
‘Wij gaan zorgen voor een 
frisse Wind in de raad’

alles over venlo op venlo.sp.nl

Lijsttrekker Alexander Vervoort

de sp is een partij 
Waar u op 18 november 
op stemt en Waar u op 
19 november ook nog 
Wat aan heeft!

alexander vervoort, lijsttrekker van de sp

Wie is de voorman van de sp in venlo?
De voorman, ik zou liever zeggen een speler 
in een team van enthousiaste mensen die zich 
willen inzetten voor een beter Nederland en dus 
een beter Venlo. We vormen een hecht team 
waarbinnen iedereen naar vermogen bijdraagt. 
Maar goed ik ben de lijsttrekker en in die zin het 
eerste gezicht van de partij in Venlo.
 
Wat is er gebeurd tussen 2006 en nu?
In 2006 waren we niet klaar voor de verkie-
zingen. We waren met een te beperkt team, 
we herkennen in die zin de problemen van 
partijen die besloten niet mee te doen. Maar 

we zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. De 
gemeenteraad gaf ons ook genoeg om ons 
mee bezig te houden. Het was de SP die de 
problemen rondom speeltuin Hagerweike op de 
kaart zette. De SP was er voor het behoud van 
het Bondsgebouw. En de SP-Hulpdienst stond 
veel mensen bij die in de knel zaten of hielp bij 
hun belastingaangifte. De SP liet de mensen in 
Vastenavondkamp en de Molenbossen niet in de 
kou staan maar ondersteunde daar het initiatief 
van een bewonerscomité. De SP haalde haar 
volksvertegenwoordigers uit de Tweede Kamer 
met regelmaat naar de wijken, om daadwerkelijk 
te zien hoe het is om in de gemeente Venlo te 
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65 blijft 65

De afgelopen tijd heeft de SP op straat en op 
de markt mensen gevraagd wat zij vinden 
van het plan de AOW-leeftijd voor iedereen 
verplicht te verhogen naar 67 jaar. Uit de vele 
gesprekken die we hebben gevoerd bleek dat 
de mensen hier erg bezorgd over zijn. Rond de 
750 mensen zetten hun ongenoegen over de 
verhoging van AOW-leeftijd kracht bij door de 
petitie te tekenen. Ook jongeren tekenden mas-
saal. Mensen bedankt. Wij blijven ons inzetten 
voor het recht van onze ouderen om het vanaf 
65 jaar wat rustiger aan te doen.

de sp-hulpdienst
 
Gewoon, om mensen uit de brand te helpen, 
waar dat nodig is. Onze Hulpdienst reikt men-
sen die tussen wal en schip zijn geraakt een 
helpende hand. Helaas krijgen tegenwoordig 
steeds meer mensen problemen op het werk, 
in het gezin, met de uitkering. Vaak zien de 
mensen door de bomen het bos niet meer. Ze 
worden vaak niet als mens maar als nummer 
behandeld en van het kastje naar de muur 
gestuurd. Dit moet anders!
Bij ons worden mensen serieus genomen. 

sociaal beleid, zorg  
en Welzijn. 
een samenleving gebaseerd op menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidari-
teit sluit niemand uit. zorg moet voor ieder-
een beschikbaar en betaalbaar zijn. iedereen 
heeft recht op volwaardige deelname aan de 
maatschappij. ook is de sp-venlo van mening 

dat iedereen recht heeft op werk binnen de 
grenzen van de mogelijkheden. als vangnet 
dient een solide en verantwoord systeem 
van uitkeringen, waarbij, waar mogelijk, 
terugkeer naar werk prioriteit dient hebben. 
om toekomstige getto’s en enkel zwarte en 
witte wijken te voorkomen passen we een 
spreidingsbeleid toe.

wonen. We zijn actief betrokken bij de stad; tot 
nu toe alleen buiten de raad, vanaf 18 november 
ook ìn de gemeenteraad. Ook daar willen we ons 
inzetten voor de menselijke maat in het nieuwe 
Venlo, menselijk en sociaal.

