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AGENDA 
 

 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
5 mei en 2 juni, om 20.00 uur in 
onze SP-fractiekamer aan de 
Garnizoenweg 3 te Venlo 
(kazerneterrein), gebouw E-115. 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(actieve SP’ers, denkers en doeners) 
op dinsdag 12 mei en 9 juni, 
20.00 uur in De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Fractieoverleg op 28 april, en 
op 11, 18 en 26 mei om 20.00 
uur in de SP-fractiekamer. 
 

 Ledenavond: ‘Wat speelt er 
bij jou, wat moet de SP doen?’ 
op donderdag 28 mei om 19.30 
uur in De Witte Kerk te Venlo. 
 

 Een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief? E-mail: avervoort@sp.nl  
 

Bij de verkiezingen op 18 maart groei-
de de SP in het Limburgs Parlement 
van zes naar acht zetels. Een mooi re-
sultaat, zeker met het gegeven dat ook 
onze kandidaat Angelique Weingarten, 
die op plaats 3 van de SP-
kandidatenlijst stond, rechtstreeks 
werd gekozen. Op 26 maart werd ze 
officieel benoemd en als Statenlid door 
de gouverneur geïnstalleerd. 
  
Angelique is in haar dagelijkse leven 

agogisch medewerker bij 
welzijnsstichting Wel.kom in 
Roermond en daarnaast coör-
dinator van de Vrijwilligers 
Centrale Roermond en coör-
dinator huisvesting van asiel-
gerechtigden in Venlo. 

 

Voor de SP is ze sinds 2013 medewer-
ker van onze Hulpdienst waarbij ze vele 
mensen van advies kon voorzien die 
tegen problemen aanliepen zoals 
rondom huisuitzetting, inkomensge-
schillen, toeslagen, zorg/welzijn, enzo-
voorts, en voor veel zaken een oplos-
sing vond of die afdwong in het overleg 
met gemeenten, instanties, woning-

corporaties en instellingen. 
 
Kortom; onze Angelique zit niet stil, 
krijgt veel voor elkaar, en dit is opge-
vallen binnen de SP, die haar plek 3 op 
de kandidatenlijst aanbood.  

Angelique schudt gouverneur Bovens de hand na 
de ondertekening van haar benoemingspapieren. 

 
Haar kennis en werkwijze is zeker een 
aanvulling voor onze Statenfractie. We 
wensen haar veel succes in 'Maastricht' 
en ook bovenal veel plezier om ook via 
Provinciale Staten zaken voor elkaar te 
krijgen voor de mensen, niet alleen die 
in Venlo maar nu ook in heel Limburg. 
 

Zeker als de SP de kans krijgt om via 
de coalitie mee te regeren in de provin-
cie, waar het nu wel naar uitziet. 

Venloos SP-statenlid Weingarten geïnstalleerd 

Wat speelt er?  Vertel ons wat we moeten doen 
Jaarlijks houden we enkele malen een 
ledenvergadering, als terugkoppeling 
en verantwoording wat het afdelingsbe-
stuur en de raadsfractie hebben ge-
daan. We merken dat de belangstelling 

hiervoor afneemt, en 
vragen ons af waar-
door en wat we beter 
kunnen doen, ook om 
jouw interesse te wek-

ken en zo’n bijeenkomst bij te wonen.  
 
Immers is een (kritische) reactie van 
onze eigen SP-leden nodig om ons op 
het juiste spoor te houden. Niet dat we 
daarvan afdwalen hoor maar het is be-
langrijk dat we weten wat er bij jou 
speelt, welke ideeën je hebt en wat de 
SP zou moeten oppakken. 
We nodigen je uit om ons, de SP, kri-
tisch aan de tand te voelen. 
 
Daarvoor willen we donderdag 28 mei 
aanstaande bijeenkomen. Het wordt 
geen ledenvergadering, eerder anders-
om: Kom ons vertellen wat wij moeten 
doen. Wat willen jullie verbeterd zien in 
deze gemeente? 
 

Hierbij kunnen we in 1-op-1 gesprek-
ken met elkaar van gedachte wisselen, 
of in kleine groepen breinstormen. 

