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AGENDA 
 

X� Fractieoverleg op 26 mei. En 
10 en 23 juni. Aanvang 20.00 
uur in onze fractiekamer: Garni-
zoenweg 3 Venlo (kazerne-
terrein), gebouw E, kamer 115. 
 

X� Bestuursoverleg op dinsdag 
3 juni en 1 juli, om 20.00 uur, 
fractiekamer (kazerneterrein). 
 

X� Bijeenkomst Kerngroep 
(actieve  SP’ers,   denkers   en   doeners)  
op dinsdag 10 juni en 8 juli om 
20.00 uur in De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

X� Verkiezingen voor het Euro-
pees Parlement op 22 mei. 
 

X� Wilt u een bijdrage leveren 
aan deze nieuwsbrief? Stuur uw 
tekst dan uiterlijk 6 juni op naar 
avervoort@sp.nl  
 

Op 30 april werd het coalitieakkoord 
van VVD, CDA, PvdA en VenLokaal be-

sproken in de gemeente-
raad van Venlo. Veelal 
dezelfde plannen, weinig 
ambitie, amper visie, 
dezelfde wethouders 

aangevuld met twee nieuwe. Een ge-
miste kans, zeker gezien er zoveel 
meer mogelijk was. 
  
Het coalitieakkoord is vooral voor de 
VVD een succes. De inbreng van de 
andere partijen zien we nauwelijks te-
rug, hooguit op accenten maar het gros 
van het akkoord blijft liberaal. Vreemd, 
want met PvdA en VenLokaal zou je 
een meer sociale koers verwachten. 
 

Maar ook het CDA lijkt in het pak ge-
naaid. In de campagne zei ze dat er 
niet meer dan vier wethouders mochten 
komen maar nu stemt ze in met zes. 
Hun verkiezingsslogan luidde dat er 
meer aandacht moest komen voor 
mensen en minder voor 'stenen' en nu 
wordt lijsttrekker Teeuwen wethouder 
van stenen. Ook raakt hij de zware post 
van financiën kwijt aan de VVD... 
  
Venlo heeft een unicum; over twee jaar 
wordt de PvdA-wethouder ingewisseld 
voor eentje van het CDA en worden de 
portefeuilles opnieuw verdeeld. Een 

hele rare constructie die enkel ingege-
ven lijkt om de poppetjes op de juiste 
plaats te verdelen zodat alle partijen 
profijt hebben.  
 

Het is nog maar de vraag hoe sociale 
zaken en zorg de komende vier jaar 
vorm gegeven gaan worden. Met een 
sterk conservatief en liberaal blok aan 
de ene zijde van de coalitietafel zal dat 
niet makkelijk worden. Zeker wanneer 
die portefeuilles over twee jaar bij een 
andere wethouder komen, van het 
CDA. 
 

CDA-wethouder Teeuwen zei dat de 
coalitie doorgaat op de ingeslagen weg. 
Ofwel de nieuwe coalitie zal niet anders 
zijn dan de oude coalitie, met dat ver-
schil dat VenLokaal zich er bij aange-
sloten heeft. 
Ook met het verschil dat het akkoord 
vaag en oppervlakkig is. Er staan wei-
nig ambities in, een duidelijke visie ont-
breekt, veel financiën zijn nog niet in-
gevuld; de uitgaven wel maar de in-
komsten  niet.  “Dat  bekijken  we  op  ter-
mijn  wel”,  was  de  PvdA-reactie. 
 

We zullen de nieuwe coalitie kritisch 
blijven volgen. We hopen op daden en 
resultaten bij de beloften, en hopen in 
de toekomst wel een uitgestoken hand 
te zien naar de oppositiepartijen.  

Nieuwe coalitie is akkoord van de gemiste kansen 

Stem 22 mei: Superstaat nee, samenwerken ja  
Op donderdag 22 mei heeft u het voor 
het zeggen. Dan beslist u over de toe-
komst van Nederland en de Europese 
Unie.  
 

De SP staat positief tegenover Europe-
se samenwerking: de vrede bewaren, 
de welvaart bevorderen en democrati-
sche en sociale rechten beschermen. 
Maar juist die doelen worden door de 
eurofielen (D66, GroenLinks, VVD, 
CDA, PvdA) bedreigd met hun beleid 

van méér en méér Euro-
pa. Zij werken aan een 
Europese Superstaat 
waarin bureaucraten in 
Brussel bepalen wie een 
soc ia le  huurwoning 
krijgt, wie er in Neder-
land mag werken en hoe 
we onze pensioenen en 

onze sociale zekerheid regelen. 
 

