Jubileumjaar
Op 1 januari 2018 is het 675 jaar geleden dat Venlo stadsrechten kreeg.

1 Bent u ervan op de hoogte dat Venlo als stad een jubileum
te vieren heeft in 2018?
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700 jaar stad
Algemeen bekend
Heb bewust 625 en 650 meegemaakt
Waarom?
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Het jubileum wordt, net als het vorige jubileum in 1993, gevierd, maar veel soberder dan
destijds. Vanwege de precaire financiële situatie waarin de gemeente als gevolg van het
zorgtekort verkeert.

2 Bent u van mening dat Venlo dit jubileum zou moeten
vieren of kan het geld beter worden bespaard?
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Anders, namelijk:













700 jaar is beter
700.is een echte
Alle inwoners een kadootje/geld ipv feest
Dit mag best spaarzaam gevierd worden, maar zet dan wel de burger in het voetlicht en niet de
ambtenarij.
Het geld kan beter worden bespaard en hiermee kunnen tekorten worden weggewerkt.
Het jubileum moet gevierd worden, niet ongeacht de kosten, maar ook niet op een sobere
manier.
Ik vind het geen jubileum getal 675
Niet gevierd worden 675 is geen speciaal jaartal
Tekorten in de zorg
Van mij mag het gevierd worden, als dit niet ten kosten van de zorg gaat.En als ieder stadsdeel
hier van mee profiteerd
Venlo moet roeien met de riemen die ze heeft. Persoonlijk vind ik 675 jaar geen jubileum. Maak
er maar 700 van!
Waarom is 675 zo bijzonder zodat het gevierd moet worden. Ronde 100-tallen, eeuwfeesten dus,
lijkt me op zijn plaats. Of denkt iemand dat hij wat mist als dit niet gevierd wordt? Veelal zijn dit
soort feesten vooral voor de profilering van de politici. Juist die hebben dat op dit moment niet
verdiend. Alhoewel tegen de tijd van een feestje er waarschijnlijk al een wisseling van de wacht
heeft plaats gevonden. Zitten die mensen met een nog groter financieel gat achtergelaten door
hun voorgangers.
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Zeker mag er aandacht zijn voor dit jubileum. Deelgemeenten kunnen hierbij voor zichzelf
beslissen, of en hoe dit eventueel vorm gegeven kan worden. Het stuit mij bijzonder tegen de
borst dat het argument "zorgtekort" in deze misbruikt wordt als zijnde DE REDEN waarom dit
jubileum soberder gevierd wordt. Dit is pertinent niet waar! Maar wel typisch voor "Gemeente
Venlo"!
Zie toelichting
Zonder kosten te maken aandacht aan schenken

Toelichting
Het jubileum moet
gevierd worden,
ongeacht de kosten







Het jubileum moet
gevierd worden, maar
wel op een sobere
manier









Het jubileum hoeft
niet gevierd te
worden, het geld kan
beter worden
bespaard









Als het op de juiste wijze wordt georganiseerd kost het de gemeente niets. Het
moet geld opbrengen voor de stad. Extra bezoekers met veel verteer en deze
moeten jaren later nog terug blijven komen. (eigenlijk zoals dd Floriade wordt
voorgespiegeld...)
Een viering is dus voor alle Venlonaren en niet alleen voor onze zogenaamde
bestuurders die er niets van bakken.
Het is mooi wanneer een generatie wonende in een stad eens een jubileumfeest
meemaakt. Laten we dan maar eens bezuinigen op de zelfverheerlijking van het
college (denk hierbij bv. aan uitdragen van “Hun” Stadskantoor) en de burgers ook
iets gunnen. Zij verdienen het minder.
Is een reclame voor de hele stad
Eigenlijk zou het jubileum beter groots gevierd kunnen worden. Het besparen op
dit feest zijn toch maar kruimels voor de stad. Ook al wordt er geld bespaard ons
stadsbestuur heeft het sneller uitgegeven aan zaken die ze achteraf niet meer
weten dan wij kunnen besparen.
Maar met gezond verstand zeg ik als burger, het past niet om dit nu groots te
vieren.
Het blijft een moeilijke keuze gezien de besparingen pp de zorg en de
armoedebestrijding
Het kan niet zo zijn dat dit toch wel speciale moment niet wordt benadrukt door
het falen van de gemeente. Vind ik een vreemde gang van zaken. Of vraag
verschillende partijen of ze samen met de gemeente iets willen organiseren. De
gemeente hoeft toch niet alleen voor de kosten op te draaien?
Het vieren van iets positiefs en toegankelijk voor alle inwoners is belangrijk. Zéker
nu er de afgelopen periode (te)veel zaken vanuit de gemeente en politiek
kwamen waar de burgers niet trots bleven op HUN Venlo.
Ik ben van mening dat alles in het leven gevierd moet worden. En Venlonaren
staan in de regel vooraan als er gevierd wordt. Festiviteiten kun je zo goedkoop en
duur maken als je zelf wilt.
Beter het geld steden aan goede zorg en als er wat gevierd word dan in alle
stadsdelen en niet alleen in centrum van Venlo
De gemeente komt toch al geld te kort
Financiën toch al niet rooskleurig door personen , die het niet kunnen!
Gebruik het geld voor nuttige zaken, zoals opruimen zwerfvuil en /of reparatie
straten en stoepen, of voor evenementen waar minder bedeelden ook wat aan
hebben.
Je kunt beter wachten op een rond getal.Wij zijn tegenwoordig groot Venlo!!
Vindt ik geen speciale datum.
Zoals we er nu financieel voor staan lijkt het me geen goed idee.
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Anders, namelijk:






