand die noodzakelijke netwerken heeft om daadwerkelijk iets te kunnen bereiken. 

• Een burgemeester die houdt van een schone stad en dit vooral wat zwerfvuil betreft, want dit is erg overal dat vuil in de wijken. Hoe komen 

de Heren er bij om hier op te bezuinigen, de leefbaarheid komt hierdoor erg in gevaar, jammer. 

• Verder wens ik, de nieuwe burgemeester veel succes. 

• Een burgemeester die in het groot denkt, regionale en internationale belangen. Maar ook de (sociale, culturele) belangen van de gewone 

burger blijft zien. En op langere termijn een duidelijke visie heeft. Kijkt naar reële verhoudingen. Die nee durft te zeggen.  

• Een burgemeester die interesse heeft in alle kernen van zijn gemeente.                
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• Een burgemeester die luistert naar de burger, en iemand die investeert in de gemeente met financiële middelen, die ook daad werkelijk 

aanwezig zijn.      

• Een burgemeester die meer ziet dan alleen de kwaliteiten van het centrum  en breder kijkt dan volkscultuur en volksdialect. Een 

vrouw/man die Venlo met allure op de Nederlandse kaart zet , zodat ook meer jonge vrouwen in Venlo en haar stadsdelen willen kom 

• Een burgemeester die niet bang is om zijn/haar hoofd boven het maaiveld uit te steken. Eerst kijken wat er leeft en leefbaar gemaakt kan 

worden in groot Venlo voor alle bewoners. Dan pas kijken naar prestigieuze dure projecten voor een klein percentage van de bevolking. 

• Een burgemeester die NIET uit is op macht en prestige maar handelt in het belang van de stad en de bewoners. Iemand die visie heeft en 

weet welke beslissingen te moeten nemen in goede en minder goede tijden.               

• een burgemeester die ook aan de andere stadsdelen denkt en niet alleen Venlo centrum!!!!            

• Een burgemeester die ook gevoel heeft voor de stadsdelen, Belfeld, Tegelen en Arcen en Velden, want die hangen er maar wat bij, al het 

geld wordt uitgegeven aan stadsdeel Venlo: Maasboulevard, nieuw stationsplein, kazernekwartier en noem maar op.       

• Een burgemeester die ook oog heeft voor de kleine kernen en deze niet ziet als belasting betaal vee.          

• Een burgemeester die ook oog heeft voor de kleine kernen van Venlo            

• Een burgemeester die thuis is in alle lagen van de bevolking. Geen standaard politicus die vooral voor zijn eigen belangen werkt! Eentje die 

lapzwanzerij hekelt!                    

• Een burgemeester die van Venlo wil houden.         

• Een burgemeester die veel naar de andere dorpskernen kijkt en vrijwilligers stimuleert en activeert om bezig te blijven voor het goede doel 

dat ze doen!           

• Een burgemeester die Venlo niet laat verpauperen b.v. een nieuwe van Rijn!        

• Een burgemeester die voor alle delen van Venlo staat dus ook voor de stadsdelen, en niet alleen de stad Venlo!!!!!!!!!      

• Een burgemeester die voor groot Venlo is en niet alleen voor de stad Venlo       

• Een burgemeester die zich onafhankelijk opstelt en boven de politieke partijen staat en op een ordelijke wijze de raadsvergaderingen kan 

leiden en optimaal opkomt voor de belangen van Venlo en alle stadsdelen en zich niet politiek laat manipuleren. Daarnaast iemand die 

goede netwerken heeft met de leden van het kabinet en van het college van GS. 

• Een burgemeester die zich sterk maakt voor de fietsers, en dus de stoplichten anders laat afstellen. Eerst de fietsers en dan de auto's       

• Een burgemeester die zich WEL de moeite neemt om burgers met andere ideeën te beantwoorden in hun vragen en meningen i.p.v. zich 

net voor te doen en intussen zijn burgers laat barsten !!!            

• Een Burgemeester die weet dat groot Venlo meer dan één stadsdeel heeft          

• Een Burgemeester met een normaal postuur.       

• Een burgemeester moet niet alleen luisteren naar de Raad, maar ook naar het volk. Flexibel zijn. Voorbeeld: Venlo wil graag een einde 

maken aan de leegstand in de binnenstad. Tegelijk werpt de Gemeente allerlei obstructies op die het wonen in de binnenstad voor veel 

bewoners en ondernemers extra lastig maakt. Met het pollerbeleid bijvoorbeeld, waarbij je moet betalen om bij je eigen voordeur te 

kunnen komen. Daarmee wordt het er niet makkelijker noch veiliger op in de binnenstad. Mensen kunnen hun eigen woning niet meer 

bereiken. Ze kunnen in noodgevallen niet snel naar het ziekenhuis. Boodschappen doen na werktijd is praktisch onmogelijk geworden. Eerst 

luisteren, dan besluiten! 

• Een burgemeester moet vooral tussen de mensen staan en vooral betrokken zijn bij de dingen die hij doet       

• Een burgemeester moet zijn werk afmaken. Iets wat Bruls niet gedaan heeft. Komt aanvliegen, schijt de boel onder en is opeens weg.      

• Een burgemeester van het type Jan Schrijen zou mijn voorkeur hebben.      

• Een burgemeester voor Venlo dient goed voor de toekomst van de stad te zorgen en de huidige ontwikkelingen perfect te managen. 

Natuurlijk is het belangrijk dat "het volk" hem aardig vind e.d., maar uiteindelijk is in deze tijd een sterke leider nodig die Venlo neerzet als 

hotspot van de regio en hotspot voor sommige sectoren (logistiek) landelijk.  

Persoonlijk maakt het voor mij niet uit waar hij vandaan komt (ben zelf ook geen oorspronkelijke Venlonaar), ik vind het belangrijk wat hij 

presteert en realiseert voor de burgers en stad. Belangrijk is realistisch zijn en je woord houden. Geen dingen beloven die niet mogelijk zijn 

of niet waarde toevoegen aan de stad. Dan kan je iedereen er neer zetten, als hij/zij klus maar klaart. 

• Een burgemeester zoals Bruls en Schrijen         

• Een burgemeester, die niet alleen hart heeft voor de Venlose binnenstad en de Maasboulevard, maar vooral ook voor de andere 

stadsdelen, zoals Tegelen en Belfeld.                

• Een burgemeester, die wars is voor zwerfvuil en hondenpoep op het trottoir.         

• Een burgemeester die ook om zijn eigen gezondheid denkt en het goede voorbeeld geeft!(denk aan de te dikke jeugd van Venlo en 

Nederland). 

• Burgemeester Bruls heeft zeker obesitas en de vorige burgemeester Schrijen ook. Dat is een slecht voorbeeld voor de jeugd. 

• Een burgemeester die ook weet wat er in Tegelen gaande is. Iemand die niet zegt dat Tegelenaren lastige mensen zijn, en er zeker geen 

achterbuurt van maakt zoals het nu is, overal ligt troep en rotzooi.  

• Een burgemeester voor alle Venlonaren. Iemand die niet alleen dure projecten in het centrum opzet die achteraf een fiasco zijn, bv 

maasboulevard, niemand woont er, totaal niet gezellig. Floriade: waarom? niet haalbaar financieel, ook het mfc niet.  

• Een burgemeester (vrouw of man) tussen de 40 en 65 jaar !!!  - Sportief (hoeft geen fiets- of wandeltocht van 50 km te maken);   - Begaan 

met allerlei mensen, ook met zieken !!!  - Iemand voor jong en oud !!!   - Ervaring in “van alles”.   – Kennis van dieren en planten, enz..    – 

Open staan voor mensen, die door rare dingen in schulden belanden (geen drugsverslaving of zoiets). 

• Een burgervader die Venlo schoon hoog in het vaandel heeft staan ook buiten het centrum van Venlo. 

• 2012 is voor mij het jaar van verloedering !! 2013 Venlo vuilste stad van de regio ?           

• Een burgervader of vrouw die niet omkoopbaar is, ondanks zijn/ haar functie respect toont tegen over elke groep mensen, eerlijk is en niet 

als poppetje van de regering is maar een eigen mening heeft, en niet alleen voor de rijke is maar ook aan de minder gedeelde mens denkt, 

niet zoals Bruls, een man of vrouw is die weet wat armoede is, zet eens zulke vragen erbij jammer dat ik zelf niet in de raad kan ivm lage 

nivo en geld te kort want er zijn heel veel dingen in Venlo die beter hadden gekund 

• Een burgervader welke zich niet laat inpalmen door o.a.  dhr. Berden. Deze moet maar z'n eigen stadion bouwen en niet over de rug van de 

burger       

• Een burgervader die zich niet te hoog voelt om ook met de gewone mens op straat praat en er naar luistert een die waar men 30/45 

minuten per week naar toe kan gaan om je eigen problemen met de gemeente/politiek/enz. mee kan praten      

• Een carnavalsvierder          
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• Een daadkrachtig en ervaren persoon die een onpopulair besluit durft te nemen. Een rechte rug en een visie voor de langere termijn zijn in 

deze tijden van noodzakelijke hervormingen nodig. Een voorzitter van de raad en het college die ingrijpt bij symboolpolitiek en voor 

langdurig resultaat gaat. 

• Een echte leider, die de "echte" leiders, de 2 Berdens en Soentjes, ook weerwoord durft te geven.         

• Een eventuele opmerking die ik wil maken is, dat ik hoop dat we zo'n streber als Bruls nooit meer krijgen. Met als z'n prestige projecten (dit 

ten koste van de Venlose bevolking) Ikzelf ben minima. juist van de minima moet hij nog gaan snoepen.  

• Een goed initiatief om deze vragenlijst door de burgers van Venlo in te laten vullen. Bedankt        

• Een goed leider is HIJ die optimaal gebruik maakt van de kwaliteiten van zijn medewerkers en ondergeschikten(wethouders; raadsleden; 

ambtenaren etc.). Alleen dan kan hij persoonlijk en in alle opzichten goed slagen.        

• Een goede bestuurder die Venlo als logistieke hutspot verder op de kaart zet en de bedrijvigheid en economisch groei blijft stimuleren. 

Hierbij moet hij Venlo als toeristische koopstad verder uitbouwen.  

• Naar mijn mening moet dit een man/vrouw worden  

• Een goede burgemeester is: eerlijk, oprecht, menslievend, medelevend, wars van manipulatie, wars van de macht van geld in 

besluitvorming, wars van dubbele agenda's, wars van achterkamertjes cultuur 

• Een goede burgervader leeft en werkt vanuit zijn hart 

• Een iemand die de kwaliteiten en de uitstraling van Jan Schrijen heeft . Die had oog voor de burger.            

• Een iemand die ook rekening houd met inwoners van de gemeente Venlo die niet of nauwelijks contact hebben met het gemeente bestuur 

of andere instanties waar vragen en hulp geboden kan worden op allerlei gebied.         

• Een intelligent persoon met inzicht in de psychologie van mensen.          

• Een kloon van burgemeester Bruls zou niet gek zijn. Jammer dat deze man al voetballend naar Nijmegen vertrekt.        

• Een kopie van burgemeester Bruls zou niet verkeerd zijn.       

• Een krachtig figuur die midden in de samenleving staat            

• Een Limburger/se,  maar wel een combinatie van dhr. Schrijen en dhr. Bruls .      

• A.u.b. nooit geen burgemeester als Bruls.    

• Een man die betrokken is bij Venlo  en Venlo een warm hart toe draagt          

• Een man met kwaliteit als zijn voorgangers; Frans Fey, J. van Graafeiland, Jan Schrijen.          

• Een man of vrouw die daadkracht heeft en van Venlo een stad met aanzien kan maken, een 'sjieke' stad.         

• Een man of vrouw met manager kwaliteiten tussen 40/50jaar, die Venlo gaat brengen naar een positief imago  zodat iedereen graag in 

Venlo wil wonen en werken.           

• Een mens onder de mensen .Iemand die in Venlo de veiligheid hoog in het vaandel heeft, zodat ook de ouderen veilig over straat kunnen< 

ook s avonds >          

• Een mens tussen de mensen!!!!!!!!!!!!!!           

• Een open sprekersplein over deze kwestie, van tevoren opgeven bij de griffier.         

• Een realist die niet ondanks alles zijn/haar zin wil doorzetten. Iemand die echt luistert naar de burger en niet alleen naar de ondernemer !!!      

• Een sociaal euregiotype met gezag en kundigheid.             

• Een sterk persoon die samen met gemeenteraad Venlo verder op de kaart kan zetten!        

• Een sterke affiniteit met het transport/logistiek i.v.m. Venlo als zeer belangrijk internationaal centrum, voor zowel weg/water en spoor. Dit 

eveneens m.b.t. de groente/fruit en bloemen veilingen. Wat ook heel belangrijk is, is een luisterend oor voor de burgers. 

• Een type burgervader als Jan Schrijen            

• Een uitgebreid cv hoeft niet als hij/zij maar vanuit het hart bestuurt en verbindt. 

• Niet alleen naar de centjes kijken, maar ook niet alleen naar mooie prestigeprojecten. Beide aan elkaar verbinden en daarbij goed luisteren 

naar de mensen.      

• een zelfde persoon als dhr. Jan Schrijen         

• Eens een burgemeester, die van de gemeente Venlo weer stad maakt waarvan de burgers weer inwoner zijn. M.a.w.  De stad is van de 

burgers en niet van een clubje dikke vrienden.            

• Eerlijkheid is belangrijk            

• Eigenlijk moeten we iemand hebben met het sociale van Schrijen en het management van Bruls. Dat zou ideaal zijn.         

