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AGENDA 
 

 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
3 februari en 3 maart, om 20.00 
uur in onze SP-fractiekamer: 
Garnizoenweg 3 te Venlo 
(kazerneterrein), gebouw E-115. 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(actieve SP’ers, denkers en doeners) 
op dinsdag 10 februari en 10 
maart, 20.00 uur in De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Fractieoverleg op 26 januari 
en 9 en 23 februari, steeds om 
20.00 uur in de SP-fractiekamer. 
 

 In februari start de campag-
ne voor het Limburgs Parlement 
en daarmee ook voor de kabi-
netsmeerderheid in de Eerste 
Kamer. Landelijke verkiezingen 
dus! Help mee de SP winnen. 
Hoe? E-mail naar: venlo@sp.nl 

Voorzitter Hai Berden van VVV-Venlo 
noemt het onontkoombaar dat de ge-
meente Venlo de club gaat steunen, 
anders zou er geen toekomst meer zijn 
voor VVV. Staat het water zo hoog aan 

de lippen? Moet de ge-
meente zulke topsport-
bedrijven bijstaan? We 
voelen er weinig voor, 
zeker als we niet weten 
wat er aan de hand is 

en waarom men nu ineens de hand 
komt ophouden.  
 
Berden zegt dat VVV steun nodig heeft 
van de gemeente omdat anders het 
betaald voetbal in Noord-Limburg 
gaat  verdwijnen en dat zonder investe-
ringen van de gemeente de club niet 
kan investeren en nooit uit de Eerste 
Divisie (Jupiler League) zal komen. Een 
vreemd argument, de gemeente mag 
geen direct geld investeren in voetbal-
clubs, dat is namelijk staatssteun.  
 
Berden stelt ook dat de club nog nooit 
een cent gehad heeft van de gemeente. 
Fout, want in 2002 ging er 2,8 miljoen 
euro naar VVV om stadion de Koel op 
te knappen. Daarnaast kwam er bij 
datzelfde voorstel een garantiestelling 
van 2 ton voor het spelersveld. Kortom 
3 miljoen belastinggeld zit al in VVV.  

De gemeente wilde zelfs ruim 40 mil-
joen euro investeren in een nieuw sta-
dion. Terwijl er al vele plannen, uren en 
vergaderingen aan gespendeerd waren 
was het VVV zelf dat er eind 2012 de 
stekker uit trok, “vanwege de voor-
waarden die de gemeente stelde”, zo 
zei Berden toen. VVV zou het stadion-
plan zelf wel met private investeerders 
doen slagen. Maar ook dat lukte niet, 
VVV haakte opnieuw zelf af, daar had 
de gemeente geen enkele rol in. 
  
Hai Berden trekt de vergelijking met de 

culturele instellingen die subsi-
die krijgen. “VVV trekt ook veel 
bezoekers, voetbal heeft ook 
een culturele waarde dus zou 

VVV ook een bijdrage uit het gemeen-
schapsgeld moeten krijgen.” Zo stelt 
Berden het even gemakkelijk voor, 
maar dat is appels met peren vergelij-
ken, die vlieger gaat niet op.  
 
Als in het najaar van 2012 VVV vol 
overtuiging zegt de gemeente niet no-
dig te hebben, wat is er dan in twee 
jaar veranderd?  En is de gemeente 
daar debet aan en moet zij dan de pro-
blemen financieel oplossen?  
Als VVV voor haar voortbestaan afhan-
kelijk is van de gemeente moet ze eens 
bij zichzelf te rade gaan of dat wel ver-
standig  is. Zoek naar andere opties. 

Moet gemeente voetbalclub financieel steunen? 

Een strijdvaardig 2015 
We zien in toenemende mate hoe men-
sen om diverse redenen in de armoede 
geraken of nog net financieel het hoofd 
boven water kunnen houden. Maar de 
verrijking aan de top blijft doorgaan. 
Sterker, wetgeving om dit te beteuge-
len werd vlak voor de jaarwisseling 
(dankzij VVD, D66, CDA) uitgesteld!  
 

We zien dat het in politiek Den Haag, 
Provinciehuis en stadhuis al lang niet 
meer over mensen gaat, maar over 
geld. Geld als doel in plaats van als 
middel om het goede te doen voor dat 
wat van ons allemaal, of kwetsbaar is. 
 