Weet niet



Op een gepaste, maar tegelijkertijd grootse (en innovatieve
kostenbesparende/drukkende) manier. Het getuigt van slecht beleid als hier geen
potje voor is gemaakt, aangezien dit jubileum al enkele jaren, zo niet 25 jaar in de
planning staat.
Van mij mag het gevierd worden, als dit niet ten kosten van de zorg gaat.En als
ieder stadsdeel hier van mee profiteert en niet alleen stadsdeel Venlo
Wel feest, zorg ervoor dat Venlo in het zonnetje staat. Zet Lex Uiting in! Een
betere reclame voor de stad heb je niet. Hou een feest op een historische plek.
Bv. de oude haven (waar eerst het stadsstrand was, of in de kloostertuin bij 'de
Klep'.
Ik hoop dat het geld, indien er een jubileum wordt gehouden, ook daadwerkelijk
gebruikt gaat worden om cultuur historisch erfgoed te laten zien. De stadsrechten
te publiceren of een cultuur historisch feest/markt te houden. Het geld gaat toch
wel over de balk gegooid worden.
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3 Heeft u een idee of tip voor een activiteit waarmee het jubileum sober
maar toch gepast gevierd zou kunnen worden? (n=191)
Idee/tip (35%):




































Breng de gemeenschap samen
Bv. toneelvoorstelling in de Maaspoort over de geschiedenis van Venlo, die voor iedere burger
toegankijk is. Gratis of kleine bijdrage.
Concerten door en voor Venlonaren
De venlonaren betrekken
De veroorzakers van deze tekorten de belonen persoonlijk een handje mag geven
Een chronologie laten schrijven en die in verschillende vervolgafleveringen per mail uitgeven aan
de burgers van Venlo. In ieder geval niet weer de bn-ers van Venlo met het neusje vooraan.
Een concert waaruit de veelheid en rijkdom aan Venlose liedjes blijkt.
Een gezamenlijke feestdag op een datum/dag verzorgd door Venlo en haar deelgemeenten!
Elke inwoner moet de beleving gratis kunnen bijwonen
Er zijn zoveel goede Venlose artiesten met creatieve ideeen, misschien die mensen om advies
vragen
Expositie in het Stadhuis met oude foto's
Extra Zomerparkfeest avond "Venlo625" met Venlose artiesten
Faciliteer in het organiseren van een gezellig lunch voor mensen die het minder breed hebben en
of die moeilijker verbinding met anderen mensen aangaan. !
Feest met Venlose artiesten
Feestspektakel met Venlose zangers en zangeressen.
Geef alle inwoners een roos
Geef alle mensen die van voedselbank afhankelijk zijn iets extra's
Geef elke inwoner een duim
Geef geld aan bijvoorbeeld de huizen van de wijk en buurtverenigingen zodat daar met de buurt
samen iets gedadn kan worden
Geef geld aan jeugdzorg. In Venlo wordt al héél gevierd.
Geen gondels.
Geen jubileum is pas sober
Geen kabelbaan
Gewoon niet
Grootse kermis als middelpunt waar mogelijk niet alleen geld aan uit wordt gegeven maar wat
misschien ook wat oplevert om verdere festiviteiten rondom mee te financieren. Hier zou op een
creatieve manier op ingespeeld moeten worden. Echter begint de tijd behoorlijk te dringen als er
nu nog niets geregeld is, omdat men niet met geld kan omgaan.
Grote kermis (2x)
Grote kermis en vuurwerk
Heel veel ideeën
Iedere inwoner/gezin klein kado
Iets gezamenlijks waar elke venlonaar aa n mee kan do en. bijvoorbeeld allemaal op eenzelfde
tijd het glas heffen waar je ook bent. guinness book of record poging?
Iets waar heel venlo iets aan heeft
Iets wat bijdraagt aan verfraaiing binnenstad (bloemen/kunst)
In de zomer een Middeleeuwse markt organiseren met sávonds muziekbands op verschillende
plaatsen in de stad
