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AGENDA 
 

 

X� Bestuursoverleg op dinsdag 
5 augustus en 2 september, om 
20.00 uur in onze fractiekamer: 
Garnizoenweg 3 te Venlo 
(kazerneterrein), gebouw E-115. 
 

X� Bijeenkomst Kerngroep 
(actieve  SP’ers,   denkers   en   doeners)  
op dinsdag 12 augustus en 9 
september, 20.00 uur in De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

X� Fractieoverleg op 8 en 22 
september. Aanvang 20.00 uur 
in onze fractiekamer. 
 

X� Landelijke Partijraad op 27 
september in Amersfoort. 
 

X� Een bijdrage leveren aan 
deze nieuwsbrief? Stuur uw tekst 
uiterlijk 12 september via e-mail 
naar: avervoort@sp.nl  

Verschillende gemeenten binnen Neder-
land bieden al geruime tijd een inko-
menskaart aan. Op zo'n kaart staat een 

overzicht van landelijke 
en lokale inkomenson-
dersteunende regelin-
gen en waar men te-
recht kan om deze aan 

te vragen. De gemeente Venlo kent dit 
niet en blijft hierin in onze ogen achter. 
Daarom heeft de Hulpdienst van de SP-
Venlo besloten het heft in eigen handen 
te nemen en zelf zo'n kaart te maken.  
  
Angelique Weingarten van onze Hulp-
dienst:  “Vaak  weet  men  niet  welke  re-

gelingen er zijn voor de lagere 
inkomens. Er zijn met regel-
maat mensen die nog nooit 
gehoord hebben van zorgtoe-

slag of kindgebonden budget. Ook de 
gemeentelijke Geld-terug-regeling, bij-
zondere bijstand voor duurzame ge-
bruiksgoederen en financiële onder-
steuning voor kinderen die graag willen 
sporten, waarvan de ouders dit niet 
kunnen bekostigen, zijn vaak nog on-
bekend.  
 
Om ervoor te zorgen dat men op de 
hoogte is welke regelingen er allemaal 
zijn, hebben wij zelf deze kaart samen-
gesteld. De kaart kan als checklist die-
nen om te controleren of alle voorzie-

ningen en regelingen waar men eventu-
eel  recht  op  heeft,  zijn  aangevraagd.”  
 

Weingarten:   “Om   deze   inkomenskaart  
onder de aandacht te brengen van de 
doelgroep die mogelijk het meest baat 
heeft bij deze informatie, is de kaart 
verspreid onder enkele organisaties en 
werd ze 19 juni aangeboden aan de 
pers en bij mensen die het UWV/
Werkplein  bezochten.” 
  
De inkomenskaart staat permanent op 
onze website (venlo.sp.nl) zodat ieder-
een het kan downloaden en bekijken.  
 
Weingarten heeft op basis van weken-
lang onderzoek naar de meest geschik-
te en recente informatie deze inko-
menskaart   samengesteld:   “De   kaart   is  
een levend do-
cument, ze is 
met zorgvuldig-
heid gemaakt 
maar voorzie-
ningen en rege-
lingen kunnen 
veranderen, daar kan de kaart op wor-
den aangepast. We hopen dat iedereen 
deze kaart (naast de bestaande sociale 
kaart) als service en ondersteuning ziet 
en  ook  als  zodanig  gebruikt.”  

Hulpdienst lanceert inkomenskaart voor Venlo 

Nieuw plan voor Kazerneterrein versie zoveel 
Op 10 juli presenteerden de initiatiefne-
mers aan de gemeenteraad en publiek 
hun nieuwe plannen voor de invulling 
van het kazerneterrein. Het college van 
B&W zal in het najaar een reactie ge-
ven. We zijn benieuwd waar ze mee 
komt, we hebben nu al zo onze vragen 
bij de plannen.  
 
Positief in het nieuwe verhaal is zonder 
meer dat de contouren van het fort ve-

le malen beter 
terugkomen in 
het gebied. Daar-
naast zijn de 
plannen beschei-
dener en worden 

de oude kazernegebouwen hergebruikt. 
 