Veel veranderingen gaan we in 2015 
pas (echt) voe-
len. Neem de 
bezuinigingen 
in de zorg, op 
de beschermde 
sociale werk-

plekken, ziektekostenregelingen, jeugd-
zorg en nog tal van andere zaken. 
 

Ander beleid, niet omdat het beter is 
voor de mensen, maar omdat het kabi-

net het goedkoper wil en het niet meer 
zelf wil uitvoeren, en het daarom met 
fors minder budget over de heg bij de 
gemeenten kiepert. 
Voordeel is wel dat de zorg nu dichter 
bij de mensen komt, met de uitvoering 
door de gemeente en op wijkniveau 
komt een wens van de SP in vervulling 
maar deze uitvoering kan in het begin 
ook kinderziekten hebben. We moeten 
dan ook waken dat de zorg voor ieder-
een beschikbaar en betaalbaar blijft. 
 

In 2015 gaan we ons volop richten op 
armoedebestrijding, het aanpakken van 
de bron zodat armoede in Venlo liefst 
uitgebannen wordt en bijvoorbeeld 
voedselbanken overbodig worden. 
  

Met de voortdurende crisis, werkloos-
heid en alle bezuinigingen wordt 2015 
voor velen opnieuw een moeizaam jaar. 
Maar ook een jaar van strijd. 
Vooral strijd voor solidariteit en mense-
lijkheid. Er is namelijk genoeg voor 
iedereen. Het komt alleen neer op het 
eerlijk willen delen met elkaar. We zet-
ten onze strijd voort voor een beter 
Venlo, voor een 100% sociaal Venlo.  
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Op 8 december 2014 werd bekend dat het Kunsten-
centrum Venlo in een reorganisatie al haar muziekdo-
centen ontslaat en management en gebouwen zal be-

houden. Daarnaast maakte 
de provincie bekend dat er 
meer cultuurgeld naar Noord-
Limburg moet. Kan het ene 
het andere redden? Dat heb-
ben we meteen die dag aan 

het gemeentebestuur voorgelegd.  
 
Wegens aanhoudende bezuinigingen van de gemeente 
op het Kunstencentrum in Venlo werden al eerder 
mensen ontslagen, het aanbod versoberd en de locatie 
Arsenaalplein verlaten en daarmee alle werkzaamhe-
den ondergebracht in het Goltziusgebouw. 
En dan nu het bericht dat er opnieuw mensen wor-
den ontslagen, ditmaal alle 24 muziekdocenten, die 
dan vanaf september kunnen terugkeren als zzp’er 
(zelfstandige zonder personeel, soort eenmanszaak). 
Een nare constructie waarbij je je kunt afvragen of dit 
het muziekonderwijs goed doet? 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “Het Kunstencentrum 
(en haar voorganger SKV) heeft al vaker te kampen 
gehad met financiële problemen. Kunst en cultuur 
zijn niet vanzelfsprekend, wil je een aantrekkelijke 
stad zijn dan dien je een goed cultuuraanbod te bie-
den en ja, dat kost geld, dat moet je er voor over 
hebben.” 

“Echter heeft de gemeenteraad jarenlang ingestemd 
met steeds nieuwe bezuinigingen en versoberingen in 
het cultuurbeleid. Dan verbaast het eigenlijk ook niet 
dat bij opgelegde kortingen er gekeken wordt waar 

nog te snijden is maar de gemaakte keuze voor het 
ontslag van personeel vinden we wrang.” 
  
Volgens het Kunstencentrum is deze ontslagron-
de nodig om “toekomstbestendig te blijven, rekening 
te houden met verdienmodellen en liquidatierisico, het 
gebeurt om ons heen overal”, zegt de directie. 
 

Heerschop: “Klinkt alsof er enkel met een boekhoud-
kundige blik is gekeken naar mogelijkheden en 'dus' 
de grootste kostenpost, het personeel er aan moet 
geloven waarmee men het hart en de ziel wegsnijdt. 
Door het schrappen van de 24 muziekdocenten blijven 
er volgens de media nog zo’n 10 medewerkers over 
waarvan de helft dan weer bestaat uit management.” 
 
Voor de ontslagenen komt een sociaal akkoord en ook 
is er de mogelijkheid om per september terug te keren 
maar dan als zelfstandige, zzp'er, een goedkope con-
currerende inhuurkracht met als enige afnemer het 
Kunstencentrum dat voor de ex-collega's geen perso-
neelspremies meer en lager loon hoeft te betalen.  
 