De SP verzet zich tegen politici die van 
Europa één land met één regering wil-
len maken. Wij accepteren niet dat 
Brussel onze economie kapot bezuinigt 

en ons dwingt onze sociale voorzienin-
gen op de schop te nemen. 
 

Samenwerken in Europa om tot weder-
zijds voordeel afspraken te maken over 
economische samenwerking en bijvoor-
beeld de aanpak van vervuiling is pri-
ma. Maar we willen wel zelf de baas 
blijven over onze zorg, het onderwijs, 
de pensioenen en de sociale zekerheid. 
 

Daarom zegt de SP: Superstaat nee, 
samenwerken ja. Wie in Nederland voor 
100% sociaal kiest, stemt op 22 mei 
SP. Zeg nee tegen deze EU anders den-
dert de neoliberale trein gewoon door. 
 

Meehelpen met de campagne? 
Heb je tijd om in een wijk(je) fol-
ders te bezorgen? 
Kun je meehelpen campagnespullen 
uitdelen?  

Meld je dan alsjeblieft bij het campag-
neteam. Bel 06 45 61 16 49 of stuur 
een e-mail: venlo@sp.nl   
Alle hulp, hoe klein ook, is welkom en 
nodig. Samen verzetten we bergen! 
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Werknemers in veel verpleeg- en verzorgingshuizen 
dreigen ontslagen te worden, in 
deze regio zien we dat met name 
bij De Zorggroep. Op 1 mei organi-
seerde de SP in Venlo een protest 
tegen de bezuinigingen in de zorg.  
 

Ondanks een e-mail waarin de Zorggroepdirectie 
aangaf dat het niet verstandig was om deel te nemen 
aan deze manifestatie, was direct duidelijk dat het 
voor de zorgwerkers een brug te ver is wat er nu ge-
beurt. Ongeveer 150 mensen demonstreerden op het 
plein vóór het Limburgs Museum in Venlo tegen de 
ontslagen bij de Zorggroep. Dat ondanks het ver-
schrikkelijke weer, het regende pijpestelen, toch nog 
ruim 150 mensen kwamen opdagen zegt veel. 

Ook de vakbond was aanwezig en de bondsbestuurder 
van AbvoKabo-FNV gaf aan dat er mogelijk nog wat 
licht aan het einde van de tunnel is. Maar hij gaf gelijk 
ook aan dat het natuurlijk belachelijk is dat de pijn 
alleen bij de werkvloer gevoeld wordt en de leidingge-
venden aan de top hun tonnen aan salaris inclusief 
leasewagen gewoon behouden. Terechte kritiek. 
 
De directie van de Zorggroep verwijst in haar beleid – 

en dus ook bij de ontslagen – steevast naar het bezui-
nigingsbeleid van het kabinet voor de (ouderen)zorg. 
Echter worden de gevolgen van dit beleid pas voelbaar 
vanaf 2015. 
“Het   is   alsof   je   nu   een   verkeersboete   moet   betalen  
omdat   je  mogelijk   in   2015   te   hard   gaat   rijden.”,   zo  
vatte actiecoördinator Paul Geurts het samen. 
 
SP-Kamerlid Henk van Gerven sloot de avond af. 
“Inmiddels   komt   het   kabinet  met   een   kleine   repara-
tie”,   zo  gaf  hij   aan,   “Maar  dat   staat   in  geen  verhou-
ding als het gaat om de ouderenzorg die compleet 
ontmanteld  wordt.” 
Van  Gerven:  “Mensen  denken  soms,  het   is  misschien  
beter dat ik dood ga want ik kost te veel. De bijdrage 
aan de samenleving afgemeten aan de kosten op je 
oude  dag,  dat  is  het  Nederland  van  2014.” 
 
De verhalen van de medewerkers en familieleden wa-
ren schrijnend. De mensen 
voelen zich niet gehoord en 
zien hoe zeer hun vak wordt 
uitgehold en hoe er met fami-
lie geleurd wordt. Dit is on-
menselijk, zoveel is ieder wel-
denkend mens wel duidelijk.  
 
Ondanks de regen wisten veel mensen de protestma-
nifestatie bij het Limburgs Museum te waarderen. Net 
als de steun van de SP waarvan de afdelingen uit 
Noord- en Midden-Limburg goed vertegenwoordigd 
waren. 
Of zoals enkele zorgmedewerkers opmerkten: “Een  
goede no-nonsens protestbijeenkomst, ik ben nog 
strijdbaarder  geworden”. De strijd gaat door! 