Inhoudelijk zijn er nog de nodige 
vraagtekens want wat gaat de invulling 
met het concept van bowlingbanen, 
bioscoop en andere zogenaamde 
'leisure' in samenhang met een markt 
voor lokale en traditionele producten, 
eigenlijk opleveren? Wat doet dat met 

de traditionele markten en winkelgebie-
den? Vragen die we zeker zullen onder-
zoeken.  
 
Het lijkt dat na het verdwijnen van Gil-
de Opleidingen en VVV, en de onzeker-
heid van Holland Casino, er nu een 
nieuw bestemmingsplan nodig zal zijn 
om de zaak weer vooruit te helpen. 
Doet Venlo dat 
niet dan zal een 
afgang voor de 
Raad van State 
niet uitgesloten 
kunnen worden. Het kazernekwartier is 
een dossier dat nog vele jaren de aan-
dacht zal vragen, dat is zeker. 
  
Het is goed dat de ambitie is bijgesteld, 
maar we moeten zien waar het college 
allemaal mee gaat komen. B&W zal 
namelijk   in   ‘t  najaar  een  reactie  geven  
op de plannen, dan weten we meer. 
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Onlangs luidde het GIPS de noodklok over de toegan-
kelijkheid van de scholen in Venlo. Diverse voorname-
lijk basisscholen zijn onvoldoende bereikbaar voor 
mensen met een beperking.  
 

De Stichting GIPS Noord Limburg (Gehandicapten In-
formatie Project Scholen) bestaat uit een groep vrij-
willigers met en zonder functiebeperking die elke week 
een groep 8 van een basisschool in de regio Venlo be-
zoekt om middels voorlichting de integratie te bevor-
deren van met name jongeren met een functie- en/of 
lichamelijke beperking. 

Uit haar vele bezoeken komt terug 
dat er (nog) diverse schoolgebouwen 
zijn die niet of onvoldoende toegan-
kelijk zijn voor gehandicapten. Dit 
heeft het GIPS meermaals aan de 
orde gesteld maar verbeteringen 
blijven uit. Daarover stuurde ze 10 

juni jl. een brief aan het gemeentebestuur. 
 

De SP heeft deze brief, met onderliggende voorbeel-
den en niet nagekomen toezeggingen, aangepakt om 
in de raadsvergadering van 25 juni de wethouder om 
opheldering te vragen. 
Wethouder Testroote (PvdA) antwoordde dat hij inder-
daad heeft toegezegd om scholen beter bereikbaar te 
maken. Problemen zijn in beeld gebracht waarbij vijf 
knelpunten zijn onderkend. Er is nieuw beleid in de 

maak maar het beperkte budget maakt het lastig om 
de   knelpunten   (spoedig)   op   te   lossen:   “Met   gezond  
verstand, pragmatisch en praktisch, moet omgegaan 
worden met de Agenda22-principes. We pakken kan-
sen  wanneer  ze  zich  voordoen.”,  aldus  Testroote.   
Dit is een mooi streven maar een echte stimulans ont-
breekt om Venlo over enkele jaren volledig toeganke-
lijk te krijgen. (Agenda22 is een methode voor het maken 
van beleidsplannen voor mensen met een beperking.)  
 

De wethouder erkende dat het voor wat betreft com-
merciële panden zoals horeca en 
culturele voorzieningen stroef 
loopt.   “Een   bewustwordingscam-
pagne moet er voor zorgen dat 
commerciële partijen zelf gaan 
inzien dat een open houding ook in 
hun voordeel kan werken, 
(nieuwe) klandizie aantrekt. Hier-
voor is de gemeente in overleg 
met  de  Stuurgroep  Agenda22.”,  zo  zei  hij  in  antwoord  
op de vragen van de SP. 
 

Opnieuw moeten we constateren dat de bezuinigingen 
ervoor zorgen dat bepaalde voorzieningen uitblijven of 
vertraging oplopen. We houden de gang van zaken 
verder in de gaten. 
 

