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Voorzitter, 

De jaarrekening 2020 laat een plus van 14 miljoen euro zien. Hoe leggen wij de 
mensen in deze gemeente uit dat dit bedrag “even over” is? 

Ja, er is behoedzaam en realistisch begroot. Zoals we dit thuis ook doen met ons 
eigen huishoudboekje. Je begroot voldoende en ook voor het geval dat! En als dat 
dan uitblijft houd je geld over. Maar het geld dat nu overblijft kunnen we maar één 
keer uitgeven en dit moet dan ook ten goede komen aan de mensen in onze 
gemeente, zij moeten er direct van profiteren. 

 

We weten allemaal hoe het werkt; iedereen in deze raad zal zich sterk maken voor 
de eigen standpunten en iedereen in deze raad zal willen scoren met deze extra pot 
geld. Al helemaal met de verkiezingen in het verschiet. 

 

En ja, ook de SP.  Wij hebben ook een wensenlijstje maar van ons zult u geen 
nieuwe dingen horen. De meesten in deze raad zullen dit wensenlijstje wel al kunnen 
dromen, onze standpunten zijn inmiddels bekend. 

 

Maar laat ik vooropstellen dat ik graag uw inbreng wil horen op onze voorstellen, en 
wij uiteraard ook goed zullen luisteren naar de voorstellen van alle fracties. En zoals 
u van de SP gewend bent staan wij open voor iedereen die goede ideeën heeft waar 
onze inwoners baat bij hebben. 

 

Duurzaamheid 

Laat ik van start gaan met het thema duurzaamheid. Verbeter de wereld en begin bij 
jezelf zou ik zeggen. Laten wij ons eigen vastgoed nu eens duurzaam maken met 
zonnepanelen op onze eigen gebouwen. Noodzakelijk hierin is uiteraard dat we oog 
hebben voor het vastgoed dat op de lijst voor verkoop staat. Heeft het college in 
beeld welke gebouwen in ons bezit blijven, zodat we aan de slag kunnen?  

Ook de gemeente heeft een voorbeeldfunctie m.b.t. duurzaamheid; hoe kunnen wij 
vragen van bedrijven om hun daken vol te leggen met zonnepanelen als we dit niet 
eens zelf geregeld zouden hebben. Zoals gezegd vernemen we graag de stand van 
zaken. 

 



Verkeer en leefomgeving. Hier kunnen we slagen maken waar onze inwoners direct 
profijt van hebben. Zorg dat de gemeentelijke wegen geen kuilen, gaten en scheuren 
meer hebben. 

Er zijn al een groot aantal wegen aangepakt, je ziet de asfalteermachines in de hele 
gemeente aan het werk, maar we zijn er nog niet. En hier ook een koppelkans, leg 
meteen drempels aan. Twee vliegen een klap zoals onlangs de Schillerstraat in de 
Vossener. Wij waren blij te zien dat het meteen allemaal meegenomen werd.  

 

Zwerfafval 

De grootste ergernis van onze inwoners is zwerfvuil en achterstallig onderhoud in 
groenvoorziening. Dit heeft direct te maken met een prettig leefklimaat en 
welbevinden. 

Ook hier zijn al slagen gemaakt maar er kan meer. De Vastenavondkamp en 
Klingerberg krijgen veel aandacht, en dit is goed en noodzakelijk. Maar laten wij onze 
andere wijken niet vergeten en daar ook slagen maken inzake leefbaarheid. Venlo-
oost, Hazenkamp, Op de Heide, al onze wijken verdienen onze aandacht als het gaat 
om leefbaarheid. Ga ook daar intensief aan de slag met zwerfvuil en de 
groenvoorziening. Korte klappen met een groot effect voor de leefbaarheid.   

In juni 2019 diende de SP een motie in inzake meer prullenbakken. Hierop kregen 
we een toezegging van het college dat men ermee aan de slag zou gaan. Maar het 
bleek niet zo makkelijk, hierin speelden de kosten een grote rol. Geen beter moment 
als het huidige om hier wederom voor te vragen. College ga aan de slag, geld is nu 
het probleem niet voor deze eenmalige investering in de veiligheid en leefbaarheid.  

 

Stadsstrand 

Dan wil ik specifiek nog even de ontwikkelingen bij de Lage Loswal benoemen. Het is 
mooi nieuw en in wording nog maar, zoals misschien ook andere raadsleden al 
hebben geconstateerd, is het daar rommelig aan het worden qua afval.  

Maar er zijn ook nog andere ontwikkelingen. Er wordt daar nu met dit warme weer 
gezwommen, zeer gevaarlijk. Veel plezierboot eigenaren schrikken enorm van de 
zwemmers maar ook de beroepsvaarders hebben al aangegeven dat ze regelmatig 
de stuipen op het lijf gejaagd krijgen door de zwemmers in het water. In de avond is 
het erg donker en gebeuren zaken waar wij allen niet op zitten te wachten. 