• Eigenschappen die niet werden voorgesteld maar die ik wel belangrijk vind: - gevoel voor humor en relativeringsvermogen, - gedreven door 

een visie op stadsontwikkeling, die verder gaat dan de gemiddelde Venlonaar die niet voorbij de carnavalscultuur komt. 

• Eindelijk eens iemand, die de parkeerproblemen rondom de Panhuismolen aanpakt!!             

• Eine minse mins, met beejhuurede kwaliteite op 't gebied van bestuure veur eeder rang van de bevolking. Absoluut genne tessevöller of 

meilauper met de meinigte. 

• Straight from the hart, eine börgervader, cultuursnoëver, bröggebouwer. 

• Eine dae we kinne  

• Emus die/dae ouk geveul veur joeks haet!!!          

• En iemand die ervoor zorgt dat de gemeente Venlo geen financieel tekort krijgt. zoals domme kunstwerken kopen en ergens plaats. Dit 

maakt de stad niet aantrekkelijker, niet mooier. Er komen dan alleen mensen die van kunst houden. maar die komen toch niet. 

• Enige ervaring (in kleinere stad/dorp) is een pre         

• Enquête is een goed initiatief. Een door de burgers van Venlo gekozen burgemeester zou echter nog beter zijn!       

• Er moet meer openheid komen tussen burger en bestuur               

• Er moeten meer activiteiten te doen zijn in Venlo, bijv. Bioscoop, discotheek etc.      

• Ervaring in de Logistiek is een pre. Venlo is immers een belangrijk logistiek knooppunt aan het worden.         

• Felicitaties aan de gemeente Nijmegen met de benoeming van de vakman Burgemeester Hubert Bruls        

• Fijn dat ook wij burger benaderd worden in keuze van de nieuwe burgemeester van Venlo. 

• Een burgemeester , die niet achter de koffieshop staat ,dat hebben wij nodig, als je gisteren op tv tijdens het 2kamer  debat , hoort dat 

alleen de 2 koffieshops aan de Duitse grens in Venlo alleen al geregistreerd 21 miljoen omzet draaien per jaar , koffie shops voor alleen de 

Venlonaar als vroeger. Helaas vraagt de oude burgemeester zich niet af , hoe veel zwart kilo’s drugs er achterom verkocht worden maar dat 

wil men schijnbaar niet weten .omdat men er belasting aan verdient .Wij zijn echt tegen de koffieshops sorry , helaas denken politiek er 
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anders over .Maar de veiligheid van burgers staat voorop toch. 

Frans Timmermans / Tof Thissen.         

• Geen carrière jager. oog moeten hebben voor heel Venlo. Wel weten waar Venlo ligt, wat Venlo wil en wat Venlo doet, ook op 

bourgondisch gebied. heel veel succes. Ik heb er alle vertrouwen in.         

• Geen geldverslindende Prestige projecten meer zoals de maasboulevard waar niemand wil wonen 

• Geen duur stadion voor een middelmatig voetbalteam 

• Geen kapitaalvernietiging meer zoals het afbreken van een nog prima gemeente kantoor 

• Geen Limburger-Man die intelligentie en integriteit koppelt-Financieel onderlegt-Natuurlijk overwicht 

• Staat boven partijen-Uitmuntende spreker-Oog voor detail-Goede fysiek-Streeft geen eigen politieke standpunten na. 

• Meest belangrijk: Intelligent-Integer 

• Geen Nijmeegse toestanden!! Uit respect voor alle kandidaten het vriendelijke verzoek aan de dames en heren politici om niet te lekken 

over kandidaten!!!           

• Geen samenwerking met Wilders        

• Geen ambitieuze/ overambitieuze projecten 

• Geen theoreticus maar iemand met een beetje LEVENSERVARING             

• Geen Venlonaar maar iemand van buiten.           

• Geen VVD of CDA en zeker geen PVV !!!             

• Geen wandelgangentype of old boys netwerk, brrr maar een open communicatief mens met zowel oog voor het detail als de grote 

samenhang kunnen overzien 

• Succes             

• Geen wietpas invoeren, want dan gaat de criminaliteit weer naar de straat volgens mij en een hoop anderen.           

• Gemeente Venlo, als presentatie onze vader, zou eindelijk iemand moeten zijn met duidelijke doelen die kost wat kost uitgevoerd dienen te 

worden. Iedereen kent de langdurige slepende problemen van de stad , met als groot probleem de oude tuindersmentaliteit 

• en gen beer drink en nooit aan de wiet is geweas 

• HE MEUG NEET DIEK ZIEN           

• Gezellige stad  houdt ook  in veilig en groen       

• Gezocht: burgemeester die boven de partijen staat, die met een objectieve en kritische blik kijkt naar de werkelijke financiële haalbaarheid 

van een MultiFunctioneel Centrum waaraan geen commerciële partij zich de vingers durft te branden en die niet buigt voor het grenzeloos 

lobbyisme van de voorstanders. 

• Goed dat jullie de bevolking vragen mee te denken voor het profiel van de burgemeester !           

• Goed idee om zo de burger een kans te geven om mee te denken een goede burgemeester voor Venlo uit te kiezen.        

• Goed uitziende, charmante, vooruitstrevende burgemeester.      

• Goed van de gemeente dat ze de burgers laten meedenken.          

• Goed voor ouderen             

• Graag Dhr. Jan Schrijen terug              

• Graag een burgemeester die aandacht heeft voor de stadsdelen en die van mening is dat Venlo groter is dan alleen de binnenstad van 

Venlo       

• Graag een burgemeester die niet na een aantal jaren weer opstapt.      

• Graag een burgemeester die oog heeft voor alle stadsdelen van Venlo, dus niet alleen voor het centrum van de stad Venlo       

• Graag een burgemeester die ook affiniteit heeft met kunst en cultuur. Kunst en cultuur zijn belangrijk voor Venlo omdat het zorgt voor de 

nodige extra prikkels die de stad goed kan gebruiken.        

• Graag een burgemeester die wat eer naar Tegelen en Belfeld kijkt en niet alleen naar de floriade en de maasboulevaard en binnenstad van 

Venlo en al die feestjes voor burgemeesters en wethouders mag ook wel wat minder er zijn genoeg andere mensen die lintjes kunnen door 

knippen en eerste stenen leggen is misschien ook een stuk goedkoper 

• Graag een burgemeester die zich inleeft in de burgers. Komt u eens kijken in onze buurt, ik voel me hier niet veilig!! Dus onze nieuwe 

burgemeester moet voor meer veiligheid zorgen!           

• Graag een burgemeester met concrete ervaring met kunstprojecten, die de waarde van musea,  kunstorganisaties, Venlose kunstenaars en 

kunst in de openbare ruimte begrijpt.           

• Graag een burgemeester die geen voetbalstadion in het centrum van de stad wil bouwen.       

• Graag een burgemeester die niet alleen in het nieuws komt met VVD gevulde meeloopacties, maar ook belangen van de 90% andere 

Venlonaren behartigd              

• Graag een burgervader, die zich weer gaat richten op de essentie van het openbaar bestuur: dienstverlening aan de burgers. Dus graag 

aandacht voor zaken als zwerfvuil en riolering. En minder voor zeer kostbare, omstreden bouwprojecten, zoals het MFA en Q4 

• Graag een Nederlander           

• Graag een sterke mensen-mensen burgemeester die de juiste knopen doorhakt           

• Graag iemand die (Limburgs) dialect verstaat en spreekt              

• Graag iemand die niet het ambt aanvaardt om zijn eigen ego te vergroten met mega-projecten die de burgers geld kosten, maar zich met 

één ding bezig houdt: Het voor zo weinig mogelijk geld (belastingen) zo aantrekkelijk mogelijk maken van Venlo, zowel sociaal als qua 

werkgelegenheid. 

• Graag iemand met ballen!         

• Graag iemand zonder al te groot ego     

• Graag ook wat gezond verstand          

• Graag strikte geheimhouding tijdens de selectieprocedure.            

• Graag zie ik een burgemeester die vooral ook oog heeft voor de kleinere dorpskernen. Het gevoel leeft dat er in het centrum van Venlo 

enorm veel geld gestopt wordt (Maasboulevard, VVV-stadion, Maaspoort, verhuizing gemeente enz. 

• Graag een burgervader, die "bereikbaar" is voor de burger;    - Wat minder representatief.    - Een burgervader, die "regelmatig" de wijk 

ingaat en zichtbaar is !!    - Een teamleider, die het ambtenarenapparaat aanspreekt op hun "klantgerichtheid".  

• Graag zie ik een burgemeester die ziet hoe divers en gelaagd de huidige samenleving is en daarop in kan spelen zonder ook maar iemand 

buiten te sluiten. Een persoon die goede connecties heeft in het land en weet hiervan gebruik te maken. Kortom iemand die Venlo positief 
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op de kaart weet te zetten.  

Bedankt dat u ons burgers de kans geeft om hier feedback op te mogen geven. Graag zie ik dan ook dat hier serieus iets mee wordt gedaan 

en niet als een formaliteit wordt gezien. 

• Graag zou ik een burgemeester willen die tevens praktijkervaring heeft met kunstbeleid, musea, kunstenaars en die het feitelijke belang 

begrijpt van kunst in de samenleving.         

• Grootse projecten heeft Venlo al genoeg. De komende periode is een bestuurder gewenst die oog heeft voor de wensen van de burgers en 

die zich niet laat (mis)leiden door anderen die van Venlo een centrum van Limburg willen maken en willen wedijveren met andere steden. 

• Hardere aanpak drugs en alcohol verslaafde. 

• Inperken van de multiculturele samenleving  

• Aanpakken van uitkeringstrekkers die makkelijk kunnen werken         

• In relatie tot verschijnen van wietpas daadkrachtig optreden om de veiligheid van bewoners/burgers te waarborgen. - Een vader die waakt 

over zijn kinderen.  - Voor een Venlo waar mensen goed kunnen verblijven.   - Burgerspreekrecht uitvoeren.  

• Heeft onze "Jan Schrijen "nog een broer ????             

• Heel veel succes bij het maken van de juiste keuze!         

• Heel veel succes!!!       

• Heel voornaam: 1)De nieuwe burgemeester dient lichamelijk fit te zijn. Laat hem medisch keuren! 2)Hij moet zich niet de wil op laten 

leggen van een groepje particulieren, dat b.v. een stadion eist (een altijd onderaan bungelende club vergroot niet het aanzien van Venlo) 

• Het "moet" een duizendpoot zijn !! Het belangrijkste is integer, sociaal bewogen en doortastend. We gaan ervan uit dat hij deskundige 

mensen om zich heen heeft, die hem collegiaal en boven de partijen uit, besluiten nemen.            

• Het getuigt van kracht als iemand zijn standpunt veranderd als deze persoon er van overtuigt is dat zijn eerder standpunt niet goed was, dit 

wil dus niet zeggen dat iemand niet standvastig is. ik zie dit liever dan dat iemand krampachtig vasthoud aan een fout standpunt. 

• Het is belangrijk dat de burgemeester ambitieus is en vecht voor de belangen van Venlo zowel provinciaal, nationaal als internationaal. Dat 

is tot op heden te weinig gebeurd. Bij het verdelen van overheids/publieke instanties bijvoorbeeld valt Venlo altijd buiten de boot. 

• Het is belangrijk dat de stadsdelen aandacht krijgen. Mijns inziens is dat de afgelopen jaren absoluut niet gebeurd. Er is alleen aandacht 

geweest voor Venlo.       

• Het is gewoon leuk als Venlo een stadje is waar iedereen elkaar meer kent, niet zo vijandig, er zijn zoveel haters.... activiteiten met zijn allen 

is leuk of een disco of zo of een nachtwandeling :D       

• Het is heel erg belangrijk dat een burgemeester boven de partijen staat.       

• Het is tijd voor 'n vrouwelijke burgemeester !!             

• Het is wenselijk dat de nieuwe burgemeester ervaring heeft met kunstbeleid, belangstelling heeft voor het werk van regionale kunstenaars 

en invloed kan en mag hebben op museaal beleid         

• Het is zeer gewenst, dat de werkwijze / cultuur van het college en de ambtenaren worden omgebogen. Klantgerichter denken, waarbij de 

klant de burger is en de wijk-,en dorpsraad. Teveel denkt men te weten welke behoefte er is bij de burger. Vraag echter structureel na; 

betrek die burger bij het beleid. Van de nieuwe burgemeester verwacht ik op dit vlak een voorbeeldfunctie. Verder mijn complimenten 

voor dit initiatief. 

• Het liefst iemand die de taal (dialect) spreekt en inzicht, ervaring heeft met de Groot Venlose gedachten, cultuur, problematieken.      

• Het liefst iemand uit de provincie Limburg met een Limburgse achtergrond     

• Het liefst iemand uit Venlo          

• het liefste een Limburger, die Venlo en omgeving  kent          

• Het lijkt me verder belangrijk dat hij of zij (liever een zij ) een aantoonbaar goed netwerker is.      

• Het mag een evenbeeld zijn van Hubert Bruls. Jammer dat hij ons gaat verlaten. Een zeer fijne burgemeester.           

• Het MFC op het Kazerneterrein moet er komen!      

• Het moet een burgemeester worden die eerlijk is en zich aan de gemaakte afspraken houdt.        

• het moet een burgervader worden die met beide benen op de grond blijft staan, en niet alleen maar ambitieuze plannen heeft voor het 

centrum van Venlo!           