Het is maar de vraag of de zzp’ers kunnen rondkomen 
van de inkomsten, na aftrek van alle kosten en het 
afschaffen van de tegemoetkoming in de belastingen. 
Om dat te vereffenen gaan mogelijk de educatiekos-
ten omhoog waardoor de drempel voor mensen om 
een muziekles te volgen ook omhoog gaat. Een on-
wenselijk gevolg van deze bezuiniging. 
 
Op 22 december had de SP-fractie een overleg met 
enkele muziekdocenten over (eventuele) 
(gezamenlijke) acties. Diezelfde dag is met onze steun 
een breed actiecomité gevormd dat de plannen van 
tafel wil en met de Kunstencentrumdirectie en ook de 
gemeente wil overleggen over alternatieven.  

In november en december 2014 is ROOD bezig ge-
weest met een onderzoek naar de leefbaarheid onder 

de studentenwoningen aan de 
Koninginnesingel te Venlo. Uit dit 
onderzoek zijn verschillende mis-
standen naar boven gekomen. 
Woonwenz heeft inmiddels toe-
gezegd de situatie te verbeteren.  
 

ROOD-lid Rohan Nagel organiseerde het onderzoek: 
“Uit een deur-tot-deur onderzoek dat ROOD-Venlo 
heeft gedaan, is gebleken dat bij de studentenwonin-
gen liggend aan de Koninginnesingel er het een en 
ander mis is. 
Hier praten we over ongedierte, onduidelijke afspra-
ken, slechte communicatie met de verhuurder, hoge 
schoonmaakkosten voor woningen waar geen schoon-
maker komt, en zo gaat het lijstje wel even door. 
 

Nadat we de hele stapel met klachten naar verhuurder 
Woonwenz hadden gestuurd, werden wij direct uitge-
nodigd voor een gesprek. Tijdens het gesprek is dui-
delijk geworden dat Woonwenz met het een en ander 
moeite had en heel graag wil werken aan het verbete-
ren van de woonsituatie. Ze hebben toegezegd om al 
heel veel vóór het einde van februari 2015 opgelost te 
hebben. 
 

Klinkt natuurlijk veelbelovend, maar wij zullen blijven 
nakijken of er ook dingen veranderen. Daarom hebben 
wij ook e-mailcontact met de bewoners en is er alvast 
een gesprek met Woonwenz gepland eind februari om 
de beloofde verbeteringen te bespreken.” 

Tevens zal ROOD verder gaan met het zoeken naar 
huisjesmelkers onder de (particuliere) studentenwo-
ningen. Dit gaat samen met de landelijke 
‘Huisjesmelker van het jaar’ actie (zie: http://
rood.sp.nl/form/huisjesmelker-van-het-jaar) om het 
uitbuiten van studenten aan de kaak te stellen en ook 
daar verbeteringen af te dwingen. 
 
 
 

Help mee verkiezingen winnen 
 
Op 18 maart zijn er verkiezingen. Hoe mooi zou het 
zijn wanneer we onze inzet van de afgelopen jaren 
kunnen verzilveren? Als we winst willen behalen moet 
er wel wat gedaan worden. Vanzelf gebeurt er niets. 
 
Heb je tijd om in een wijk(je) folders te bezorgen? 
Kun je meehelpen campagnespullen uitdelen? 
Helpen bij het plaatsen van de straatborden? 
Meld je dan alsjeblieft bij het campagneteam. Bel 06- 
456 11 649 of stuur een e-mail naar: venlo@sp.nl 
 
Vooral bij het huis-aan-huis bezorgen van onze folders 
komen we vaak mensen tekort. Alle hulp, hoe klein 
ook, is meer dan welkom en nodig. Samen verzetten 
we bergen! Draag ook je steentje bij en help mee. 

Woonwenz belooft verbetering 

Wrange keuzes door cultuurbeleid 

http://rood.sp.nl/form/huisjesmelker-van-het-jaar
http://rood.sp.nl/form/huisjesmelker-van-het-jaar
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In Ontmoetingscentrum de Glazenap in Tegelen hield 
de SP-Venlo op 15 januari haar Nieuwjaarsbijeen-
komst. Afdelingsvoorzitter Peter Nelissen opende de 
bijenkomst. Samen met gastinterviewer Peter Ruijten-
beek hief hij met de aanwezigen het glas champagne 
en bracht een toast uit: “Dat het een succesvol jaar 
mag worden voor u allen en onze partij. Ik wens u een 
gelukkig en gezond 2015!” 
 