na de verkiezingen zullen jullie wel te druk zijn 
om al die acties vol te houden
Wij zijn een actieve politieke partij. Dat actieve 
heeft ons gebracht waar we nu zijn: een factor 
van betekenis binnen Venlo. Een SP’er is altijd 
onder de mensen en zorgt dat ie weet wat er 
leeft. Zeker als volksvertegenwoordiger in de 
gemeenteraad. Wij gaan ons niet begraven 
onder raadsstukken. Wij willen ‘de straat’ in de 

raad brengen. Ik ken de mensen om mij heen. 
Ik verzeker je: als het nodig zou zijn, houden zij 
mij wel scherp. De SP blijft op straat en in de 
fabriek actief. Wij willen weten hoe het gaat. 
Het goede willen we bevorderen, en het slechte 
verbeteren. 

gaat de sp ook meebesturen in venlo?
Dat is nu nog moeilijk te zeggen. Eerst zijn nu 
de mensen aan het woord. Het is afhankelijk van 
de uitslag op 18 november, en de mogelijkheden 
om het met andere partijen eens te worden. 
Maar als we in het college komen dan hebben 
we in ieder geval een aantal goede wethouders-
kandidaten klaar staan. 

•	 Een	sociaal	en	menselijk	Venlo
•	 Een	betaalbare,	fatsoenlijke	 
 woning in een veilige en 
 fatsoenlijke omgeving voor 
 iedereen
•	 De	wijkagent	terug	in	de	straat,	
 veiligheid voorop
•	 Verhuizing	van	het	gevaarlijke		
 rangeerterrein en geen a74-  
 snelweg langs woonwijken
•	 Zinvol	werk	is	een	recht	maar	ook	
 een plicht 
•	 Iedereen	verstaat	en	spreekt		
 nederlands, integreren is meedoen
•	 Geen	nieuwe	mega-bouwprojecten	
 maar aandacht voor de mensen in 
 de wijken
•	 Het	is	uw	buurt,	uw	wijk	en	uw	
 gemeente dus moet u daarover  
 kunnen meebeslissen
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Hun problemen worden goed bekeken en we 
begeleiden de mensen tot er een oplossing 
is. De mensen of instanties waar wij met hen 
aankloppen weten dat de SP als waakhond 
blijft toezien en werk maakt van gesignaleerde 
misstanden! 

U kunt de Hulpdienst bellen op 06 5730 5201, 
elke dinsdag en donderdag tussen 18.00 uur  
en 20.00 uur of stuur een e-mail naar  
hulpdienstvenlo@sp.nl. Wonderen kunnen  
we niet verrichten, maar wel samen met u 
proberen een oplossing te vinden. Daarom, 
schroom niet om onze hulp in te roepen! 

metaalgieterij giesen
 
Bij MGG dreigden minstens 140 mensen 
ontslagen te worden. De mensen voelden zich 
in de steek gelaten en onzeker. De woede was 
groot. Reden genoeg voor de SP om in actie 
te komen voor het behoud van deze banen, 
of indien dat niet kon een fatsoenlijk sociaal 
plan. SP’er Alexander Vervoort heeft algemeen 
directeur Kees Bruinsma laten weten hoe wij 
tegen de zaak aankijken. Bij de poortactie 
hebben we ook een pamflet uitgereikt. Van me-
dewerkers binnen MGG hebben wij vernomen 
dat de SP-actie goed gevallen is. ‘Zonder deze 

actie waren we niet tot dit resultaat gekomen’, 
aldus verschillende MGG medewerkers in 
Tegelen. 

huisvesting. 
de beschikbaarheid van betaalbare huizen, 
de kwaliteit van woningen en de leefbaarheid 
in de wijken staan voor de sp centraal. bij 
de stedelijke vernieuwing horen de wensen 
van de wijkbewoners voorop te staan. de 
gemeente hoort weer de regie terug te nemen 
op het gebied van huisvesting.