• Het moet een burgervader zijn voor alle stadsdelen. Die het college voortvarend voorzit. En bij het wekelijks praatje bij Omroep Venlo, met 

duidelijke bewoording vertellen en uitleggen waar het dan om gaat!            

• Het moet een krachtige persoonlijkheid zijn die overwicht uitstraalt.           

• Het moet een man zijn die veel over heeft voor de sportwereld. Daar ontbrak het bij Bruls aan. VVV werd altijd tegen gezeten en de 

amateur clubs waren ook niet blij met hem    

• Het moet iemand zijn die de "kanteling" echt uit gaat voeren. Kantelen betekent, niet verder draaien dan 180 graden. De burger echt 

belangrijk maken in de kanteling. De WZSW methode toepassen zie daarvoor: www.wzsw.nl. of bel met mij. 

• Het moet iemand zijn die gezag heeft of afdwingt die de raad dwingt om spijkers met koppen te slaan dus daadkracht duidelijk is naar de 

burgers gevoel voor de Venlose samenleving op het gebied van sport cultuur en samenhang van de bevolking ook over de grenzen heen 

kunnen kijken een echte leider maar ook een eerste burger. Het moet iemand zijn die in staat is het stoffige imago van Venlo af te 

schudden. 

• Iemand met pit, die knopen kan doorhakken, en besluiten kan nemen, en toch boven de partijen kan staan. Een onafhankelijk iemand, bij 

voorkeur van buiten Venlo, maar wel bekend met de Limburgse mentaliteit. 

• Het moet iemand zijn die sterk in zijn/haar schoenen staat en die niet bang is om onder de mensen te komen. 

• Zich sterk maakt voor alle stadsdelen en het belangrijk vindt dat het Venlo economisch goed gaat 

• Die veiligheid een belangrijk item vind     

• Het moet iemand zijn die zich echt verbonden voelt met groot Venlo       

• Het moet m.i. iemand zijn die boven de partijen staat. Indien hij/zij lid is van een politieke partij dient hij/zij de partijbelangen opzij te 

kunnen zetten ten gunste van het algemeen belang. Geen vooringenomenheid!! Hij/zij dient vooral te zorgen dat de leefbaarheid, vooral in 

de dorpskernen, gewaarborgd blijft, onder het motto "dorpsbewoners willen de identiteit van hun dorp behouden". Rust en leefbaarheid 

moeten in een dorp gehandhaafd blijven. Het sociale aspect van het ( gemeente)bestuur is ernstig aangetast.  Een correctie hierop zou m.i., 

zeer gewenst zijn. 

• Financiële voorzichtigheid is punt 2.  We zijn al eens een artikel 21 gemeente geweest.         



 52 

• Het wordt tijd dat we een burgemeester krijgen die eindelijk eens echt naar de orde, netheid en veiligheid in de stad gaat kijken. Het 

vandalisme en de hangjongeren hangen ons hier de nek uit. En straatcoaches en politie kunnen te weinig doen doordat het geld aan 

allemaal onnodige zaken wordt uitgegeven zoals een nutteloze floriade die alleen maar geld kost en een nieuw stadion en andere 

futiliteiten. Zorg maar eens eerst dat mensen hier graag wonen. 

• Het wordt tijd voor een "rode" burgemeester in Venlo, na jarenlange overheersing door VVD en (de laatste tijd) CDA! En dan nog liever 

GroenLinks dan PvdA!!!! Ach, in principe moet er gewoon een goede persoon (man of vrouw) komen, die hart heeft voor onze gemeente, 

onze bewoners, onze cultuur en onze gewoonten. En dan liefst iemand die het dialect spreekt en geen John van Graafeiland met z'n "Leif 

Jokusse en Jokussinne"..... 

• Liefst geen holle/bolle Gijs-figuur;    - Iemand, die met de mond leeg spreekt;   - Iemand, die zich NIET inlaat met de gedachte van H. Berden 

over het VVV stadion;    - Iemand, die Venlo bestuurt alsof het van hem zelf is;    - Eerst sparen en dan pas uitgeven. 

• Het zou fijn zijn als de nieuwe burgemeester aandacht heeft voor de hele gemeente Venlo, inclusief de randgemeenten, en niet alleen voor 

het centrum van Venlo. Bovendien iemand die qua ambities nu eens pas op de plaats maakt.         

• Het zou fijn zijn als de toekomstige burgemeester uit Venlo komt             

• Het zou goed zijn als de volgende burgemeester ook in uiterlijke verschijning representatief is dwz slanker dan voorgaande burgemeesters. 

Voor het overige: graag een burgemeester die het traject voor het multifunctionele complex te kazerneterrein nog een halt toe kan roepen 

• Het zou het liefst iemand moeten worden die oprecht voor deze stad wil zorgen en dichtbij de mensen staat en communiceert, maar ook 

een beetje verstand van zaken heeft. first things first en niet impulsief iets groots duurs ondernemen  

• Het zou mieters zijn als hij tot in zijn/ haar vezels Limburger is. 

• Bekend met provinciale tradities, vooral bedoelt voor het behoud van cultureel erfgoed!         

• Het zou mooi zijn als er iets te doen was voor de jeugd. bijv. een disco, hangplekken en een zwembad.        

• Het zou toe te juichen zijn als we een burgemeester krijgen zonder politieke kleur.          

• Het zou voor Venlo goed zijn als er een vrouw of man met veel levenservaring en gezag zou komen. Wat mij betreft niet een jonge, 

ambitieuze/carrièregerichte kandidaat.          

• Het zou vooral een persoon moeten zijn die keuzes bij verkiezingen door de burgers zelf genomen respecteert en niet negatief 

becommentarieert. Enige mate van correct Nederlands zou ook wenselijk zijn alsmede respect voor medebestuurders en hun ideeën.    

• Het gaat te weinig over karakter en inhoud en teveel over de politieke component          

• Hierbij deel ik U mede dat ik niet verder wens deel te nemen aan het digipanel van de Gemeente Venlo. De hoofdreden is dat bij voor de 

inwoners van Venlo veel andere belangrijke zaken (o.a. zwerfafval!!!!!!) niet naar de mening van de inwoners wordt gevraagd. In het jaar 

van de Floriade wordt Venlo van groenste stad van Nederland/Europa de smerigste stad van Nederland/Europa. Dit alles voor een 

besparing van € 220.000,00! Deze mening wordt niet alleen door mij gedeeld, doch ook door vele andere burgers.  

• -Laat er wat strenger opgetreden worden tegen criminelen. 

• -Geef de politie ook wat meer salaris want bedenk maar eens als u er zou staan wilde u dat waarschijnlijk ook, en ze leveren ook goed werk 

net als de brandweer 

• Hij moet beslist anti voetbal zijn.            

• Hij moet dialect spreken, dat mis ik tussen de vragenlijst.       

• Hij moet direct een onderzoek laten instellen ,hoe de Buitendienst werkt. Want daar zijn meer toezichthouders, als normale werkers.       

• Hij moet er mede voor zorgen dat Venlo het niet meer verliest van Roermond!        

• Hij moet er niet iets door willen drukken, als we in een crisis zitten. 

• Er zijn nu teveel projecten, die teveel kosten. 

• Hij moet denken aan de mensen die het nu moeilijk hebben en geen verhoging, maar verlaging van bv de onroerendgoedbelasting.            

• Hij moet Limburgs praten      

• Hij moet met en tussen de mensen staan en dat wat ik heel belangrijk vindt doen wat hij of zij zegt.          

• Hij moet tussen de mensen kunnen staan. Geen bobo type maar realistisch.          

• Hij moet van carnaval houden!        

• Hij moet Venlo drugs vrij en veiliger maken       

• Hij moet wel een glaasje bier lusten!        

• Hij of zij mag wat slanker zijn.       

• Hij of zij moet door de inwoners van Venlo met de voornaam aangesproken mogen worden.      

• Hij of zij moet een duizendpoot zijn.        

• Hij of zij moet vooral ook humor hebben. In de moeilijke tijden die komen gaan (bezuinigen) vooral ook kunnen binden en verbinden. 

Financiële deskundigheid!    

• Hij/zij moet cultuur en kunst hoog in het vaandel hebben staan. Venlo heeft zeer breed pallet aan verenigingen, musea en instellingen. 

Hij/zij zal dit moeten koesteren en verder mee uitbouwen en stimuleren. Dit komt dan ook ten goede aan de sociale cohesie 

• Hij/zij moet houden en deelnemen aan de evenementen. faciliteiten enz. die in Venlo georganiseerd worden       

• Hij/zij moet niet alleen een goed bestuurder zijn , maar ook  verstand hebben van economie. het huidige bestuur in Venlo komt veel te kort 

vaak veel geschreeuw maar weinig wol. ik denk met name aan de woningbouw en al wat hieraan vastzit. Ik heb nog niet 1 persoon op dit 

moment horen vertellen , wat de werkelijke oorzaak van de ellende is. ik weet het , maar de politiek weet het niet of durft het niet te 

zeggen. 

• Hij/zij moet ook goed met kinderen kunnen omgaan        

• Hij/Zij moet ook rekening houden met de jongeren en kinderen        

• Hoe ouder, hoe groter de helicopterview. Handig als bestuurlijke kwaliteit.    

• Hoewel dat misschien niet de bedoeling is zou ik wethouder Twan Beurskens  als eerste kandidaat willen voordragen.      

• Hoewel ik aangegeven heb dat ik geen voorkeur heb voor een man of vrouw, het gaat tenslotte om de kwaliteiten van de persoon, zou ik 

het wel erg leuk vinden als Venlo een primeur heeft en voor het eerst een vrouwelijke burgemeester krijgt. En zeker nu we alleen maar 

mannelijke wethouders hebben. 

• Hoewel ik normaal gesproken zou kiezen voor een vrouwelijke burgemeester, vind ik de kwaliteiten van de a.s. burgemeester prevaleren 

boven het geslacht.           

• Hoop hier mee een bijdrage kan leveren voor het zoeken van een goede nieuwe burgemeester voor Groot-Venlo. Hierbij véél succes 

gewenst!    
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• Hopelijk duurt de benoeming procedure niet te lang. Venlo heeft gezien de financiële positie en wat er nog allemaal op stapel staat. 

Floriade en het kazerne kwartier een sterk leider nodig.        

• Hopelijk een burgemeester die het Venlo gevoel heeft.         

• Hopelijk eens een bestuurder die alles over een kam scheert en niet grotere in een bevoorrechte positie zet. Zoals onderscheid tussen de 

grote middenstander en de kleine.      

• Hopelijk eens iemand eindelijk met een representatieve! uitstraling ? en weer NIET iemand [ in geval van een man] met zo`n opgeblazen 

"nek"! 

• En vooral niet denkende die onnozele Venlonaren pikken toch alles!! Sorry,    succes.      

• Hopelijk is/wordt het niet zo'n burgemeester die lijdt aan grootheidswaanzin zoals zijn/haar voorganger. \prestige objecten zoals 

Maasboulevard, \maaspoort, Floriade en nu het Stadion. De burgers moeten het gelag hiervan betalen.         

• Hopelijk vinden we een burgervader met muzikale kwaliteiten...er zijn nog enkele vacatures binnen onze harmonie: vooral blazers zwaar 

koper     

• Hopelijk wordt er (door de raad) nu eens niet gelekt !!! Succes gewenst.       

• Houd de vertrouwenscommissie vertrouwelijk.   

• Hubert Bruls heeft het uitstekend gedaan. Goed communicator, snelle denker, mensenmens.      

• Hubert Bruls was een vakbekwame burgemeester, echter met te uitgesproken meningen. De nieuwe burgemeester moet, mede als 

voorzitter van de gemeenteraad, zijn persoonlijke meningen minder naar buiten brengen, doch meer als representatief persoon voor de 

gehele gemeente acteren. Als verantwoordelijke veiligheid moet de burgemeester zich hard kunnen maken naar "Den Haag" om deze te 

garanderen voor alle mensen in de gemeente Venlo 

• Huidige burgemeester Horst aan de Maas lijkt mij zeer geschikt         

• Iedereen is eigenlijk wel welkom. Ze gaan toch weer weg na een aantal jaren. En wat ze doen (gedaan hebben) is meestal niet in het belang 

van de burger maar in eigen belang.        

• Iemand als Jan Schrijen zou ik toejuichen.    

• Iemand als Leon Frissen of geen geldverslindende Peter Frey. Iemand die ook voor de armsten van Venlo werkt en denkt       

• Iemand als onze vorige Burgemeester Jan Schrijen zou goed zijn voor Venlo. Hij mag ook terug komen. Heeft gevoel voor de mensen en 

voor Venlo in alle opzichten, was een echte Burgervader voor Venlo en keek ook mee over de grens. Heeft destijds ook het drugsbeleid 

goed aangepakt, wat mede door Bruls weer is teruggedraaid. 

• Iemand die ook aan Tegelen/Steyl en Belfeld denkt en niet alleen aan VENLO. 

• Iemand die iets doet aan het Tegelse centrum. Als het zo door gaat, bestaat er over 5 jaar geen centrum meer.    

• Iemand die aan veel eisen voldoet is  Gerard Rabelink voormalig burgemeester van Maasbree.       

• Iemand die alle dorpskernen aandacht kan geven. 

• Iemand die de raad goed kan voorzitten met alle verschillende belangen van de raadsleden         

• Iemand die begrijpt dat de kosten voor de baten gaan! En vandaar uit naar oplossingen zoekt. Belangrijk dat zich profileert als stadsregio en 

Noord-Limburg betrekt bij Venlo       

• Iemand die de bewoners in de staddelen serieus neemt en niet alleen cijfers belangrijk vind      

• Iemand die de buitensporige ambities van diverse pluimages tot normale proporties kan terugbrengen en de financiële valkuilen in de 

gaten kan houden en tot normale proporties kan terugbrengen.        