De avond kende een informele sfeer maar aan enkele 
formaliteiten is niet te ontkomen. Zo werd een nieuwe 
kascontrolecommissie gekozen, en volgde een terug-
blik op wat we gedaan en bereikt hebben in 2014 en 
keken we vooruit op wat we dit jaar voor elkaar willen 
krijgen. 
Daarvoor stelde Peter Ruijtenbeek scherpe vragen en 
onderwierp onder andere 
de raadsleden aan een 
kritisch rapport. 
Ook vroeg hij  Angelique 
 Weingarten, onze num-
mer 3 op de kandidaten-
lijst voor het Limburgs 
Parlement, naar haar 
beweegredenen, verwachtingen en ambities. 
  
Na de pauze en bij het bittergarnituur werden de jon-
geren van ROOD-Venlo, de jongerenorganisatie van 
de SP, voorgesteld. Momenteel zijn ze druk met 
een onderzoek naar de studentenhuisvesting en huis-
jesmelkers (zie pagina 2 van deze SPeerpun-
ten). ROOD wil met gerichte acties zich meer kenbaar 

maken en groeien naar een stevige club. De studenten 
weten inmiddels bij wie ze moeten zijn voor het verte-
genwoordigen van hun belangen. Een goed teken, dat 
belooft een mooie toekomst. 
  
Ook werd het gesprek aangegaan over de aanstaande 
verkiezingen voor Provinciale Staten die op op 18 
maart plaatsvinden. Premier Rutte zei laatst dat dit 
landelijke verkiezingen zijn die een stempel kunnen 
drukken op het voortbestaan van het kabinet. Als hij 
een referendum wil over dit kabinet dan kan hij dat 
krijgen! 
 
Het zijn ook niet zo maar verkiezingen. De nieuwe 
Provinciale Staten kiezen in mei een 
nieuwe Eerste Kamer, dus indirect 
kan men op 18 maart al de meerder-
heid die het kabinet en haar gedoog-
partners nu nog hebben om al die 
slechte wetten er door te drammen, 
wegstemmen en daarmee het kabi-
net een rode kaart geven.   
Onze campagne hiervoor start in februari. Zie pagina 
2 voor een oproep om mee te helpen deze campagne 
tot een succes te maken. 
 
Na een algemene vragenronde werd de bijeenkomst 
afgesloten en begon het gezellig napraten aan de bar. 
  
Het moge duidelijk zijn dat ook in 2015 de SP voor 
een 100% sociaal Nederland gaat want er is genoeg 
voor iedereen! Dat is meteen onze inzet bij de verkie-
zingen; een sociale verdeling van de rijkdom en be-
strijding van de tweedeling.  

In december werd in de gemeenteraad gesproken 
over de bezuinigingen op de sport vanaf 2015.  Beslo-
ten is om de voorgestelde korting deels te verlichten 
en deels te verschuiven maar de grote hap blijft over-

eind. Garanties dat dit 
niet de clubs gaat raken 
werden niet gegeven, eer-
dere toezeggingen gingen 
gemakkelijk van tafel, de 
raad accepteert dat alle-
maal, de SP niet. 
  

SP-raadslid Alexander Vervoort: “De SP-fractie heeft 
eens goed gekeken naar dit raadsvoorstel en daarbij 
een opsomming gemaakt waarbij we zaken consta-
teerden en zaken aan de raad in overweging meega-
ven. Op een interruptie na kwam er vanuit de raad 
geen enkele reactie op ons betoog, de fracties achten 
de voorgestelde bezuinigingen van 3 ton onwenselijk 
maar het ligt er nu eenmaal en 'dus' moest er een 
besluit volgen waar eigenlijk niemand blij van wordt.  
 

Men gaat hiermee voorbij aan de afgegeven waar-
schuwingssignalen vanuit de Sportraad en sportclubs 
en de gevolgen op lange termijn. Dom.” 
 

De SP heeft aangegeven welke wensen en bedenkin-
gen we hebben en welke problemen we onderkennen 
met dit bezuinigingsvoorstel. Omdat al vrij snel duide-
lijk was dat het raadsvoorstel zou worden aangeno-
men heeft de SP diverse moties gesteund om in ieder 
geval het beleid bijgesteld te krijgen. 
 