Het is een prachtige plek waar we echt iets moois van kunnen maken. Voorstel om 
aan de slag te gaan met prullenbakken plaatsen, verbodsborden om te zwemmen, 
verlichting, en ja als we het echt willen afmaken een stadsstrand! Ook een prima idee 
op andere locaties zoals aan de Blerickse zijde.  

 



Jongeren en jeugd 

Een onderwerp waar ik zeer regelmatig aandacht voor vraag. Zij zijn onze toekomst 
tenslotte. Afgelopen maand is de motie Jongeren Perspectief Fonds aangenomen 
door de raad, met uitzondering van de PVV was iedereen vóór deze motie. Langs 
deze weg wil ik het college eraan herinneren dat in deze motie gevraagd wordt om 
dit jaar al te beginnen met de uitvoering van het volledige project en de dekking 
hiervoor was de jaarrekening 2020. Formeel moet dat dus qua financiering deze 
maand vastgesteld worden. Bij deze de opdracht daartoe. 

 

Steeds minder kinderen spelen buiten, 15% van de kinderen speelt nooit buiten. 50% 
van onze kinderen beweegt niet eens 60 minuten per dag. Onlangs heeft de SP 
hierover vragen gesteld.  

Voormalig SP-Tweede Kamerlid Agnes Kant diende in 2003 de Wet 
Buitenspeelruimte in. Hierin staat dat in iedere wijk minimaal 3% van de ruimte (300 
m2 buitenspeelruimte per hectare) gereserveerd moet zijn voor kinderen.  

Laten wij aan deze norm minimaal voldoen. Geef kinderen gelegenheid om te spelen 
door meer speeltuinen en het opknappen van de huidige bestaande speeltuinen.  

We hebben hier vragen over gesteld en zijn benieuwd naar de antwoorden, maar 
vooruitlopend daarop ligt hier dus een kans voor beweging, leefbaarheid enzovoorts. 
Pak die kans. 

 

Investeren in jeugdcentra 

Jongeren hebben een plek nodig waar ze samen kunnen komen, waar ze zich vrij 
kunnen voelen waar ze zich kunnen ontwikkelen. Ikzelf ben niet vergeten welke 
meerwaarde dit heeft gehad in mijn jeugd, ook al is heel lang geleden. Ik had tig 
plaatsen waar ik terecht kon, van ‘t Vak tot de Vluchtheuvel, van Ons Huis tot het 
Muspelheim. Wat hebben onze jongeren nu buiten Picus en Jacx? Naar mening van 
de SP te weinig.   

Laten we investeren in onze jeugd en ze een plek geven. Ook investeren in ambulant 
jongerenwerk, wij hebben niet genoeg jongerenwerkers in onze gemeente. Ik heb het 
al vaak gezegd, jongerenwerk is een vak, het zijn agogen die jongeren helpen zich te 
ontwikkelen, zorgen dat jongeren zelftrouwen krijgen die hen weerbaarder maken 
tegen alle verleidingen van nu. Die eigen regie van de jongeren bevorderen. Nu nog 
belangrijker dan ooit en dat brengt mij meteen bij mijn laatste onderwerp.  

 

Corona 

Corona en de gevolgen. Onze jongeren zullen een steuntje in de rug nodig hebben 
nu dat hun leefwereld normaliseert, en dit zal niet voor allemaal zonder slag of stoot 



gaan. Ze hebben sociaal heel wat in te halen en excessen liggen op de loer. Er zijn 
voldoende voorbeelden in den lande.  

Hoe kunnen wij onze jongeren maar ook alle andere inwoners hierbij helpen? 
Verenigingen kunnen hierbij een grote rol spelen maar ook de verenigingen hebben 
geleden onder de coronacrisis; minder inkomsten, verlies van leden. Ze moeten weer 
aan de bak en wij kunnen hen daarbij helpen en dit is niet altijd een geldkwestie. 
Ondersteuning door buurtcoaches, jongerencoaches of sportcoaches kan al helpen. 
En ja, soms moet er financiële middelen ter beschikking gesteld worden.  

Laten we een Kickstartfonds opzetten zodat onze verenigingen weer aan de gang 
kunnen. Op korte termijn moet dit klaar staan zodat er alleen nog op een knop 
gedrukt hoeft te worden zodra de maatregelen dat toestaan. 

 

Voorzitter, 

Afsluitend en samenvattend; kijkende naar het overschot ligt er een kans om te 
investeren in onze buurten en voor onze inwoners, die vaak ook zwaar te lijden 
hebben van de crisis.  

 

Tot zover voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

Debat ‘Jaarrekening resultaat 2020’ oordeelsvormende raadsvergadering, 16-6-2021 
Namens de SP-fractie voerde fractievoorzitter Angelique Weingarten het woord. 

 
(Het gesproken woord geldt.) 

	

 