• Iemand die de huik niet teveel naar de plaatselijke omstandigheden laat hangen. Die zaken belangrijk maakt, die werkelijk van belang zijn. 

Geen immens stadion voor een clubje dat ergens onderaan bungelt!      

• Iemand die de kosten van prestigeobjecten in de Gemeente Venlo niet eenzijdig op de burgers verhaalt met een verhoging van ruim 20% op 

de WOZ belasting !    

• Iemand die de leefbaarheid van de binnenstad verbeterd door controle en handhaving in de nachtelijke uren      

• Iemand die de leefbaarheid van het centrum verbeterd door betere controle en handhaving op geluidsoverlast van cafés nachts tussen 12 

en 6 uur       

• Iemand die de Limburgse cultuur begrijpt     

• Iemand die de taal spreekt. 

• Iemand die voor iedereen aanspreekbaar is.         

• Iemand die dialect spreekt. Tevens denk ik dat de bevolking weinig invloed heeft, er wordt te weinig geluisterd.  

• Iemand die beter omgaat met 't gemeenschapsgeld dan Dhr. Bruls heeft gedaan. Zoals de Floriade en het kazerneterrein zodat we nu diep 

in de schulden zitten. 

• Iemand die dicht bij de mensen staat, maar wel het belang van de stad en regio niet uit het oog verliest. Iemand die in staat is om Venlo 

naar een hoger niveau te tillen en ook kijkt voorbij de gemeente grenzen      

• Iemand die dicht bij de mensen staat!!!!!!!!!!!!         

• Iemand die een echte binding heeft met de Venlose Vastelaovend.    

• Iemand die een goede middenweg tussen politieke partijen weet te vinden en dit naar de burgers kan overdragen.   

• Iemand die er niet voor terugdeinst impopulaire beslissingen te nemen, zoals het terugdraaien van te dure projecten !!!!!      

• Iemand die ervoor zorgt dat het college met beide benen op de grond blijft staan en zich niet te buiten gaat aan grootheidswaanzin m.b.t. 

projecten zoals de Maasboulevard en het Kazerneterrein.       

• Iemand die geen drugsvergrijpen accepteert in welke vorm dan ook.        

• Iemand die goed de weg weet in politiek Den Haag heeft mijn voorkeur.    

• Iemand die hard is met een D en hart heeft met een T       

• Iemand die hart heeft voor Venlo en zijn burgers      

• Iemand die het belang van alle inwoners vooropstelt en niet iemand die belangen van zeer kleine groepjes de voorkeur geeft, tegen de 

meerderheid van de inwoners van groot Venlo      

• Iemand die investeert in het bedrijfsleven. 

• Iemand die de vergunningen losser laat die Venlo onnodig overal op toe past. 

• Iemand die bezuinigt op wegenbouw in de gemeente Venlo. 

• Iemand die bezuinigd op Floriade en investeert in langdurige werkplekken  

• Iemand die kunstminded is en ervaring heeft met culturele activiteiten.      
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• Iemand die luistert naar wat de mensen met Venlo willen en niet iemand die wil scoren met prestige projecten!!!!!!  

• Iemand die minimaal 10 jaar blijft       

• Iemand die naar mening van de burgers luistert en daar naar handelt. Interesse in de geschiedenis van de stad. Toeristische beleid 

behartigen. Drugbeleid goed uitoefenen. Schoonmaak beleid herzien.     

• Iemand die niet alleen naar de culturele projecten kijkt, maar ook naar de sociale projecten zoals bv een groot zwembad, een leuke 

bezigheid creëert voor de hangjeugd (jeugd ook begeleiden dat ze zelf verantwoording nemen voor hun eigen plek) bv. een skatebaan 

• Iemand die niet uit de Politiek komt, en zeker uit regio Venlo komt       

• Iemand die ook opkomt voor de zorg in Venlo  

• Iemand, die ook oog  en belangstelling heeft voor de aangeworven randgemeentes en niet alleen voor Venlo-city !!! en grote projecten, 

zoals Maaskade en voetbalveld en archeologie en wegen ! 

• Iemand die open staat voor de hele gemeente Venlo en die ook alle kernen van de gemeente voor vol aanziet .pas dan krijg je ook een 

goede samenwerking in zijn geheel.   

• Iemand die prioriteiten kan verdelen en dat er niet onnodige zaken behandeld of bekostigd worden en vooral in deze tijd.   

• Iemand die recht door zee gaat    

• Iemand die rekening houdt met de mensen die van een uitkering moeten rondkomen en het geld wat de gemeente krijgt ook daadwerkelijk 

aan de mensen geeft die het ook heel goed kunnen gebruiken. Dus vooral voor diegene die zorg nodig hebben.  

• Iemand die stelling durft te nemen tegen het drugs-wanbeleid uit Den Haag. Het zal wel weer een grote rotzooi worden met 

straatdealertjes en semicriminele koffieshops anders   

• Iemand die stuurt op kunst en cultuur en die financieel economisch goed inzicht heeft en de gemeente kan behoeden voor ondoordachte 

uitgaven.    

• Iemand die tegen onverantwoorde en risicovolle investeringen is in sport en cultuur tijdens economisch slechte tijden  

• Iemand die uit de regio komt heeft mijn voorkeur   

• Iemand die Venlo en de Venlonaren op zijn waarde weet te schatten, en zeker niet meegaat met de raad  om Venlo een te grote broek te 

laten aantrekken, zoals nu . Een groot relativeringsvermogen en grote overtuigingskracht is daarbij noodzakelijk. 

• Iemand die voor de stad en daarbij natuurlijk ook de omliggende regio hoog in het vaandel heeft. Iemand die er ook is voor de kleine burger 

en niet alleen voor de bedrijven en instanties. Die een luisterend oor heeft van/voor de burger.      

• Iemand die voordat grote projecten/uitgaven goedgekeurd worden eerst de bevolking raadpleegt of zij het hiermee eens zijn. Het is 

tenslotte ook ons belastinggeld.      

• Iemand die zich inleeft in de geest van de Venlonaren en Noord-Limburgers en zo praktijk gericht aanpak en niet politiek gericht zoals bij 

landelijk beleid drugaanpak en asielbeleid. Venlo had een goed functionerende oplossing voor koffieshops, maar helaas…. 

• Iemand die zich laat zien en iemand die goed zorgt voor Venlo.      

• iemand die zo is als BRULS     

• Iemand die zo weinig mogelijk met politiek bezig is maar wel zakelijke concrete beslissingen kan nemen.   

• Iemand die zorg heeft voor de wat sociaal zwakkere/gehandicapten. Het verwijderen van automatische deuropeners in flatgebouwen waar 

ouderen wonen, om 50.000 te bezuinigen, zoals onlangs op de stadsomroep te zien was, is in mijn ogen kortzichtig. 

• Iemand gelijk onze Burgemeester     

• Iemand met ambities maar geen wereldspeler Venlo is gewoon Venlo een geen wereldstad.     

• Iemand met de sympathieke en kundige eigenschappen van Bruls en iemand van het kaliber Opstelten.       

• Iemand met een charisma. En goede kennis van zaken en een Limburger        

• Iemand met een positieve uitstraling en die tussen de mensen staat       

• Iemand met gevoel voor humor is ook belangrijk.       

• Iemand met LEF !   

• Iemand met zijn/haar zetel of banden in de eerste kamer. 

• Er zal veel meer gedaan moeten worden om onze grensstad Euregio aantrekkelijk te maken. Deze bruggen moeten nog echt gebouwd 

worden.   

• Iemand uit gemeente Venlo vind ik heel belangrijk. Geen onzinnig geld uitgeven zoals met die automatische deurknop die 29 maart in de 

krant stond.        

• Iemand welke zijn ambtsperiode daadwerkelijk afmaak. Dus geen carrière manager!!!!     

• Iemand, die in staat is de besluitvaardigheid en besluitsnelheid te verbeteren. Daarnaast het terugdringen van de onvoorstelbaar stroperige 

ambtelijke organisatie.   

• Iemand, die niet boven de mensen staat, zoals Jan Schrijen zijn burgemeesterschap heeft gevoerd, en iemand met affiniteit met Limburg !     

• Iemand, die veelzijdig is en openstaat voor veel dingen, is van harte welkom.  

• Ik  hoop  voor  Venlo  op  een  burgervader  die net  als Hubert Bruls de zaken goed en  vooral  sterk  aanpakt  . 

• Die  Samen  met de andere steden zoals Helmond Eindhoven Roermond en  andere plaatsen , vooruit  wil op  een  positieve sterke wijze     

• Ik  hoop dat onze nieuwe (toekomstige) Burgemeester niet zover van ons afstaat als de vorige. Ik bedoel hiermee te zeggen, dat ik niet 

tegen zo iemand  moet opkijken, maar dat ik gewoon met hem (of haar) een praatje moet kunnen maken of een kopje koffie kunnen 

drinken. 

• Ik begrijp dat een burgemeester niet over op kan worden aangesproken, maar in de laatste jaren heb ik de indruk gekregen dat de 

gemeente Venlo meerdere personen heeft die menen dat zij burgemeester zijn. Het is erg jammer dat ik dan een brief naar het College van 

B&W stuur en deze door een of ander figuur wordt afgedaan die nog niet eens de moeite neemt om in zijn brief te zeggen dat hij namens 

B&W spreekt. In de laatste jaren heb ik verschillende brieven naar de gemeente verstuurd waarbij ik, in het 1e geval 8 maanden op 

antwoord moest wachten, en dit pas kreeg nadat ik wederom aan de bel trok, en in het 2e geval bijna op vijf dagen na een heel jaar. En 

toen was de termijn om bezwaar aan te tekenen verstreken. 

• Ik ben een zg. Hollandse, maar ik zou het op prijs stellen als de nieuwe burgervader/ moeder een Limburgs dialect kent en spreekt. Hoeft 

niet per se Venloos te zijn. Verder dat hij/ zij belangstelling heeft voor de stadsdelen o.a. Blerick. En zich daar ook laat zien, zoals onze 

huidige burgemeester. In ieder geval iemand die enige overeenkomsten heeft met hem. Heel jammer dat dhr. Bruls weggaat. Wens hem 

veel succes in Nijmegen. 

• Ik ben heel benieuwd of hier nu daadwerkelijk iets mee gedaan wordt. Heb wat dat betreft geen positieve ervaring; er zijn al eerder 

onderzoeken die door of namens de gemeente zijn uitgevoerd maar mensen nemen niet eens de moeite meer om ze in te vullen om 
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• Ik ben van mening dat onze nieuwe burgemeester zeker een Limburgse achtergrond moet hebben; een gezaghebbende en ondernemende 

burgervader met een behoorlijk niveau die echt boven de partijen staat. Ik vind overigens dat burgemeester Bruls het uitstekend gedaan 

heeft. 

• Ik ben van mening dat Venlo een Burgemeester nodig heeft die een lans kan breken voor de goede zaken die Venlo heeft, zoals b.v. plan 

Hector, en zich niet door Den Haag of Provincie voor een onmogelijk karretje laat spannen. Verder moet hij of zij voldoende karakter 

kunnen tonen de Gemeente Venlo uit de valkuil te halen die gegraven is door te ambitieuze particuliere initiatiefnemers voor plannen die 

Venlo alleen maar op termijn schade kunnen berokkenen, zoals het MFC plan van dhr H. Berden. De VVD fractie Venlo zou in dezen ook op 

zijn genomen stappen moeten terugkeren en zeker niet het voortouw in deze burgemeesterkeuze moeten nemen. 

• Ik ben voorstander van een niet te oud persoon ,die veel ambities heeft ,maar deze post niet als opstap wil gebruiken om zo snel mogelijk 

hoger op te komen . 

• Het moet een burgervader zijn die voor wat langere tijd onze stad wil dienen .     

• Ik denk dat het iemand moet zijn die niet alleen de regio betrekt in de plannen maar zeker niet de andere stadsdelen vergeet.[ of dat die 

het gelag betalen] Maar dat zal de politiek wel uitmaken, denk ik?      

• Ik denk dat Venlo iemand nodig die geen binding met het Limburgse heeft maar meer nationaal en internationaal denkt     

• Ik ga ervan uit dat de stad een bestuurder nodig heeft, geen regent die zichzelf op een voetstuk wil plaatsen    

• Ik geef duidelijk de voorkeur aan een persoon uit de omgeving van Venlo.      

• Ik had graag een burgervader die gezellig is, een ook graag een pilsje drinkt, en niet zo’n horeca hater die we nu hebben.     

• Ik haop det hae plat sprik!        

• Ik haop det weej eemes gaon kriege, dae de rem d'r ein bietje opgoeijt. Veurleupig gen groeëte projecte mier, maar eemes dae zörrig det 

d’r veur de ermere minse, de chronisch zieke, en de minse die wille sporte in Venlo, zowaal ald en jongk, geld gereserveerd wuurt 

• Ik heb Burgemeesters gekend die als ik 's morgensvroeg naar mijn werk liep in de Binnenstad mij aankeken als ik hem goedemorgen wenste 

met een blik van wie ben jij dan wel?? (JvG). Er waren er echter ook die glimlachend hetzelfde terug zeiden b.v. J. Schrijen 

• Ik heb dit al aangetekend. Een sociaal voelend mens. Gegroet.         