Het college sprak in haar reactie van een voorstel 

met “de minste minnetjes” ofwel het is een keuze uit 
twee kwaden. Dat is raar want als de eerder opgeleg-
de bezuinigingen (vanaf 2012) op de eigen organisatie 
(sportbedrijf, raadsondersteuning) waren uitgevoerd, 
dan was deze noodgreep in de begroting niet nodig 
geweest. Het is een dus kennelijk een bewuste keuze. 
 

Net als het negeren van de eigen toezeggingen door 
wethouders zoals: “In geen enkel geval bezuinigingen 
op sportverenigingen te accepteren” en: “Er worden 
geen oude schoenen wegge-
gooid voordat er nieuwe 
zijn", over het volledig 
openhouden van zwembad 
de Wisselslag. Beide gingen 
van tafel en het werd nog 
geaccepteerd ook. Buiten de 
SP was er niemand die de wethouder om opheldering 
vroeg. Bizar! 
 

Toch waren er lichtpuntjes. De bezuiniging op de sport 
a 3 ton blijft overeind maar een deel wordt vooruitge-
schoven en afgeschoven over volgende jaren, in de 
hoop dat er dan wel geld is.  Ook komt er 
een onderzoek hoe sportvelden beter te benutten. 
 

Daarnaast blijft de topsportsubsidie nog tot 2018 ge-
handhaafd zodat clubs meer tijd krijgen om alternatie-
ven te zoeken, maar de topsport als ambitie los te 
laten is weer tegenstrijdig met de eerder aangenomen 
Sportvisie. Vreemd dat de raad daar aan voorbij gaat. 
 

Net zo tegenstrijdig als de eerdere sluiting van het 
buitenbad in Blerick. Wel werd een motie aangenomen 
waarbij het college wordt opgedragen vrijwilligers te 
ondersteunen die het buitenbad willen overnemen. 
 

Vervoort: “De raad had een kans om een beter voor-
stel af te dwingen en B&W te houden aan de afspra-
ken maar heeft ze niet gegrepen. Teleurstellend.”  

Waarom de SP niet instemde 
met bezuinigen op de sport  

Strijdlustige Nieuwjaarsborrel 
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De Werkgroep Kaldenkerkerweg presenteerde tijdens 
een raadsvergadering op 7 januari 2015 een rapport 
naar de problematiek die omwonenden van die weg 
ondervinden. Het gemeentebestuur wilde daarop niet 
inhoudelijk reageren, ook niet na herhaaldelijk ver-
zoek, dan dwingen we het maar af want er moet iets 
gebeuren aan de overlast op die weg. 
  
Al jaren ondervinden omwonenden van de Kaldenker-
kerweg in Tegelen overlast van het vooral zware ver-
keer op de weg die de verbinding is tussen landsgrens 
en centrum en snelwegen. 

Maar ook al jaren horen deze men-
sen dat er niets aan de hand is, 
van de ene kant zegt de gemeente 
Venlo dat er geen probleem is en 
van de andere kant stelt B&W dat 
problemen opgelost worden.  

Mensen voelen zich beetgenomen terwijl er aan de 
water- en verkeersoverlast niets verbetert. 
  
Een werkgroep van omwonenden heeft onderzoek la-
ten doen en de conclusies daarvan in 
een rapport gezet. Het rapport toont het gelijk van de 
bewoners aan. Dit rapport werd dus aan de gemeente-
raad en gemeentebestuur aangeboden, de Werkgroep 
sprak de raad toe en deelde haar analyse. 
 

De SP herkent die analyse, ze is namelijk dezelfde na 
een eigen onderzoek in die wijk eind 2013 en ook tij-
dens het proces en de vele (gezamenlijke) acties om 
aanleg van de A74 te voorkomen. 

Als SP vragen we al jaren aandacht voor de problemen 
die de drukke weg kent, met het rapport van de Werk-
groep kan de gemeente er niet meer omheen. 
 
Tijdens de raadsvergadering verzocht de SP-fractie, 
gesteund door GroenLinks en Lokale Democraten, de 
wethouder om binnen een maand inhoudelijk op het 
rapport te reageren. 
De fracties willen het standpunt van B&W vernemen 
zodat ze in maart kaders te kunnen stellen bij de be-
handeling van het Gemeentelijk Verkeers- en Ver-
voersplan met daarin de beleidsplannen voor de ko-
mende jaren. Een aanpak van de Kaldenkerkerweg 
willen we dan eindelijk opgenomen zien worden. 
  