Het openbaar vervoer dient ook toegankelijk te zijn 
voor mensen met een beperking maar in praktijk blijkt 
dat vooral mensen in een rolstoel niet goed gebruik 
kunnen maken van het OV. Sterker, rolstoelers wor-
den soms geweigerd in bussen of niet geholpen om de 
bus in en uit te kunnen. Dat roept vragen op want dit 
moet beter kunnen.  
 
Maandag 28 april kwam omroep L1 met het bericht 
over discriminatie van reizigers in een rolstoel door 

Veolia. SP-raadslid Stefan Hugues: "De elektri-
sche uitschuifplanken zouden het vaak niet 
doen, waardoor men aangewezen is op de 
handmatig bedienbare uitklapplanken. Vanuit 

een rolstoel zijn deze niet zelf te bedienen. Chauffeurs 
weigeren daar ze dan hun geldlade onbeheerd achter 
moeten  laten.” 
Veolia schrijft op haar website dat rolstoelers zelf de 
bus in moeten zien te komen: "Houd er rekening mee 
dat u zelf (of uw begeleider) de rolstoelplaat moet be-
dienen en de rolstoel in de bus vastzet op de daarvoor 
bestemde  plek.  De  chauffeur  kan  u  niet  helpen.”  
 
Veolia heeft kennelijk slecht functionerende schuif-
planken in de bussen en deze zijn vanwege de inte-
grale constructie niet eenvoudig te vervangen. Wat 
niet zeggen dat ze niet te repareren of te bedienen 
zijn. 
Juist afhankelijke mensen, zoals in een rolstoel, die 
graag zelfstandig met de bus willen reizen moet het 
niet nog ongemakkelijker worden gemaakt. Hugues: 
“De  problematiek  is  juist  vreemd  omdat  Veolia  diverse  
voorzieningen heeft getroffen (denk aan de verhoogde 
opstap) waardoor ook rolstoelers de bus kunnen ne-

men. Raar dat Veolia nu zo vreemd reageert. Wat is 
nu  echt  het  probleem?”   
 
De SP-fractie heeft eind april raads-
vragen gesteld over de kwestie. 
Hugues:  “Ik  wil  weten  welke  maat-
regelen het college van B&W gaat 
nemen om de tekortkomingen van 
de toegankelijkheid van het OV in 
Venlo, zeker voor mensen in een rolstoel, bij Veolia 
aan  te  kaarten.” 
  
In 2016 gaat de nieuwe aanbesteding in voor het OV 
in Limburg. Ook Venlo mag meebepalen welk bedrijf 
die concessie krijgt. SP vindt dat iedere aanbieder van 
OV dit OV toegankelijk zou moeten maken voor ieder-
een,   dus   ook   voor  mindervaliden.   “Zodoende   heb   ik  
B&W ook gevraagd of ze bereid is extra eisen te stel-
len aan de toegankelijkheid van OV bij de nieuwe aan-
besteding  van  dat  OV.”,  zegt  Hugues. 
 
Wel aardig van Veolia dat ze mensen (met name rol-
stoelgebruikers) een passende oplossing wil bieden 
zonder enige bijdrage buiten de reguliere tarieven die 
voor het gebruik van bussen geldt. 
Het alternatief is dat zij thuis opgehaald worden en 
naar bestemming gebracht worden met het reguliere 
gehandicaptenvervoer. Nadeel is 
dat men dit minstens een uur te-
voren dient te bestellen. Ook biedt 
Veolia de mogelijkheid een bege-
leider mee te nemen.  
Hugues:   “Veel  mensen  willen  daar  
liever geen gebruik van maken, men wil zelfstandig op 
elk moment de bus kunnen gebruiken zoals ieder an-
der.  Geef  hen  eens  ongelijk  daarin.”   

Toegankelijkheid OV blijven garanderen 

De strijd voor goede zorg gaat door! 
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De SP gaat regelmatig op werkbezoek, om te weten 
wat er speelt en om te zien hoe beleid in praktijk uit-
pakt. Zo gingen we in april een avond mee met de 
afdeling Handhaving van de gemeente Venlo. Na ons 
eerdere bezoek in 2010 opnieuw een interessante 
maar ook schokkende  kennismaking met de realiteit 
van de dag.  
 