• Ik heb het gevoel als we niet beter op het vinkentouw zitten, dat Roermond de regiostad wordt. 

• Ondanks dat Venlo o.a. een transportstad is verdwijnt  K.v.K. , het belastingkantoor, en langzaam aan verschraalt Venlo op dit terrein.           

• Ik heb het liefste Dick Evers als burgemeester       

• Ik heb ingevuld geen politieke voorkeur. Helaas kan ik niet aangeven welke politieke kleur zeker niet Venlo moet vertegenwoordigen. Het 

maakt mij inderdaad niets uit als het maar een goede bestuurder is. Echter, het zou voor het imago van Venlo bijzonder slecht zijn als het 

een PVV-er zou worden. Naast het imago is het bedrijfseconomisch voor een internationale handelsstad, een tegenstrijdige keuze. 

• Ik heb liever een burgemeester die niet zo ambitieus is als zijn voorgangers en niet meer zo'n grote risicovolle projecten in het leven roept      

• Ik hoop dat de nieuwe burgemeester ook eens kijkt naar de rand en buitengebieden en niet alleen naar het centrum en de grote projecten 

(waar geen geld voor is)als ik eens om me heen kijk schaam ik me bij de gemeente Venlo te horen. dat de burgers de troep maar zelf 

opruimen werkt niet. ik hoop dat de nieuwe burgemeester hier iets aan doet . Ik ben er van overtuigt dat ik zeker niet alleen sta met deze 

mening. verder wens ik de nieuwe burgemeester veel succes en plezier bij zijn/haar werk. 

• Ik hoop dat de nieuwe Burgemeester zich een voorbeeld neemt aan Dhr. H. Bruls.    

• Ik hoop dat de volgende burgervader oog heeft voor HEEL Venlo met al zijn stadsdelen! En niet alleen voor zijn persoonlijke projectjes. Ik 

hoop ook dat er eens duidelijk gekeken word naar de gemeentelijke instanties en hoe zij hun werk "doen" ..  

• Ik hoop dat er een bruisende burgemeester benoemd gaat worden en géén Brulsige burgervader. Succes!!      

• Ik hoop dat er een burgemeester komt die dezelfde kwaliteiten heeft als dhr. Bruls of zijn voorganger Schrijen. Ik was erg tevreden over 

deze burgemeesters.    

• Ik hoop dat er veel positieve reacties komen en dat deze ook echt meegenomen worden in de profielschets.       

• Ik hoop dat hij/ zij een vriendelijke man/ vrouw wordt die het beste voorheeft met Venlo        

• Ik hoop dat we weer net zo'n sympathieke man of vrouw krijgen als burgemeester Bruls.   

• Ik hoop een voor de burger meer aandacht hebbende burgemeester. Iets VEEL minder aandacht voor pluche-zittende gemeenteraadsleden, 

zodat ook de burger weer iets meer aandacht krijgt en daardoor ook minder aandacht voor teveel prestigieuze projecten. 

• Ik hoop vurig op zo’n mooi krachtig en wijs mens als Mam. En niet meer zo’n type als Bruls, waarvoor je van zender wisselt als hij verschijnt! 

Ik heb altijd voor bestuurders en politici gewerkt en hoop op een zuiver persoon, die boven de partijen staat en realistisch is. Want alle 

burgers van Venlo weten dat de Floriade een flop wordt, net als het fiasco van Haarlemmermeer en daar bovenop nog de absurditeit van 

het kazerneterrein, dat men zich door Berden door de strot laat duwen! In en in triest, want wie moet daar weer voor opdraaien; juist ja: de 

burgers! En het rottige is dat stemmen niks uitmaakt. Vandaar dat zoveel mensen naar de PVV lopen. 

• Ik hoop, dat de nieuwe BURGERVADER, rekening houdt, met de mogelijkheden van de gemeente en niet de onze gaat vergelijken met een 

gemeente van 500.000 inwoners en ons gaat opschepen met de negatieve financiële gevolgen daarvan!!!!!!      

• Ik mag hopen dat onze nieuwe burgemeester iemand is die wethouder Ramon Testroote aan het lijntje kan houden, deze maakt het voor 

iedereen kapot. Misschien wordt zo niet juist de zieken en gehandicapte weer gepakt, zie WMO. 

• Ik sta voor een burgemeester die een voorbeeld is voor de samenleving.    

• Ik verwacht een goed leidinggevende en goede aansturingskracht, minder in de media. Daar heb je een persvoorlichter voor. Goed 

aansturen op controles van misbruik van sociale wetgeving en iemand die ook mensen met een uitkering aan het werk zet binnen de 

gemeente daar waar nodig is. Laat Venlo een mooie schone stad zijn, dat hoeft geen extra geld te kosten. Projecten alleen indien rendabel. 

dus een nuchtere goede manager. 

• Ik vind dat de afkomst / huidskleur niks veranderd aan de kwaliteiten en sociale vaardigheden die een persoon heeft.      

• Ik vind dat een burgemeester inspirerend en "opvoedend" mag optreden inzake gedrag van burgers, om oud en jong onderling  aan te 

zetten tot goede leefbaarheid in de stad.     

• Ik vind dat er een burgemeester moet komen die ook denkt aan de andere dorpen zoals Arcen, met bijvoorbeeld sneeuw word hier geen 

zout gestrooid. Ook moeten de buitenlanders zich aan de afspraken houden, zo niet moet er maatregelen worden genomen   

• Ik vind de enquête door het invullen van mijn leeftijd, geslacht en postcode herleidbaar naar personen. Misschien een idee om 

leeftijdscategorieën te gebruiken. Daarnaast is er weinig ruimte om een antwoord te nuanceren. Overigens vind ik het zeer positief dat de 

burgers hun mening kunnen geven. 

• Ik vind de leefbaarheid in de wijken erg belangrijk. Ook een groene omgeving. Dat een groene omgeving onderhoud vergt, wordt vaak door 

de gemeente vergeten. Vooral in de autovrije gedeeltes van de wijken wordt er weinig onderhoud gepleegd.      

• Ik vind Ger Koopmans een prima kandidaat.      
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• Ik vind het belangrijk dat de Burgemeester weet wat er leeft in de stad Venlo, maar ook voor de stadsdelen, Tegelen, Velden, Arcen, 

Belfeld.  

• Ik vind het belangrijk dat een burgemeester ervaring heeft met kunstbeleid, musea, kunstenaars en het feitelijke belang begrijpt van kunst 

in de samenleving voor iedereen.     

• Ik vind het belangrijk dat een burgemeester vooral goede communicatieve eigenschappen heeft, boven de partijen staat en positief 

vertrouwen uitstraalt    

• Ik vind het belangrijk dat er veel evenementen zijn voor de jeugd.  

• Ik vind het erg belangrijk dat de nieuwe burgemeester connecties met Den Haag heeft. De heer Job Cohen misschien?   

• Ik vind het erg belangrijk dat de nieuwe burgemeester een dienstbare invulling geeft aan het ambt. Einde aan de ego tripperij! Hij moet het 

eervol vinden voor onze gemeenschap als voorzitter van het college te mogen optreden.    

• Ik vind het ERG belangrijk dat de nieuwe burgemeester er mede zorg voor draagt dat Venlo haar eigen geschiedenis niet vergeet, en i.pl.v. 

alsmaar nieuwbouw, terwijl er een grote leegstand is van o.a. kantoorgebouwen, nieuwbouw te plegen van bijv. meer dan 

EURO.50.000.000,00 voor 1 gebouw !!! 

De kansen NU liggen op het Kazerneterrein en kunnen voor Venlo in de verdere geschiedenis een HEEL groot rendement opleveren. 

Mensen van her en der komen kijken naar complete gebouwen uit de geschiedenis van Venlo maar niet naar een gedeelte van die 

gebouwen.  De nieuwe burgemeester dient er tevens mede voor te zorgen dat we weer kunnen zeggen: GEMEENTE, HOU VAN VENLO, 

MAAR HOU HET SCHOON !!! Opruim- corvée- en schoonmaakdienst door spontane burgers alleen WERKT NIET !!! 

• Ik vind het van belang dat er samenhang in beleid is, waarbij onderwijs, cultuur, economie, natuur met elkaar in evenwicht zijn in een 

leefbare stad voor ieder.       

• Ik vind ook dat de nieuwe burgemeester meer moet op komen tegen junkies in het Joamerdal, zodat het ook veilig is om daar te spelen of 

te wandelen       

• Ik vindt dat de volgende burgemeester meer naar de mensen moet luisteren die in deze buurt wonen alleen die weten wat er in die buurt 

speelt b.v. overlast hangjongeren, afval, verloedering .        

• Ik vond het een interessante, maar vrij moeilijke vragenlijst      

• Ik was 8 jaar lid van de gemeenteraad in Brabant.   

• Ik wens de commissie veel wijsheid toe. Een goede burgemeester is van groot belang voor een stad in bloei/ontwikkeling als Venlo. Bruls is 

het voorbeeld hoe het niet moet. Nogmaals veel wijsheid toegewenst.       

• Ik wens de gemeenteraad veel succes met het invullen van de vacature van de burgemeester.   

• Ik wens de nieuwe burgemeester veel succes in Venlo!      

• Ik wens de nieuwe burgemeester veel wijsheid en kracht toe. Maar als wij burgers ook wat verdraagzamer worden en met Gods hulp moet 

het lukken van Venlo een mooie stad te maken.   

• Ik wens jullie heel veel succes        

• Ik wens u allen succes met het opstellen van het burgemeestersprofiel.      

• Ik wens u allen veel succes met een verantwoorde keuze - en zorg dat de nieuwe Burgervader  

• Niet voor een berg lasten komt te staan - lasten Floriade - MFC kazerne - MFC kazerne moet er t.z.t. wel komen maar eerst maar eens 

afwachten wat het resultaat is. 

• Ik wens U veel succes met de keuze van een nieuwe BURGERVADER.        

• Ik wil een burgemeester die praktijkervaring heeft met kunstbeleid, musea, kunstenaars en die het feitelijke belang begrijpt van kunst in de 

samenleving.         

• Ik wil een leuke maar ook verstandige burgemeester. 

• Zo een die we nu hebben is perfect!!       

• Ik wil graag een allochtoon als Burgemeester, alleen zodat mensen Venlo niet meteen gaan denken aan Geert Wilders, want Venlo is meer 

dan Geert Wilders   

• Ik wil graag een burgemeester die praktijkervaring heeft met kunstbeleid, musea, kunstenaars en die het feitelijk belang begrijpt van kunst 

in de samenleving en de waardevermeerdering qua imago en economie.        

• Ik wil graag een burgemeester die wat heeft met KUNST en die het belang van kunst voor de samenleving onderschrijft.      

• Ik wil hij/zij met de boerebroelof mee horen zingen. 

• Dus graag iemand uit de regio.   

• Ik wil ook graag een burgemeester die het belangrijk vindt dat ook de cultuur goed aan bod komt. 

• Die vooral het belang van kunst in een grote stad promoot.  

• Venlo wil een grote stad zijn maar het hoeft niet mee te doen aan de afbraak van kunst van deze  

• Ik woon niet meer in Venlo, maar heb nog steeds grote betrokkenheid bij de gemeente (o.a. vanwege mijn werk in Venlo).    

• Ik zal blij zijn als Bruls weg is  

• Ik zie mijzelf wel als geschikte kandidaat als Burgemeester van de gemeente Venlo, het is vrij simpel als ik naar de afgelopen periode kijk, 

een beetje meelopen en hier en daar wat graaien en als ik dan alles verzeikt heb kan ik net zoals mijn voorganger vertrekken. 

• Ik zoek een burgemeester die weerstand kan bieden aan de geldverslindende prestigeobjecten die in Venlo schering en inslag zijn. Dit zijn 

objecten die in het belang van enkelen zijn en niet voor de hele bevolking.  

• Ik zou graag een burgemeester willen die Diversiteit belangrijk vindt en bruggen kan bouwen tussen verschillende groepen in onze 

samenleving. Die zich inzet voor de werkeloosheid onder jongeren en een steentje bijdraagt aan het scheppen van banen.     

• Ik zou graag een burgemeester willen die niet een kruideniersmentaliteit heeft, maar een realistische kijk op het heden en in de toekomst 

wil kijken. Iemand die niet als doel heeft de begroting op orde te hebben maar een ruim denkende beleidsbepaler, die geen maatregelen 

neemt omdat het voor zijn partij beter uitkomt, maar omdat we als (mede) mensen iets goeds willen achterlaten voor onze kinderen en 

kleinkinderen. Kortom een "strijder" voor een betere samenleving en daarbij alle verschillende soorten mede landgenoten binnen de boot 

wil houden. 

• Ik zou graag een burgemeester willen zien die ook oog heeft voor Kunst en Cultuur. Iemand die praktijkervaring heeft  in deze richting. Een 

vrouw of man die beseft dat je met Kunst en Cultuur een stad als Venlo op de (internationale) kaart kan zetten  

• Ik zou graag een burgemeester zien, die het huishoudboekje van de stad beheert zoals een goede huisvrouw zou doen. Eerst geld voor de 

noodzakelijke en belangrijke dingen en dan pas voor dure zaken. Met andere woorden: van het Gemeente-inkomen eerst cultuur 
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(bibliotheek)  sociale zaken (verenigingen, fanfares, opleidingen, stadsonderhoud, enz.) financieren en als dat allemaal geregeld is bekijken 

of er nog geld over is voor een kazernekwartier. 