Echter weigerde wethouder Henk Brauer (VenLokaal, 

wijken en verkeer) een formele reactie toe te 
zeggen, hij bleef steken in een wollige toelich-
ting hoe de procedure gaat rondom verkeers-
plannen maar ging niet in op de analyse en 
conclusies van het rapport. Werkgroep en 

raadsleden voelden zich geschoffeerd.  
 
De gemeenteraad was des duivels en zei daarop 
meteen dat die reactie dan maar afgedwongen moest 
worden en wethouder Brauer daartoe de volgende dag 
raadsvragen tegemoet kon zien, ingediend door SP, 
GroenLinks en Lokale Democraten.  
 

Zo gezegd zo gedaan, de fracties stuurden een set 
pittige raadsvragen de wethouder. Wil hij nog serieus 
genomen en vertrouwd worden door omwonenden van 
de Kaldenkerkerweg, dan doet hij er goed aan vlug 
inhoudelijk op het onderzoeksrapport te reageren.  

Vanwege de feestdagen én de vele bezuinigingen die 
de mensen in 2014 op hun dak kregen, trakteerden 
we het winkelend publiek vlak voor de kerstdagen op 
een smakelijk presentje. We werden overal met en-
thousiasme ontvangen, erg leuk. 
  
Al jaren horen we dat 'na het zuur het zoet komt', 
maar wanneer zegt men er niet bij. Sterker, vorig jaar 
werden lokaal en landelijk een boel bezuinigingen aan-
gekondigd waarbij de grootste, die op de zorg, vanaf 1 
januari 2015 haar beslag heeft gekregen. 
Dus ook dit jaar gaan mensen de gevolgen van de be-
zuinigingsdrift merken, nog meer zuur? Dan brengen 
we het zoet zelf wel. 
 
In de gedachte van de 
feestdagen zette de 
SP het winkelend pu-
bliek in het zonnetje 
met een symbolische 
traktatie door het uit-
delen van kerstkoek-
jes, chocolaatjes en 
kerstkransjes. 
  
Zo stonden we in diverse stadsdelen en werden overal 
met enthousiasme ontvangen. Door het creëren van 
sfeer toverden we de mensen, ondanks de koude en 
regen, een lach op het gelaat. Hartstikke leuk. 
Ook tof dat we hulp kregen van onze jongeren van 
ROOD-Venlo, jong in de SP. 
  
Onze aanwezigheid riep veel reacties op, positief naar 
ons en negatief over de ontwikkelingen in Den Haag 
met de kabinetscrisis op dat moment. Mensen zijn 
het gedoe daar meer dan beu. Het leverde wel goede 

gespreksstof op. We kregen 
ook vragen, zoals wanneer 
eindelijk de hondenbelasting 
wordt afgeschaft of volledig 
ten goede komt aan honden-
zaken. Tja, als het aan ons 
lag allang...  
 
Naast de complimenten over het optreden van Emile 
Roemer, in het Kamerdebat over de nieuwe zorgwet, 
kregen we veel vragen wat dit nu betekent; of de vrije 
artsenkeuze gehandhaafd blijft, of dat VVD en PvdA 
dit via een slinkse weg toch wegbezuinigen? 
 
Mensen maken zich veel zorgen, vooral over de zorg. 
Hoe leg je mensen uit 
dat de regering zich 
niets aantrekt van de 
democratie? Door dit 
laatste ook gewoon te 
vertellen natuurlijk, 
maar mensen herken-
nen het ook wel, 
spuugzat zijn ze het. 
 
Daarvoor is een oplossing, want op 18 maart zijn er 
verkiezingen voor Provinciale Staten die vervolgens 
een nieuwe Eerste Kamer kiezen. Dus indirect kan 
men in maart al de meerderheid die het kabinet en 
haar gedoogpartners nu nog hebben om al die slechte 
wetten erdoor te drammen, wegstemmen en daarmee 
het kabinet een rode kaart geven. Een mooie kans. 
 
Goed dat we weer de straat opgingen, niet alleen om 
zorgen bij mensen weg te nemen en vragen te beant-
woorden, maar ook om gewoon op een ludieke wijze 
iets lekkers uit te delen en onszelf te presenteren.  

SP deelde uit met de feestdagen 

Dan maar B&W dwingen tot reactie 