Je kunt genoeg organiseren,er .
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Joekskapellen door de stad laten lopen
Kermis (2x)
Kermis groot
Laat alle verenigingen zich begin september presenteren in de Venlose binnenstad, noem dit
'Venlo, 675 jaar jong', betrek Comité Kinderfeesten erbij en ontsteek 's avonds een groot
vuurwerk. Het kost dan relatief weinig en iedereen wordt erbij betrokken
Laat de bestuurders lekker thuis of een keer echt werken voor de rest van Venlo
Mega kermis, tegen betaalbare prijzen
Met elkaar voor elkaar
Middeleeuwse markt met kleding en soldaten uit die tijd
Mooi vuurwerk
Muziek
Niet vieren
Niet vieren. Met 700 jaar vieren is beter.
Niks doen
Open lucht concert
Openstelling stadsmuren.
Optocht door de stad met deelnemers in kledij van 675 jaar geleden
Organiseer iets voor de sociale minima
Organiseren van evenemten en niet alleen in Venlo, maar in de hele gemeente!
Publiceren stadsrechten in huis aan huis krantje of het houden van een cultuur historisch
fesst/markt.
Receptie open voor alle inwoners
Spellendagen per wijk met wijk tegen wijk en finale weekend
Venlo schooner door een dawg met de Schoolklassen de blikjes opruimen die ze zomaar overal
neergooien.
Venlose muziekkorpsen en eventueel andere verenigingen in de binnenstad laten optreden
Via internet en tv.
Zichtbaar maken in het straatbeeld
Zie toelichting
Zie toelichting.
Zorg voor een betere doorstroming van het verkeer. Gratis parkeerplaatsen buiten de stad (gratis
pendelvervoer), waardoor de stad ook voor de eigen bewoners toegankelijk blijft, want die
blijven nu massaal weg op bijvoorbeeld Duitse Feestdagen etc.

Ik heb geen idee/tip (52%)
Weet niet (14%)
Toelichting
Idee/tip:






Culturele concerten. Vele vereningingen in Venlo. Met €300.- p. concert maak je ze
heel blij. Dan heb je het over € 40.000 . Dan kunnen 130 koren en
muziekvereningingen in groot Venlo de burger toch het gevoel geven van feest in
de gemeente.
Er zijn talloze mogelijkheden. Concerten, straatfestival, wedstrijd VVV tegen grote
tegenstander, stad op tijd versieren. etc.
Ik wil wel graag in een commissie zitten om iets te organiseren (is mijn vakgebied).
Discussiëren brengt altijd ideeën met zich mee en dan spreek ik echt uit ervaring!
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Organiseer , bijv in de biebliotheek of in de kantine van het stadskantoor een aantal
eenvoudige lunches, waar mensen op kunnen intekenen. Om andere mensen te
ontmoeten. En hierbij kan bijv een levensverhaal van iemand zelf verteld worden.
Bijv een asielzoeker met status die in venlo woont, of een gehandicapte of
uitkeringsgerechtigde. Om op deze manier meer begrip en verbinding te krijgen als
samenleving in Venlo. Venlo verbindt....
Toeristen moeten Venlo verlaten met een blij gevoel...Deze stad wil ik nog eens
bezoeken...
Ze kunnen het versoberen door zelf thuis te blijven en de burgers laten feesten
want zij zijn diegene die met de ellende zitten die door eerder genoemden werd
veroorzaakt.
Zie vorige toelichting, deze vraag past niet na de vorige vraag, daar was al het
antwoord GEEN jubileum vieren aangegeven.

Ik heb
geen
idee/tip



Begrijp niet wat 675 betekent anders dan dat het lang is. Hoe ligt dat in de NL
geschiedenis?

Weet niet



Gezien het grote tekort op de zorgkosten dient hier geen geld aan besteed te
worden.
675 Jaar is ook geen bijzonder jaar, je kunt wel alles vieren.
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