• Ik zou graag een representatieve man of vrouw als burgemeester willen. D.w.z. iemand met een normaal postuur. Tot nu toe waren het in 

mijn periode allemaal wat forse personen. Niet om aan te zien!!!!!! Ook een persoon die zowel duidelijk Venloos dialect als Algemeen 

Beschaafd Nederlands kan spreken. Goed leiderschap voor "Groot Venlo" is ook erg belangrijk. 

• Ik zou graag in deze slechte economische tijd een burgemeester hebben die goed kijkt naar uitgaven en ook de economie zo goed mogelijk 

volgt en waar nodig adequaat ingrijpt.   

• Ik zou het fijn vinden als we een burgemeester krijgen die meeleeft met de mensen, die niet alleen uit is op publiciteit en geld. Hij moet 

rekening houden met wat de burgers willen.   

• Ik zou het fijn vinden als we een burgemeester zouden krijgen die het belangrijker vindt dat de oudere mensen onder ons een fatsoenlijke 

behandeling krijgen i.p.v. zoveel minuten per patiënt voor een verzorgende. 

• Ik zou zelf de ideale man voor Venlo zijn, dus hierbij biedt ik mij aan om burgervader te worden     

• In de enquête niet alleen de vragen stellen voor een "mannelijke" bestuurder (lees; burgervader etc.)   

• In dit politiek onrustige klimaat is een partijloze burgemeester de beste optie. Denk daarbij aan iemand als Miel Theeuwen met een grote 

betrokkenheid bij de stad, als professional ervaring over heel de wereld, extreem intelligent, groot netwerk in de regio. 

• In ieder geval iemand die het Limburgse in het bloed heeft zitten en geen Hollandse ik weet het toch beter.  

• In ieder geval ook iemand die getuigt van respect voor anderen/andere medewerking zonder direct een afstandelijke blaffer te worden die 

denkt dat hij het wel weet. 

• Misschien zou het goed zijn als hij ook invoelingsvermogen heeft voor de stijl van onze oosterburen en is een behoorlijke kennis van de 

Duitse taal een pre (en dus niet van de Engelse taal!) 

• In ieder geval niet iemand die Venlo gebruikt als opstap naar een nog grotere gemeente. 

• We zijn afhankelijk van het achterland Duitsland en dat moet en mag de burgervader niet buitenbeschouwing laten. Tenslotte bezorgen zij 

ons heel veel financiële middelen voor Venlo. 

• In roerige tijden zoals deze is de stad Venlo opzoek naar stabiliteit. De nieuwe burgemeester moet zich kunnen identificeren met burgers, 

lokale bedrijven en de lokale besturen. Het is nu van groots belang dat de burgemeester deze actoren kent. 

• Interesse vooral voor het nieuwe mfc de kazerne. Venlo doe er wat aan en snel   . 

• Ja ik wil wel burgemeester worden in Venlo ben een inlandse Venlose eik . 

• Aangezien  wij in een multiculturele stad wonen ben ik voor een betere uitgaansgelegenheid omdat we heel veel studenten hebben die nu 

naar andere gem gaan om daar hun vertier te zoeken 

• Jammer dat bij de vraagstelling stad genoemd is i.p.v. gemeente. als inwoner van Belfeld voel ik mij geen inwoner van een stad!      

• Jammer dat  dhr. Bruls weg gaat een zeer capabel persoon. Wens hem veel succes in Nijmegen.     

• Jammer dat er een gelimiteerde keuze en geen eigen inbreng mogelijk is       

• Jan Mans niveau. Geen Limburger! Zeker geen ten zuiden van Venlo geboren bestuurder met overgewicht. 

• Een man van niveau 

• Niet Frissen!  

• Jullie hebben het over 'burgervader'. Hoe zit het met een eventuele 'burgermoeder'?   

• Kandidaat :  Rob v.d. Zwaag, kent de regio en heeft ondertussen ervaring opgedaan.  Ben zelf wel VVD'er , maar zie in deze CDA'er een goed 

bestuurder.   

• Kandidaat moet breed draagvlak hebben bij alle politieke partijen, ongeacht politieke voorkeur kandidaat   

• Kies een burgemeester die meer een entrepreneur is dan een ambtenaar.  

• Kies voor een integer man of vrouw   die    weet wat er onder de bevolking van laag tot hoog leeft, en  iemand die  niet  zichzelf   

belangrijkste vindt.     De tendens is helaas in de landelijke politiek steeds meer in opkomst.    

• Kijk eens naar een burgemeester die niet alleen oog heeft voor de stad Venlo, maar ook voor de diverse dorpskernen en stadsdelen.      

• Kijk met spanning uit naar de "nieje Börger"        

• Kunnen we niet stemmen op een burgemeester?        

• Kunstminnend zijn , belang van cultuur en kunst voor de stad inzien     

• Kwaliteit moet voorop staan in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Het zou wel aardig zijn als de nieuwe man/ vrouw uit Venlo 

komt. Zie Patrick Janssens, succesvol burgemeester van en uit Antwerpen.    

• L.S., Het is natuurlijk uitzonderlijk dat de nieuwe B. al deze kwaliteiten in zich verenigt, daarom van alles wat. Voor mij echter een 

menselijke burgervader die de sfeer, de cultuur van Venlo en Limburgse stad en land begrijpt en er affiniteit mee heeft.  

• Laat de nieuwe burgemeester achter het bureau uitkomen en kijken wat echt nodig is in Venlo. En dan dus niet zulke ideeën als het niet 

meer opruimen van de wijken en prullenbakken weghalen. En vervolgens roepen hoe schoon ons Venlo is. Kom dan eens echt in de wijken 

kijken! 

• Laat het een goede burgemeester wordt die ook veel geeft om kinderen en die KiKa sponsort     

• Laat het een persoon zijn die de horeca in Venlo weer levendig maakt en wat soepeler met de regels omgaat en dit ook aan de bevolking 

laat weten  

• Laat het geen PVV'er zijn!   Laat het geen VVD'er zijn..       

• Laat het iemand zijn die doet wat hij zegt en elke belofte nakomt of er anders geen doet , geen politieke mooi prater maar in gewone taal 

duidelijk naar de mensen toe.     

• Laat het MFC Blerick vallen!!  Bouw nu eindelijk het MFC in Arcen !!     

• Laat het vooral een burgemeester worden die tussen de bevolking van GROOT VENLO gaat staan. 

• Hij/zij dient zich op de hoogte stellen wat er zich op "Werkvloer" afspeelt.   

• Laat het vooral een burgervader zijn, met oog voor de stadsdelen en die met en tussen de bevolking staat en daarbij zeker een politieke 

lobby kan voeren binnen de provincie/ den haag     

• Laat het vooral ook iemand zijn met gevoel voor humor, relativerend vermogen! 

• Geen behoefte aan een carrière figuur!      

• Laat het woord - bruggenbouwer - in de profielschets weg. en kies voor iemand van de nieuwe garde die actief is en geen tijd verspilt aan 

(te)veel eten en drinken buiten de deur.   

• Laat U2 maar komen in dat nieuwe mfc     
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• Leeftijd jong !!     

• Let op met het belastinggeld, Rome is ook niet in een dag gebouwd!     

• Liefs een ervaren burgervader van buitenaf. Wel bekend met de regio en achterland.  

• Liefs iemand uit Brabant of Limburg. 

• Moet minimaal dialect spreken.       

• Liefst geen politicus   

• Liefst iemand die juist GEEN lid is van een politieke beweging.    

• liefst  dat de nieuwe burgemeester ook Venloos spreekt   

• Liever geen burgemeester die verbonden met een politieke partij is en vanuit de partijlobby werkt. Dus iemand die boven de politiek kan 

denken en handelen. Verder zal een belangrijke eigenschap zijn om tegenstellingen binnen de maatschappij te verkleinen, dus 

depolariseren. En uiteraard met verantwoordelijkheidsgevoel de stad bestuurd en zijn ego daaraan ondergeschikt maakt. 

• Liever het hele kazerneplan voorlopig opzij zetten. Ga meer investeren in cultuur.  Tajirimuseum.  Afwerken van Kloosterdorp Steyl. 

Verplaatsing Tiendschuur en Keramiekwerkplaats naar Steyl. Theater De Garage. Daarbij: Venlo schone stad. Ruim de rommel op !!!! 

• Lijkt me iemand te moeten worden, die beter regeert dan de Gemeenteraad.        

• Los van deze vragen; zou Frans Timmermans niet een goede ( interim ) burgemeester zijn?     

• Maak Frans Pollux maar burgemeester, die weet het altijd, dus    

• Managementkwaliteiten en inzicht in overheidsfinanciën zijn ook belangrijke eigenschappen  

• Mark Verheijen een uitstekende kandidaat!      

• Mark Verheijen terug!      

• Meer aandacht voor de dorpskernen van Venlo   

• Meer dingen die andere steden ook hebben, zoals een bioscoop.  

• Meer interesse tonen in de kleinere dorpen, in plaats van altijd Venlo zelf. De kleine dorpen zijn ook belangrijk en mogen niet vergeten 

worden.   

• Meer luisteren naar de ondernemers en meer aandacht voor hun plannen      

• Meer met het Duitse achterland samenwerken op Cultuurgebied    

• Meer van dit soort enquêtes, ook bij andere belangrijke en misschien wel minderbelangrijke keuzes.   

• Met Bruls en zijn voorganger Schrijen heeft Venlo vooruitgang geboekt. Iemand met een vergelijkbaar profiel zou deze positieve 

ontwikkelingen voort kunnen zetten   

• Mijn voorkeur  gaat uit naar een burgemeester a la John van Graafeiland.     

• Mijn voorkeur gaat uit naar een  ervaren vrouwelijke burgemeester   

• Mijn voorkeur gaat uit naar een jonge burgemeester.  

• Mijn voorkeur zou uitgaan naar iemand met een Limburgse achtergrond  

• Minder cultuur maar meer conjunctuur   

• Misschien een goede burgemeester zou iemand zijn zoals Geert Wilders, die durft tenminste op te komen wat juist en niet juist is, en durf 

tenminste voor het Nederlands volk op te komen  

• Moet een warm hart hebben voor de Indiëveteranen net zoals Burgemeester Bruls (een geweldige man)  

• Moet iemand uit de regio zijn. Iemand die Venlo positief naar buiten brengt. Iemand die zorgt dat er hoger opgeleiden naar Venlo komen. 

Iemand die internationale bedrijven naar Venlo kan halen. Iemand die daadkrachtig is. Iemand die een goed overkomt bij de media. 

• Moet minimaal ons dialect verstaan of dit willen leren   

• Moet minstens een termijn in Venlo blijven       

• Moet ook dialect kunnen spreken! en uiteindelijk ook in Venlo woonachtig zijn!    

• Mogelijk iemand die zijn Roots in Venlo heeft liggen      

• N.a.v. de vraag of het belangrijk is dat de nieuwe burgemeester lid is van een politieke groepering: Hij moet onpartijdig zijn.    - We wachten 

af wie Venlo gaat besturen. Hopelijk voldoet hij aan de vermelde eigenschappen. Tussen theorie en praktijk bestaat veel verschil. 

• Na de geweldige ontwikkeling van Venlo, lijkt consolidatie aan de orde,; vooral economisch is er nog veel te doen in het belang van de 

inwoners van groot-Venlo en de regio, dus nog geen tijd voor consolidatie, maar nieuwe energie met een nieuwe burgemeester, die nieuwe 

kansen creëert met zijn medebestuurders. 

• Na jaren van aandacht voor uiterlijk vertoon zou een burgemeester met op de eerste plaats oog voor de mens op z'n plaats zijn   

• Nationaal bekend bestuurder met communicatieve kwaliteiten   

• Ik hoop enkel dat onze nieuwe burgemeester (man of vrouw) Venlo zeer goed zal doen.      

• Niet alleen oog voor centrum maar ook  de bewoners van   wijken als heierhoeve       

• Niet iemand die alleen kijkt naar Venlo maar ook naar andere kernen zoals de dorpen  

• Niet iemand met blalblabla, maar doet wat hij zegt.     

• Niet iemand van veraf. Iemand in de geest van Jan Mans destijds of Jan Schrijen!  

• Niet per se letten op Limburgse herkomst, meer letten op de vaardigheden nodig voor een omgaan met steeds veranderende situatie.    

• Niet per se een Limburger, wel een met een Limburgs gevoel ! 

• Niet te hogen salaris eisen solidariteit met de inwoners we moeten allemaal bezuinigen   

• Niet te oud. Max 50      

• Nieuwe burgemeester dient het beste met Venlo voor te hebben: dat is GEEN MFC ten koste van alles (en met een fors geleend bedrag) => 

bezuinigingen op de meest uiteenlopende gebieden (verenigingen, bibliotheek, sociale voorzieningen enz. enz. enz.).  

• Nieuwe burgemeester moet zichtbaar zijn in de samenleving. Tevens een aanjager voor economie en bedrijvigheid.   

• Nieuwe burgemeester: Géén scheidings-''deskundige'', géén besmet verleden zoals Depla in Heerlen. Het liefst uit Brabant of Limburg 

(maar niet uit Maastricht) Géén Onno Hoes Type! Géén afgedankte 2e kamer type! Leeftijd +/- 50/55 jaar      

• Niet allen in korte termijn oplossingen en eigen "lijfbehoud" denken  

• Noodzakelijke, niet populaire beslissingen durven te nemen !!!  

• Nu iemand die niet zo met geld gooit. Er wonen ook mensen buiten de stad. Als je ziet hoeveel puin er rond slingert. Iemand die ook 

interesse heeft in de buitengebieden.   