Stefan Hugues en Ton Heerschop sloten aan bij Miriam 
en Piet, twee handhavers die beide SP-raadsleden het 
werk van de afdeling in de praktijk lieten zien. De poli-

tie heeft bij een controle in het buitenge-
bied vernomen dat er wel heel veel ar-
beidsmigranten in een bedrijfswoning 
verblijven. Om één en ander vast te stel-
len dient ook de gemeente handhavend 
aanwezig te zijn. De SP'ers gaan mee 

met de controle, en ook gaat iemand van de afdeling 
preventie van de brandweer mee.  
 
Piet vertelt ons dat deze controles hard nodig zijn: “Er  
gebeurt   van   alles   in   dat   buitengebied”, stelt hij. 
Drugs, prostitutie en uitbuiten van arbeidsmigranten, 
het is er allemaal. Maar bezuinigingen en de bezetting 
van de afdeling maakt het noodzakelijk om keuzes te 
maken.  
In de woning is niemand aanwezig dus op naar de na-
bijgelegen tuinderskas waarop de naam van de onder-
nemer prijkt waarvan we inmiddels weten dat hij ook 
de contactpersoon is voor de woning. In de kas treffen 
we een ruimte aan waarin zes slaapplaatsen met sta-
pelbedden zijn gerealiseerd. Piet maakt een notitie, 
“Dat  gaan  we  ook  even  navragen”, zegt hij.  

In de woning aangekomen treffen we 30 slaapplaatsen 
aan en ook in het schuurtje zijn slaapplaatsen gereali-
seerd, zelfs direct boven de daar geparkeerde auto. Er 
verbleven op het moment van con-
trole 'maar' dertien personen in de 
woning. Maar erger, de brandvei-
ligheid laat ernstig te wensen over. 
Het aantal personen dat er mocht 
verblijven werd teruggebracht tot vier, voor de ande-
ren moest de werkgever een alternatief bedenken, dat 
werd een camping in Arcen.  
 
Beide handhavers weten wat er speelt in dit soort dos-
siers. Vaak worden die jonge kerels vanuit bijvoor-
beeld Polen naar Nederland gesleept. De mensen 
moeten hier werken waarbij de lonen worden uitbe-
taald in contant geld. Ze hebben vaak geen contract 
en moeten voor huisvesting 300 euro per maand inle-
veren. Dat bedrag wordt gekort op het loon. Willen ze 
een fiets dan kunnen ze die huren voor 5 euro per 
dag. En ga zo maar door, de arbeidsmigrant is een 
melkkoe. 
Een snelle rekensom leert bijvoorbeeld dat de woning 
waar zojuist de zaken niet op orde waren, de verhuur-
der 9.000 euro oplevert zonder enige vorm van onder-
houd of dat brandveiligheidsvoorzieningen op orde 
zijn. 
Lijkt wel moderne slavernij, wie kan na het zien van 
deze zaken nog stellen dat er geen misstanden in deze 
sector zijn? 
 
We danken iedereen die ons werkbezoek mogelijk 
heeft gemaakt. We hebben weer een boel nieuwe ken-
nis opgedaan en gezien dat de politieke werkelijkheid 
en de realiteit in praktijk nog ver uit elkaar liggen.  

Waarom zou Venlo niet willen weten wat de Floriade 
oplevert? Afspraken dienen nagekomen te worden dus 
ook de afspraak dat onderzocht zou worden wat de 
economische spin-off van de Floriade is. Of zou men 
de uitkomst vrezen? De SP voelde hierover het college 
tijdens de raadsvergadering op 30 april aan de tand.  
 
Op 18 april verscheen in de media een bericht dat het 

Venlose gemeentebestuur een aanbeve-
ling uit het rapport naar het Floriade-
debacle niet wenste op te volgen. De SP-
fractie wilde opheldering wat hiervan klopt 
en vroeg om uitleg waarom Venlo (als eni-
ge) niet wenst te onderzoeken wat de eco-

nomische effecten van de Floriade voor de Noord-
Limburgse economie is. 
 
SP-raadslid  Ton  Heerschop:   “We  wilden  weten  of  het  
klopt dat het college, zoals in mediaberichten staat, 
geen onderzoek wenst te doen naar de opbrengst van 
de  Floriade  op  lange  termijn.” 
Het college heeft bij de behandeling van het rapport 
van de Commissie Hendrikx aangegeven alle aanbeve-
lingen serieus te nemen. 
“Waarom  dan  niet  een  onderzoek  naar  de  belangrijk-
ste motivatie om de Floriade hierheen te halen name-
lijk de positieve economische effecten op langere ter-
mijn?”,  stelt  Heerschop,   “Daarnaast  wilden  we  weten  
of B&W voornemens zijn om de andere aanbevelingen 
wel  over  te  nemen  en  uit  te  voeren?” 
  