Het is goed gebleken dat we de vragen stelden, de 
gegeven antwoorden en toezeggingen helpen Venlo 
verder om zoveel mogelijk toegankelijk te worden 
voor iedereen, of je nu wel of niet een beperking hebt, 
iedereen dient overal welkom te zijn en openbare ge-
bouwen te kunnen betreden. 

SP-raadsleden Ton Heerschop en Alexander Vervoort 
brachten 23 juni een werkbezoek aan de Veiligheids-
regio Venlo, in de Brandweerkazerne Venlo-zuid, om 
een toelichting te krijgen op het project SIV, snelle 
interventievoertuig, van de brandweer.  
 

De SP-fractie heeft enkele malen in de gemeenteraad 
kritiek geuit en vragen gesteld over het SIV, mede 
daarom nodigde de Veiligheidsregio ons uit om die 
vragen te beantwoorden.  
Een andere reden om de SP bij te praten was omdat 
we in mei informeel aan de brandweerleiding enkele 
vragen stelden over een brand onlangs in het centrum 
van Tegelen waarbij omwonenden geëvacueerd moes-
ten worden en waarbij het SIV zou zijn ingezet. Die 
brand was in onze ogen een meetmoment om te we-
ten te komen of het SIV het juiste middel is bij zulke 
calamiteiten. Achteraf bleek het SIV toen niet te zijn 
ingezet maar meteen een tankautospuit is gestuurd. 
 

De brandweer liet de SP de inzet en werkwijze zien 
van het SIV. Tevens werden 
de voorlopige resultaten/
evaluatie met ons gedeeld. 
Ook werden we bijgepraat 
over de regionalisering en re-
organisatie van de brandweer.  
 

De voorlopige resultaten zijn bemoedigend, hopelijk 
blijft dat zo, voor iedereen (zeker beroepspersoneel) 
vooral nog even wennen aan de nieuwe mogelijkheden 
en werkwijze. Het SIV is pas vier maanden nu werke-
lijk actief, dus kunnen we er pas echt iets van zeggen 
na langere tijd maar de tussencijfers/evaluatie nu la-
ten een bemoedigend beeld zien. Het heeft onze blik 
op het SIV meer positief kunnen bijstellen.  

Op 11 februari bood de SP-fractie aan B&W haar rap-
port aan met conclusies, voorstellen en alternatieven 
voor het rangeerterrein. B&W komt hierop met een 
notitie, wethouders Teeuwen (CDA) en  Brauer 
(VenLokaal) hebben de SP-fractie uitgenodigd voor 
een overleg op 28 augustus waarbij ze hun concept-
reactie op het SP onderzoeksrapport spoorwegempla-
cement Venlo met onze fractie wil bespreken. 
 

Het gemeentebestuur onderschrijft delen van de con-
clusies uit ons rapport maar andere delen wil ze nuan-
ceren. Dat achten we te gemakzuchtig en zullen aan-
dringen op de mogelijkheden voor alternatieven.  
Ook wil B&W met ons in overleg hoe onze aanbevelin-
gen uit te voeren. Wordt dus vervolgd. 
 
 

Een fijne vakantie gewenst!  
 
De zomervakantie is een periode om even tot rust te 
komen. Bijkomen van het werk en de inzet in de afge-
lopen maanden.  
Of het nu vrijwilligerswerk, mantelzorg, (t)huiswerk, 
werk voor jezelf of voor een ander is geweest; even 
stoom afblazen en rust nemen, genieten van de zon, 
de mensen om je heen, de sfeer en de gezelligheid.  
 
Intussen gaat de SP gewoon door met 
allerlei voorbereidingen, werkbezoeken en 
acties.  Want  SP’ers  gaan  dan  wel   op   va-
kantie, de SP zelf niet.  
Ook onze raadsfractie blijft waakzaam. 
 
Geniet van uw vrije tijd. Graag tot ziens in september! 

Werkbezoek aan Veiligheidsregio 

Vragen over de toegankelijkheid 
van schoolgebouwen regio Venlo 

Overleg met wethouders over SP-
rapport naar het rangeerterrein 