• Om goed met de burgers te kunnen communiceren lijkt het mij een pre om dialect te spreken of in ieder geval goed te kunnen verstaan.    
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• Omdat ik bestuurslid ben van verschillende verenigingen o.a. de zonnebloem weet ik uit ervaring dat...... Door alle  bezuinigingen  veel 

ouderen dreigen te vereenzamen en komen hierdoor in een sociaal isolement. Met alle gevolgen van dien. Een burgervader die hier ook 

begrip voor heeft en niet alleen begrip maar ook een oplossing heeft. En dan doel ik op de hoge huren en onkosten die we tegenwoordig 

moeten betalen. Dat er betaald moet worden weten wij ook. Echter veel van onze ouderen moeten het alleen met hun AOWeetje doen en 

wij kunnen dan geen hoge entree prijzen gaan vragen. 

• Onkosten voor de burgers niet hoger; en goed op de financiële situatie let van de stad    

• Ons politieke landschap raakt steeds meer versplinterd. De burgemeester zal dus ook veel moeten investeren in draagvlak voor beleid in de 

raad. Dat betekent wat minder een eigen agenda en profiel, want een bruggenbouwer en verbinder moet zijn plezier halen uit het 

"procesresultaat" en minder uit wat hij bereikt heeft. De nieuwe burgemeester moet dat in vorige functies ook hebben laten zien. Ik wens 

de vertrouwenscommissie veel succes en hoop dat ze niet alleen rationeel naar kandidaten kijken en hen op "scorelijstjes" beoordelen 

maar op zoek gaan naar hun gevoel bij kandidaten. Een zeer betrokken burger met enige ervaring op dit vlak. 

• Onze nieuwe bestuurder moet beschikken over veel talenten en inzichten. Binnen het mannenbolwerk zou een vrouw een heel nieuwe blik 

op zaken kunnen geven. Mijn voorkeur gaat bij gebleken geschiktheid dan ook uit naar een vrouw. 

• Onze nieuwe burgemeester moet open staan voor wat de burgers van Venlo dwars zit en meer voor het centrum van Venlo kan betekenen   

• Onze nieuwe burgemeester zou Limburger moeten zijn, en meer naar de burgers moeten luisteren m.b.t. beleid in de stad. 

• Oog voor toerisme, streekeigen producten en pro horeca  

• Ook de kleinere stadsdelen aandacht blijven geven en hun niet het gevoel geven dat alle geld alleen maar naar ambitieuze projecten van de 

Gemeente Venlo zélf gaat. Kijk naar groenonderhoud en strooibeleid. En de toestand van de wegen mag ook dáár wel een 

• Op het gebied van openbare orde en veiligheid dient hij de regels  

• Omtrent nachtvergunningen te controleren en te handhaven om zodoende de binnen stad weer leefbaar te maken   

• Op zo kort mogelijke termijn de juiste man vinden (aanstellen).  

• Op zoek naar een burgemeester; zie: www.aencmedia.nl.  E-paper. Tegelse Courant. Editie van 21 maart 2012. Column op pag. 3   

• Opbouwen met gemeentegeld is geen kunst, BEHOUDEN WAT WE HEBBEN WAT GOED IS EN DAAR OOG VOOR HEBBEN, dat is de kunst. 

Denk bijvoorbeeld aan de bibliotheek. Oog hebben voor de betrokkenheid van burgers. Schandalig dat zo'n dorpsraad in Hout-Blerick word 

gepasseerd, zo’n, wijlen, Wiel Driessen word tegengewerkt. Een goede burgemeester moet hier altijd waardering maar vooral OOR en OOG 

voor hebben. (Niet postuum veren in de kont steken.) STOP met grote uitgaven en begin met kleine bedragen de goedheid van de burger te 

belonen. Die burger die iets voor de gemeenschap doet en er niet per se zelf (veel) beter van wordt. 

• Overal die rotzooi en blikjes langs de weg en aan de Maas stoort mij enorm. Ik zou willen dat daar wat meer aan gedaan wordt.  

• Persoonlijk ben ik van mening, dat het tijd wordt voor een vrouwelijke bestuurder, met gevoel voor de samenleving voor onder andere de 

kinderen in deze stad zowel als ook voor mensen met een centje minder. Die i.p.v. steeds bezuinigen ook eens naar investeren kijkt dit 

hoeft niet altijd veel te kosten. Die naar projecten die op de lange termijn iets voor Venlo en omgeving ook daadwerkelijk iets betekenen. 

Iemand die tegen de vriendjespolitiek ingaat en zo ook mensen van buiten af een kans geeft. En dit ook na het bedrijfsleven toe uit. Als 

gewone Nederlander heb je het in Venlo moeilijk en dit gevoel wordt vaak versterkt door verschillende wethouders en raadsleden even 

eens door de wijkraden. Luistert naar jong en oud en niet half hartig! 

• Persoonlijk, heb ik niet veel ervaring, als het gaat om stadsbestuurders en het besturen ervan, daarom zijn mijn meningen alleen suggestief 

en misschien te verwaarlozen. Alhoewel ik deze eigenschappen, in een persoon als individu sowieso mooi vind. 

• Persoonlijke aanrader: Ger Koopmans. Goed voor volk en stad.  

• Politieke partij is niet belangrijk: er is al genoeg partijgezanik (in Nederland).    – Iemand, die de wethouders (die zich gedragen als 

onderkoningen en zaken tegen de mening van de stadsbevolking doordrukken) in toom kan en wil houden, én de geldbak kan beheersen. 

• Prima idee om deze enquête te houden.    

• Probeer als raad een waardig vervanger voor Bruls te benoemen. 

• Liefst iemand van het kaliber Bruls. 

• Succes ermee  

• Probeer Mark Verheijen te strikken die heeft de kwaliteiten in huis   

• Recht voor zijn raap zijn, en er niet omheen draaien.  

• Redelijk algemene vragen, veel wijsheid toegewenst! 

• Rob v.d. Zwaag   

• Schrijen terug!!    

• Schrijen, Bruls, beide mensen die midden in de Venlose samenleving staan/stonden. ..    

• Sportieve, niet dikke burgemeester     

• Start a.u.b. weer met het opruimen van de openbare wegen. Het ziet er niet uit!     

• Suc6     

• Succes     

• Succes  

• Succes   

• Succes    

• Succes       

• Succes       

• Succes    

• Succes ;-)    

• Succes er mee!     

• Succes ermee om een mooie eerste burger voor onze geweldige stad te benoemen!!!!     

• Succes met de benoeming!    

• Succes met de zoektocht en a.u.b. geen 'Sinasklepper' meer haha;)  

• Succes met het kiezen van een nieuwe burgemeester   

• Succes met het vinden van de juiste burgervader.   

• Succes met het zoeken naar de nieuwe burgervader.     

• Succes!      

• Succes!    
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• Succes!       

• Succes.    

• Succes.   

• Suggestie de nieuwe burgervader...Ramon Testroote man met humor!   

• S.v.p. geen zakkenvuller, want die zijn er echt teveel in dit land. Verder ook iemand die een einde maakt en tevens geen behoefte heeft aan 

alle veel te dure en onnodige prestigeprojecten zoals Floriade ed. Dat soort projecten komen vooral tot stand omdat er een aantal 

personen in een netwerk geld ruiken en dan wordt dat erdoor gedrukt t.b.v. hun eigen gewin. Dat de samenleving daarbij dan moet 

bloeden voor de tekorten interesseert ze niet meer, want dan nemen ze ontslag met een royale afvloeiingsregeling. Die nieuwe eerlijke 

burgervader waakt hierover! 

• S.v.p. niet zo'n partijdige als Bruls.    

• Toegankelijk, bij voorkeur Limburgse roots/inslag, humor   

• Tof Thissen   

• Trefwoorden: visie, out-of-the-box- denken, niet bang om nieuwe wegen in te slaan!   

• Uiteindelijk hebben wij als gewone burgers geen enkele invloed op jullie beslissingen.   

• Uitermate belangrijk is dat de nieuwe burgemeester oog heeft voor de gevaren van leegstand in de binnenstad.  

• Unne echte Limburger, of op zien mins Limburgs spraekend. Eemus dae zich neet veur un kerke luut spanne (Floriade, MFC de Kazerne) 

maar eemus dae zelf verstand haet en neet bakke met geld oetguuf umdet det toevallig door bepaolde persoene gewins is.       

• Vanwege mijn ziekte kan ik helaas niet ver lopen om mijn hond uit te laten. Bij mij in de buurt is maar één uitlaatplaats. Wat mij ook stoort 

is dat er veel groene bakken zijn weggehaald in de buurt waar ik woon; dus wil ik heel graag een burgervader, die een hondenvriend is. 

• Veel succes    

• Veel succes bij het zoeken naar een nieuwe burgemeester!   

• Veel succes met de goede keuze   

• Veel succes met de keuze voor de nieuwe burgemeester en Hubert Bruls veel succes in Nijmegen   

• Veel succes.   

• Veel wijsheid en vooral de bereidwilligheid om ego en eigen belang opzij te zetten, naar elkaar te luisteren, samen te werken om samen tot 

een goed resultaat voor Venlo te komen wens ik de gemeenteraad en allen die een rol hebben in de procedure die leidt naar een nieuwe 

burgemeester voor de gemeente Venlo van harte toe. 

• Venlo dient een burgemeester te krijgen die realist is en geen stadions voor enkelen bouwt maar bouwt voor de gehele gemeenschap.   

• Venlo heeft een burgemeester nodig die er is voor de gehele bevolking en alle wijken en niet zoals dhr. Bruls die er alleen maar is voor een 

selecte groep en de binnenstad van Venlo.    

• Venlo heeft een burgemeester nodig die leiding kan geven en niet alleen boven de partijen staat maar die zich ook niet laat beïnvloeden 

door invloedrijke leden en van het bedrijfsleden/bewoners van Venlo. Hij zal oog moeten hebben voor het verenigingsleven. 

• Venlo heeft een burgemeester nodig die maatschappelijk intelligent is en zich wil inzetten voor de burgers van de stad.  

• Venlo heeft een burgemeester nodig die praktijkervaring heeft met kunstbeleid, musea, kunstenaars en die het feitelijke belang begrijpt 

van kunst in de samenleving. Tevens moet hij  empatisch zijn en een stimulator en aanjager voor een positief samenleven. 

• Venlo heeft een kunstminded burgemeester nodig     

• Venlo heeft m.n. behoefte aan een burgemeester die duurzaamheid en C2C hoog in het vaandel heeft. De stad kan zich daarmee sterk 

profileren, met de Floriade als katalysator.   

• Venlo heeft nu vooral een burgemeester nodig die zorgt dat het gemeentebudget in balans blijft, nu en in de toekomst. Een realist die zich 

niet verliest in megalomane projecten, maar vooral zijn zorgfunctie voorop stelt. Dat verwacht men van een "burgervader”. 

• Venlo heeft zich de laatste jaren positief ontwikkeld, veel en gezellige evenementen die behouden moeten blijven. Buurten die opgeknapt 

zijn of worden. Ik vind het belangrijk om de wensen van misschien niet al te grote omvang ook niet uit het oog te verliezen. 

• Venlo is een stad om trots op te zijn, mijn kinderen zijn er geboren dus het zal altijd een speciaal plekje in mijn hart hebben.  

• Venlo is en van de 5 greenpoorts van Nederland. De ontwikkeling van klavertje 4 komt eraan. De nieuwe burgemeester moet daarom ook 

een goede kennis hebben van de agribusiness. Ook gelet op de omliggende plaatsen waar deze sector ook sterk vertegenwoordigd is. 

• Venlo is veel meer een samenstelling van dorpen klein-stedelijke gebieden dan andere steden wat een bijzondere complexiteit heeft. 

Daarnaast is Venlo een stad met veel werk m.a.w. er werken veel mensen in regio Venlo die buiten de regio wonen. 

• Venlo komt (lees: is) in financieel zwaar weer. De nieuwe burgemeester moet meer managementkwaliteiten dan bestuurlijke kwaliteiten 

hebben. Anderzijds moet Venlo zich verder ontwikkelen als stad. Om die ontwikkeling vorm te geven binnen de financiële kaders zoals die 

nu bestaan zal een enorme uitdaging moeten zijn voor de ideale kandidaat. 

• Venlo moet een linkse burgemeester krijgen   

• Venlo moet terug met haar ambities. Venlo is een provinciestadje dat ook op dat niveau moet acteren. 

• Venlo is meer dan de stad. Er wordt in de enquête gesproken over stad. Dat is nou net een probleem is van Venlo. Het is een gemeente.  

• Verbinden en inspireren op alle niveaus 

• Verbind Venlo centrum / Kazerne en centrum Blerick, maak er het kloppend hart van de Euregio Venlo van !  

• Verder vind ik eigenlijk ook wel dat onze nieuwe burgervader Limburgs moet praten  

• Vernieuwingen rustig bekijken niet overhaast. Toekomst gericht zijn. Vooral denkend hoe de Burger c.q.. Belastingbetaler van Venlo hier 

over denkt. Denk eens aan de vele panden die leeg liggen. Knap de binnenstad op want die loopt leeg . 

• Verstand hebben van economie. Zoals de vorige wethouder Verheijen. 

• Zorgen voor meer veiligheid, politie meer controles laten doen. Denk eens aan de senioren die s-avonds niet de straat op durven.   

• Vind het vooral belangrijk dat Venlo een burgemeester krijgt die het belangrijk vindt dat Venlo een stad is waar de burgers veilig kunnen 

wonen met verschillende nationaliteiten. 