Uiteraard is er ook tijd voor vragen 
over actuele kwesties.  
Indien gewenst kan Angelique Weingar-
ten, onlangs gekozen tot Statenlid voor 
het  Limburgs Parlement, vertellen over 
de coalit ieonderhandel ingen in 
'Maastricht' en de positie van de SP 
daarin (op 25 april is het regionale con-
gres waar de Statenfractie verantwoor-
ding aflegt aan de Limburgse SP-leden, 
en akkoord krijgt om al dan niet verder 
te gaan met onderhandelen). 
  
Schroom dus niet om de SP mee te ge-
ven wat er beter kan, waar op gelet 
dient te worden, welke acties opgepakt 
kunnen worden of wat serieus aandacht 
verdient.  
Alle kritiek, ideeën, vragen en opmer-
kingen zijn welkom; daar wordt de SP 
alleen maar beter van!  
 
De bijeenkomst wordt gehouden op 
donderdag 28 mei om 19.30 uur in 
de benedenzaal van het Huis van de 
Wijk, de Witte Kerk, Agnes Huynstraat 
3 te Venlo. Graag tot ziens! 
 

Mocht je die avond niet kunnen maar 
wel je mening willen geven, stuur dan 
een e-mail naar venlo@sp.nl of bel met 
Peter Nelissen: 06-10 86 78 56.  
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Toen de provincie begin maart zei geld te willen uit-
trekken voor de ondertunneling van de Vierpaardjes 
waren we verbaasd en verheugd. Het idee hiervoor 
leeft al jaren maar er gebeurt weinig.  

De Vierpaardjes is een drukke spoor-
wegovergang die door werkzaamheden 
aan de Duitse kant van de Betuwelijn 
de komende tien jaar veel meer dan 
nu dicht zal zijn, een infarct dreigt, 

met negatieve gevolgen voor verkeer en leefbaarheid. 
Omwonenden snakken al jaren naar een oplossing. 
 
Het gemeentebestuur stelt dat ze lobbyt maar het is 
er nog niet concreter op geworden, hoewel de ge-
meenteraad al jaren stelt dat zij een oplossing wil. 
Voor de SP reden om dan maar via een motie op 25 
maart jl. B&W op te roepen om een extra inspanning 
te doen om het overige geld bij elkaar te krijgen. Ze-
ker nu er een zak met miljoenen vanuit de provincie in 
het verschiet ligt moet men deze kans aangrijpen spij-
kers met koppen te slaan.  
 
De motie kreeg alleen steun van mede-indieners 
GroenLinks en de Lokale Democraten. Er ontstond 
zelfs een grimmig debat over de gewenste aanpak, de 
'verkiezings-borrel-praat' vloog over en weer... 
We wisten dat deze reflex van de coalitiepartijen er in 
zat; veel blabla maar als het er op aankomt niet thuis 
geven en uitvluchten zoeken.  
Met een toezegging van de wethouder om in de geest 
van de motie te handelen waren we bereid deze in te 
trekken. Met veel pijn en moeite wisten we die los te 
peuteren en kon de motie van tafel. We controleren de 
wethouder of hij zijn toezegging ook naleeft. 

Juli 2013 stelden we raadsvragen over de uitvoering 
van onze motie en het in te zetten beleid rondom 
mantelzorgwoningen. Een officieel antwoord vanuit 
B&W bleef echter uit, net als de toegezegde informa-
tie. Na lang zeuren en leuren stelde de SP-fractie 
maar weer eens raadsvragen. Dat was maart 2014. 
Nu, weer een jaar verder, is er dan eindelijk duidelijk-
heid, maar daar was wel een dreigement voor nodig. 
 
Raadslid Alexander Vervoort: “Alle eerder gesproken 

mooie woorden ten spijt wilden we nu eindelijk 
eens duidelijkheid wanneer er beleid komt be-
treffende mantelzorgwoningen. En met ons di-
verse mensen die nog steeds in onzekerheid 

zijn of hun aanvraag voor het realiseren van een man-
telzorgwoning akkoord is of enkel gedoogd wordt en 
voor hoe lang dan.” 
 
Na een zoveelste toezegging (november 2014) die niet 
werd nagekomen was voor de SP de maat echt vol: 
“We stelden een deadline dat we binnen een week 
antwoord wilden anders kreeg B&W een dagvaarding 
voor de bestuursrechter. Dat we het op die manier 
moeten afdwingen is veelzeggend maar na ons dreige-
ment om juridische stappen te nemen, kwam er wel 
eindelijk snelheid in de zaak. Opmerkelijk en triest.” 
 