Heerschop:  “We  gaven  daarbij  meteen  aan  dat,  gezien  
het gewicht van dit dossier, het antwoord door het 
college zeer zorgvuldig door de SP gewogen zou wor-

den. Een pas aangetreden college dat start met het 
weigeren van aanbevelingen, uit een rapport naar een 
evenement waar miljoenen aan gemeenschapsgeld in 
is gestoken, uit te voeren wat ze wel eerder toezegde 
te zullen doen, maakt wat de SP betreft een valse 
start.”  
 
De reactie van burgemeester Scholten was helder: 

"We gaan bekijken of ze toch kan onderzoe-
ken of een onderzoek voor de langere termijn 
mogelijk is, wat nu over een jaar of 5-7 de 
positieve effecten zijn geweest. We wilden dat 
niet door een extern bureau laten doen." 

De burgemeester gaf ook aan dat het geen onwil is 
niet te willen weten wat de effecten zijn, maar eerder 
de vraag wat nu de goede methode is om te weten te 
komen wat die effecten zijn. 
 
De gemeenteraad kreeg van de burgemeester de toe-
zeggingen dat B&W blijft vragen aan bedrijven en 
rijksoverheid of de Floriade een reden is geweest om 
in onze regio te ondernemen. Ook zal het college van 
B&W blijven benoemen dat men dit gebied kent van 
de Floriade, en dat gebruiken we tevens in het acqui-
sitiebeleid.  
Daarnaast gaf het college aan 
dat ze alle belangrijke aanbe-
velingen van de onderzoeks-
commissie naar de Floriade 
zal overnemen en er mee aan 
de slag gaat. 
Heerschop:   “Dat   is   ze  ook  geraden  maar   fijn  om  die  
toezegging helder te krijgen. We hadden een motie 
klaar om de Rekenkamer te vragen de effecten van de 
Floriade te onderzoeken. Dat was nu niet nodig maar 
we  houden  de  motie  wel  achter  de  hand.” 

Onderzoek effecten van de Floriade 

Een avond mee met de handhavers 
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De SP gaat regelmatig de wijken en buurten in om van 
de bewoners zelf te horen wat er speelt, wat er goed 
gaat maar zeker ook wat er beter kan. Ditmaal be-
zochten we de Vogelbuurt in Venlo-oost. Een bijzonde-
re wijk, zo bleek. 
  

De straten in het gebied tussen Merelweg, Leuther-
weg, Casinoweg en Kaldenkerkerweg bestaan groten-
deels uit huurwoningen, rijtjeshuizen uit het midden 
van de vorige eeuw. Dichte bebouwing en nauwe tus-
senstraatjes en toch relatief veel groen. 
 

Venlo-oost Vogelbuurt is 
een mix van alles; jong, 
oud, huurwoningen, koop-
huizen, lage inkomens, ho-
gere inkomens, diverse cul-
turen en afkomsten... Een 
gezellige buurt maar ze 
kent ook sociale problemen. 
  

Overwegend gaven de meeste mensen aan dat de 
buurt een rustige buurt is, mensen wonen hier graag. 
Wel is men verdeeld over de contacten onderling. 
Sommige bewoners hebben zeer goede contacten met 
buren en de rest van de buurt, anderen spreken van 
een ieder-voor-zich-mentaliteit. 
  

De bewoners die we bevroegen klaagden over het 
achterstallig groenonderhoud, zwerfvuil in de perken 
(in de buurt ligt een supermarkt), jongeren die voor 
overlast zorgen, de verlichting die beter kan (veel 
donkere plekken in de wijk). 
We spraken met verschillende personen die allemaal 

zeer vriendelijk waren, het zelfs leuk vonden dat we 
langs kwamen. Dat een politieke partij zomaar even 
kwam informeren hoe het gaat werd als positief erva-
ren. 
Een zeer gastvrije buurt ook, 
overal waar we zo'n beetje 
aanbelden werden we binnen 
gevraagd voor koffie. Dat 
maak je niet in veel wijken 
mee, erg bijzonder! 
  

We hadden een leuke en gezellige avond in dit deel 
van Venlo-oost, waar over het algemeen de mensen 
graag wonen en best tevreden zijn, behalve dan over 
het onderhoud van het groen! En ook werd opge-
merkt, dat als VVV thuis speelt, het een ramp is met 
parkeren maar dat nemen de mensen hier voor lief. 
  