• Sport en cultuur moeten hoog op de agenda staan.    

• Voor de verandering  misschien een vrouw ,maar een man als die beter is oké   

• Vooral GEEN lintjesknipper en bloemenuitdeler. En zeker niemand die continu bezig is voetstukken voor zichzelf en zijn maatjes te bouwen   

• Vooral goed vooruit kijkend. Niet te veel ineens, het moet ook te betalen zijn en nuttig voor de Bevolking van Venlo. Dus.... zuinig zijn met 

de euro's.   

• Vooral iemand die tegen de bouw van een nieuw V.V.V. stadion is . En verder heb ik mijn voorkeur in de vragenlijst beantwoord . 
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• Vooral iemand, die ook de (financiële) beperkingen van onze stad ziet en het gemeentebestuur hierop voortdurend wijst, zodat we geen al 

te grote ambities hebben m.b.t. stadions, evenementen, welke alleen maar teveel financiële risico's en overlast veroorzaken. 

• Voorkeur voor een minder arrogante en buiten de samenleving staande burgemeester als Bruls. Bovendien voorkeur voor Limburger.     

• Voorkeur voor een VROUW. We hebben ook al geen vrouwelijke wethouder. Moet goed uitzien en toch gezag uitstralen.    

• Vraag als het een burgemeester word wie heeft dan de invloed op wie,  wie mag bepalen wie het wordt; kunnen wij als Venlonaren zelf een 

keuze maken wie de nieuwe burgemeester van Venlo word of word dat bepaalt in de achter kamertjes ??    

• Wat betreft het geslacht van de nieuwe burgemeester wil ik opmerken, dat op de eerste plaats dient te staan dat het om de BESTE 

kandidaat moet gaan; dat kan een vrouw en dat kan een man zijn, maar: dat bij GELIJKE geschiktheid een vrouw mijn voorkeur heef 

• Wat vooral van belang is dat de burgemeester geen regent is. 

• Ziet dat hij er is voor Venlo en niet anders om; 

• Zich persoonlijk bemoeit als bestuurder met projecten die financieel uit de hand gaan lopen. (Stadion etc.) 

• Weer cultuur naar Venlo haalt    

• We hebben een burgemeester nodig die weet wat belangrijk is, besluiten terug durft te draaien en geen financiële risico's neemt (zie 

miljoenen lenen voor een stadion). Iemand die de geschiedenis van Venlo kent en deze wil gebruiken om het imago van de stad te 

verbeteren. Iemand met liefde voor natuur, cultuur en archeologie en zich niet laat meeslepen door iemand met een grote zak geld. Die 

niet zijn eigen naam op een plan wil drukken om voor eeuwige roem te gaan en de inwoners van de stad serieus neemt. Een burgemeester 

die niet zijn wil oplegt aan de gemeenteraad en geen documenten achterhoud of te laat verstrekt waardoor er verkeerde beslissingen 

genomen kunnen worden! 

• Weggegooid geld zo'n enquête  

• Wethouder Beurskens   

• Wij willen een burgemeester  die Diversiteit belangrijk vindt en bruggen kan bouwen tussen verschillende groepen in onze samenleving en 

die van ons stad Venlo een mooi en leefbaar stad maakt .   

• Wij willen graag een burgemeester die doet waar hij voor staat.   

• Wijsheid inzake benoeming nieuwe burgemeester en vooral geen partijpolitiek gedoe!  

• Wil een burgemeester die daadkrachtig zal optreden tegen het kazerneproject. Dus geen vriendjespolitiek meer en die inderdaad nee zal 

gaan zeggen tegen dit megaproject. Dit gaat de stad miljoenen kosten en die worden verhaalt op de burgers.  

• Wordt tijd dat we eens iemand voor langere duur krijgen. De laatste jaren hebben we telkens burgemeesters en wethouder gehad die 

plannen smeden en bij het uitvoeren of voltooien al vertrokken zijn zodat andere deze plannen moeten afhandelen   

• Ze moet aardig zijn!   

• Zeer belangrijk dat een burgemeester iemand is die onder de bevolking komt, in goede en in slechte tijden. Een doorgeefluik naar de 

politiek door met burgers pers. contact te leggen en hier dan ook iets mee doet. Dit kan de lokale maar ook de landelijke politiek zijn. Om 

de afstand tussen burger en burgemeester zo klein mogelijk te maken zou het goed zijn als de burgervader dialect spreekt. Het woord 

burgervader spreekt voor zich, vader van de burger. 

• Zeer goed contact hebben met de leden van de tweede kamer  

• Zeer goede kontakten met politiek Den Haag. Het mag geenszins een kamerlid zijn, die zich nog eventjes in zijn nadagen zijn zakken komt 

vullen met een Burgemeesterspost, en voortijdig zijn baan opzegt ten faveure van een nog beter salaris.   

• Zeker geen meeloper zijn en Venlo in zijn/haar hart kan sluiten (niet iemand die zijn schoonmoeder kan verkopen) Niet iemand die van een 

gokje houdt maar een gedegen financieel beleid naleeft.   

• Zeker iemand die goed met de euro’s om kan gaan en geen gat in de hand heeft wat op dit moment alom een normaal iets schijnt te zijn en 

niet meer uitgeven dan er in komt en niet als er een gat dreigt de onroerend goedbelasting verhoogd, ook als de huizen prijzen dalen. 

Alleen al het idee dat ze een nieuw stadion willen bouwen bezorgt me kippenvel 

• Zet junkies en drunkies in bij het SCHOONHOUDEN VAN V E N L O..  

• Zoals ik reeds eerder aan heb gegeven, heeft een vrouw als burgemeester , een andere aanpak, gevoelsmatig , en in benaderingswijze , en 

meer Affiniteiten met de burgers , de voorgaande burgemeesters zijn stuk voor stuk in de 23 jaar dat ik hier woon , abstracte figuren 

geweest , met geen enkele klik naar de burgerij , zijn ze belangrijk geweest voor de Venlonaren , NEEN , baantjes jagers, die niet hoeven te 

solliciteren------daarom kies ik voor een vrouw !!! Hoop dat mijn suggestie een bijdrage heeft geleverd , en dat Venlo weer eens een stad 

wordt met sociale allures , vooral voor degene die het erg moeilijk hebben !!!!  

• Zoek de ideale mix tussen Hubert Bruls en Jan Schrijen! (en dit mag natuurlijk ook een vrouw zijn. Jocus zal zich wel aanpassen!!)  

• Zoek een burgemeester van het type Jan Mans! Succes! Géén mtc-bouwer!     

• Zoek niemand die Venlo alleen maar ziet als opstap naar wat anders   

• Zolang het maar geen 2e Bruls is…  

• Zolang het maar geen zogenaamde knuffelburgemeester is en niet uit zuid Limburg komt   

• Zorg dat het iemand word met begrip voor de wensen van ouderen en mensen met een beperking  

• Zorg voor een echte burgervader. Iemand die gevoel bij de stad en mensen heeft. Geen moraalridder maar iemand die weet wat er speelt 

tussen de mensen en weet waar de mensen behoefte aan hebben.  

• Zorgen dat de cafés in de binnenstad niet dood bloeden, aangezien vaak word gezegd dat Venlo als studentenstad wil worden gezien. En 

dat dan veel kroegen juist sluiten vind ik een slecht voorbeeld. De cafés zorgen voor sfeer, toeristen, mensen, en economie in de 

binnenstad, dit mag niet dood bloeden! 

• Zorgen dat Venlo op Universitaire niveau komt en studenten binnenhaalt én bindt.  

• Zou het fijn vinden, als hier in het buiten gebied meer gecontroleerd werd ,hoe het reilt en zeilt. De gemeentewagens, lees mensen, rijden 

hier rond en rijden meer dan nodig ,dan dat er werkelijk gewerkt word. DAAR kon op bezuinigd worden...SCHANDE dat WIEL DRIESSEN zijn 

baan werd ontzegd op 60 jarige leeftijd. DE man die de kar hier trok en werkelijk onmenselijk werk verrichtte voor de gemeenschap. DAT  

"ZAG" de gemeente niet...lees wilde de gemeente niet zien! Die man verdiende een standbeeld!!!! Maar dat werd hem ontzegd...Heel, heel 

triest dat alles! 

• Zou zeker ook iemand van buiten Limburg mogen zijn. Venlo is echt andere stad dan 5 of 10 jaar geleden en daar hoort andere type 

burgemeester bij.    
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Bijlage 2:  Vragenlijst enquête profiel nieuwe burgemeester gemeente Venlo 
(Met uitkomsten (rechte tellingen) per vraag.) 

 

 
In deze bijlage is de vragenlijst opgenomen, die gebruikt is voor de enquête. In de vragenlijst is bij de 

vragen aangegeven hoeveel personen een bepaald antwoord hebben aangekruist. 

 
 
 
 

Enquête profiel nieuwe burgemeester gemeente Venlo 
 
Zoals u weet legt burgemeester Hubert Bruls in mei 2012 zijn ambt als burgemeester van de gemeente 
Venlo neer. Momenteel beraadt de gemeenteraad zich over het profiel, waaraan een nieuwe 
burgemeester zou moeten voldoen. Met behulp van deze enquête wil de gemeenteraad achterhalen 
welke ideeën hierover bij de Venlonaren leven. Bij het opstellen van het profiel kan daar dan rekening 
mee worden gehouden.  
 
Daarom nodigen wij alle inwoners van de gemeente Venlo uit onderstaande vragen te beantwoorden. U 
kunt de ingevulde vragenlijst vervolgens in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar:  
 
Gemeente Venlo, afdeling GEGRF, 
Antwoordnummer 6001,  
5902 VB  Venlo. 
 
De vragenlijst dient uiterlijk 12 april teruggestuurd te zijn. 
 
Het is ook mogelijk de vragenlijst in te vullen op internet. Ga daarvoor naar de gemeentelijke website 
www.venlo.nl/nieuweburgemeester  en klik op de link voor de vragenlijst.  
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1 Heeft u een voorkeur voor een mannelijke of 
vrouwelijke burgemeester? 

 
 1539 geen voorkeur/ maakt niets uit 

  400 man 

  377 vrouw 

 
 

2 Vindt u het belangrijk dat de nieuwe 
burgemeester lid is van een politieke 
groepering? 

 
 1805 nee 

  512 ja       �  zo ja, welke: 

 
 
 

3 Met welke van onderstaande aspecten van de 
gemeente Venlo dient de nieuwe burgemeester 
volgens u affiniteit te hebben?  

 
(U mag maximaal 5 antwoorden aankruisen. Kies daarbij de 
aspecten, die u het belangrijkste vindt).) 

 

   613 vernieuwende & uitmuntende stad 

 1040 bedrijvige stad 

   786 groene stad 

   638 centrum van de (Eu)regio 

   789 culturele stad 

 1150 sociale stad 

 1924 veilige en leefbare stad 

   538 internationale stad 

   838 stad van evenementen en sport 

 1338 gezellige stad 

   711 stad van actieve mensen 

    16 geen voorkeur/ geen mening 

 
 

4 Welke kwaliteiten dient de nieuwe burgemeester 
te hebben?  

 
(U mag maximaal 5 antwoorden aankruisen. Kies daarbij de 
eigenschappen, die u het belangrijkste vindt).) 

 

   685 managementkwaliteiten 

   803 representatieve kwaliteiten  

    791 financiële deskundigheid 

 1252 sociale vaardigheden 

   545 ambitieus 

   639 grote politieke en bestuurlijke ervaring 

   743 gevoel voor identiteit en cultuur van de 

verschillende stadsdelen 

 1380 daadkrachtig leider 

   848 teamspeler/ collegiaal bestuurder 

 1180 iemand die boven de partijen staat 

 1096 gevoel voor de identiteit en cultuur van 

Venlo 

   312 iemand die vooral nationaal en Europees 

denkt 

     36 geen voorkeur/ geen mening 

5 Welke eigenschappen dient de nieuwe 
burgemeester te hebben?  

 
(Ook bij deze vraag mag u maximaal 5 antwoorden aankruisen. 
Kies daarbij de eigenschappen, die u het belangrijkste vindt).) 

 

 1319 een burgervader: iemand die zich onder de 

burgers begeeft en met hen meeleeft 

   688 iemand met een sterke binding met Venlo 

en de regio 

    981 een integer iemand, die het goede voor-

beeld geeft qua waarden en normen 

    936 iemand met een bindend vermogen: een 

“bruggenbouwer”; zowel tussen diverse 

bevolkingsgroepen als tussen groeperingen 

met verschillende belangen 

 1026 iemand met een netwerk en met invloed: 

iemand die iets voor Venlo kan bereiken bij 

de provincie, het rijk en Europa 

    821 een stimulator van de economische 

mogelijkheden van Venlo 

    306 een aanjager van regionale samenwerking 

    947 iemand die bijdraagt aan een positief imago 

van Venlo 

 1144 een daadkrachtig bestuurder op het gebied 

van openbare orde en veiligheid 

    747 een besluitvaardig en standvastig leider bij 

calamiteiten 

 1447 iemand die goed kan communiceren, zowel 

met burgers als met andere bestuurders, 

instanties e.d. 

     23 geen voorkeur/ geen mening 

 

 

 

Tenslotte nog enkele vragen over u zelf 

 

 

6 Bent u een man of een vrouw? 

 
 1378 man 

   839 vrouw 

 
 

7 Wat is uw leeftijd?        jaar 

 
 

8 Wat is uw postcode?     (Alleen de cijfers). 

 
 
 
 

9 Eventuele opmerkingen of suggesties: 

 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst 
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