Op 27 maart jl. volgde de officiële schriftelijke beant-
woording van al onze raadsvragen uit 2011-2015. 
Daaruit blijkt dat de gemeente mantelzorgwoningen 
toestaat en daarvoor een ruimhartig beleid voert. 
“We houden uiteraard de vinger aan de pols. Immers 
bijten we ons hier al jaren in vast, lieten niet los, en 
bijten opnieuw als het moet! De aanhouder wint.” 

Onderzoek ROOD zorgt voor betere 
studentenhuisvesting bij Woonwenz 
 
 
 
 

Op 9 april jl. gingen onze jongeren van ROOD-Venlo 
wederom naar woningcorporatie Woonwenz voor een 
vervolggesprek over de studentenwoningen op de Ko-
ninginnesingel. Vanaf oktober 2014 heeft ROOD na-
melijk onderzoek gedaan naar de studentenhuizen 

daar, die verhuurd worden door Woon-
wenz. Daarbij werd onder meer gekeken 
naar de gevraagde huur, brandveilig-
heid, hygiëne, en de communicatie tus-
sen student en huisbaas.  

ROOD stelde toen een lijst op met de belangrijkste 
klachten die zijn gebleken uit gesprekken met studen-
ten en is hiermee in december bij Woonwenz op ge-
sprek geweest. De verhuurder erkende de problemen 
en beloofde snelle verbetering. 
 
In februari ging ROOD nogmaals langs bij de studen-
ten, om erachter te komen of de klachten inderdaad 
verminderd waren en de problemen opgelost. Uit die 
gesprekken bleek toen al dat er een hele verbetering 
had plaatsgevonden en dat de gemiddelde student 
meer tevreden was, maar er bleven vragen.  
 
Dus nodigden we onszelf uit voor een vervolggesprek 
met Woonwenz. Daaruit bleek inderdaad dat er hard 
gewerkt was binnen de corporatie om de door ROOD 
aangestipte problemen op te lossen. Zo gaf Woonwenz 
toe dat er onvoldoende begeleiding was geweest voor 
de – voornamelijk buitenlandse – studenten tijdens de 
intrek in de woning. Vanaf nu zal daar een stuk meer 
tijd en aandacht aan besteed worden. Ook wat betreft 
relatie tussen de huurprijs en de grootte van de ka-

mers, en de verplichte eenmalige schoonmaakkosten 
van 150 euro. Deze moesten door iedere student bij 
intrek in de woning betaald worden, zelfs als er niet 
goed of helemaal niet was schoongemaakt.  
ROOD heeft geëist dat hier iets aan gedaan zou wor-
den, en Woonwenz luisterde: niet alleen krijgen stu-
denten waarvan de woning onvoldoende schoon blijkt 
het geld terug, maar het bedrag is ook nog eens ge-
halveerd! Dit is dus een hele overwinning voor de stu-
denten en ook voor ROOD-Venlo. 

 
ROOD blijft studentenhuisvesting volgen. 
Goed dat de grootste verhuurder, Woon-
wenz, tegemoet komt aan de klachten 

maar er zijn meer verhuurders waarvan sommigen het 
niet zo nauw nemen met de regels, die kunnen ook 
rekenen op een bezoek van ROOD! 
 

Vrijdag 27 maart vond in Venray een informatieavond 
plaats over het vrijhandelsverdrag TTIP (Transatlantic 
Trade & Investment Partnership) tussen de EU en de 
VS voor het bevorderen van handel en investeringen 
tussen de deelnemende landen (lees: bedrijven). 
 

Voorstanders bejubelen het wegnemen van 
(verschillen in) regels en stellen dat TTIP goed voor de 
economie zou zijn. Tegenstanders vrezen dat de 
(voedsel)veiligheidsnormen en duurzaamheid gevaar 
lopen. Een bedrijf kan met TTIP een land voor de 
rechter dagen omdat onze wetten haar commerciële 
activiteiten in de weg staat.  
 

Het werd een boeiende avond vol discussie en duiding. 
Een verslag kunt u hier lezen: http://tiny.cc/olm5wx  

Ondertunneling echt dichterbij? Succes rondom mantelzorgwoning 

Geslaagde discussieavond over TTIP 