Binnenkort gaan we weer op wijkverkenning, dan in 
een andere buurt.  
 
 

http://www.venlo.sp.nl 
 

Bezoek onze website en blijf op de hoogte van het 
laatste nieuws. Kijk in de agenda voor de activitei-

ten, bijeenkomsten en ge-
plande acties. Voor vragen 
kun je op de contactpagina 
terecht voor alle gegevens 
van onze bestuursleden en 
raadsleden. Ook lees je op 
de site alles over bijvoor-

beeld de Kerngroep en onze Hulpdienst en ook kun 
je er eerder verschenen nieuwsbrieven nog eens 
nalezen. Graag ook tot ziens op onze website. 

Op vrijdag 25 april is Els Raeijmackers op 59 jarige 
leeftijd overleden. Ze was een van de krachten van de 

nieuwe SP-afdeling Venlo. Els was niet 
iemand die op de voorgrond wilde 
staan maar altijd was ze aanwezig. 
Kritisch als het moest en een steun 
voor iedereen als het nodig was. Zelf 
vond Els het doodnormaal om voor 
anderen op te komen, ook al liet haar 
gezondheid haar soms in de steek, op 
Els kon altijd een beroep worden ge-

daan. We zullen haar strijd voor een socialer en recht-
vaardiger Venlo missen.  
 
Els werd in 2007 lid van de SP en na een ledenbezoek, 
waarbij haar werd verteld wat de SP is wat we voor 
elkaar kunnen betekenen, werd ze al snel actief. Eerst 
de kat uit de boom kijken op de diverse bijeenkom-
sten voor leden, deelname aan scholen, actief mee de 
wijk in, maar in 2008 werd ze lid van het afdelingsbe-
stuur. 
 
Van januari 2009 tot maart 2012 was Els als penning-
meester verantwoordelijk voor alle financiële zaken 
binnen de afdeling en vanaf 2010 ook bij de raadsfrac-
tie. Als financieel specialist kon ze hier haar ei wel 
kwijt. 
 
Daarnaast bleef ze actief op allerlei fronten binnen de 
SP, als lid van de Kerngroep hield ze zich vooral bezig 
met sociale zaken en financiën, ook was ze een tijd 
mederedacteur van de maandelijks nieuwsbrief en 
redigeerde ze vele teksten op juiste spelling. 
In 2009 was ze verkiesbaar voor de gemeenteraads-

verkiezingen waarvoor ze in de top-10 stond van de 
kandidatenlijst. Els was enorm trots dat de SP in 2009 
twee zetels veroverde in de Venlose gemeenteraad. 
Dat was loon naar werken vond ze. 
 
Vanaf 2011 ging de gezondheid van Els achteruit.  
Longziekte COPD werd gediagnosticeerd. Steeds vaker 
moest ze “nee” verkopen en uiteindelijk zag ze in dat 
ze haar werk als penningmeester niet kon voortzetten. 
Het kostte haar moeite om ook dat los te laten. Ze 
beloofde plechtig dat als ze weer beter was ze er weer 
voor de afdeling zou zijn. 
 
Vanaf 2012 volgden velen ziekenhuisopnamen en re-
validaties in kuuroorden om aan te sterken. Hoe ziek 
ze ook was, ze verbaasde de artsen steeds weer door 
er sterker uit te komen. Ze was dan ook dolblij toen 
ze afgelopen januari te horen kreeg dat ze eindelijk op 
de wachtlijst stond voor een longtransplantatie.  
 
Op 19 maart, de dag van de gemeenteraadsverkiezin-
gen, was Els jarig. Op haar Facebook-pagina liet ze 
weten dat haar verjaardagswens was uitgekomen: 
“Een  hele  dikke  SP  met  vet  aan  de  botten”, schreef ze. 
Het is tekenend voor de band die ze met de afdeling 
en fractie had. 
 
Op 1 mei hebben we afscheid genomen van Els en 
haar begeleid naar haar laatste rustplaats op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Wylrehofweg 17 in Venlo. 
 
De SP neemt afscheid van een mens met een groot 
sociaal hart. We zullen Els' bevlogenheid, inzet, le-
venslessen en strijdlust gaan missen.  
We wensen haar familie en vrienden heel veel sterkte 
in deze moeilijke tijd. 

In memoriam Els Raeijmaeckers 

Op bezoek in de Vogelbuurt 