openbaar vervoer. 
de sociale functie van het openbaar vervoer 
is erg belangrijk. alle wijken moeten voorzien 
zijn van een regelmatige busdienstregeling. 
alle maatschappelijke instellingen moeten 
goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer. de 
sp wil gratis openbaar vervoer, te beginnen 
bij 65+ en jeugd tot 12 jaar maar ook voor 
mbo-leerlingen.

besturen met burgers. 
het bestuur is er voor de burgers. daarom 
moet besturen niet over de hoofden van de 
burgers gebeuren. inspraak zonder invloed 

levert schijndemocratie op en is schadelijk 
voor het vertrouwen in de overheid. zaken die 
van belang zijn voor alle mensen moeten on-
der democratisch toezicht blijven of komen. 

dus geen bestuur op afstand, verpatsen aan 
de markt of graaiers aan de top. openbaar 
vervoer, zorg en welzijn moeten onder direct 
democratisch toezicht staan.

Een beter Venlo begint met een frisse wind in 
de raad.Stem woensdag 18 november SP. 

een actieve organisatie!
sp-afdelingen zijn de ogen en oren, armen en benen van de partij. de afdeling venlo is erg 
actief. zowel het bestuur als veel van de leden zetten zich in voor een menselijker en socia-
ler venlo. bij onrecht kijken wij niet toe, maar ondernemen we actie. iets voor jou? meld je 
aan, vul de bon op de achterkant in!
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meer informatie, de complete kandidatenlijst en het 
gehele programma kunt u vinden op onze website:

venlo.sp.nl
SP-Venlo
Burg. Bloemartsstraat 18
5913 BE Venlo 
06 45 61 16 49 
venlo@sp.nl 

onze mensen voor een menselijk en sociaal venlo

1. alexander vervoort 
 (30), belfeld 
Alexander is voorzitter 
van de SP-afdeling Venlo 
en werkt als fractiemede-
werker bij de SP-Tweede 
Kamerfractie in Den Haag.

2. ton heerschop (44), 
 tegelen 
Ton is verantwoordelijk 
voor de organisatie van de 
SP-afdeling Venlo en werkt 
als hoofd veiligheid bij 
VieCuri medisch centrum.

3. gonny schreurs (51), 
 tegelen
Gonny is bestuurslid en  
coördinator van de SP-
Hulpdienst. Vroeger was ze 
als secretaresse werkzaam. 

4. stefan hugues (39), 
 blerick
Stefan is kwaliteitsmede-
werker bij Dorel in Helmond 
en doet voor de SP de 
ledenadministratie.

5. jan coopmans (42), 
 steyl
Jan is kwaliteitsmedewer-
ker bij MGG in Tegelen, 
actief in de vakbond en 
bestuurslid bij de SP.

6. peer van der hout  
 (61),arcen. 
Peer is Shiatsu-therapeut/
docent en daarnaast jazz-
muzikant en fotograaf.  
Hij is lid van het afdelings-
bestuur.

7. henk zegers (49),  
 venlo.
Henk is werkzaam bij 
Sulzer Eldim, actief bij de 
vakbond en binnen de  
afdeling coördinator van 
onze acties. 

8. els raeijmaeckers  
 (54), venlo
Els is actief in het vrijwil-
ligerswerk, werkt op het 
parochiesecretariaat en is 
redacteur en penningmees-
ter van de SP-afdeling
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De afgelopen tientallen jaren heb-
ben we met zijn allen een enorme 
economische en technologische 
vooruitgang geboekt. Nu is tijd om 
ook te gaan werken aan sociale 
vooruitgang. In plaats van liberaal 
en asociaal, moeten we naar men-
selijk en sociaal. 
Vindt u ook dat het in Nederland 
beter kan en moet? Dan is de SP 
graag uw bondgenoot, in de Tweede 
Kamer, in de provincie én in uw 
gemeenteraad. Ik reken op uw stem 
bij de komende gemeenteraadsver-
kiezingen.

agnes kant

kwartaalbijdrage  5,– (minimum)  7,50  10, –
  12,50  15,– anders   
   

JA, ik word lid van de SP. Ik machtig de SP om per kwartaal 
onderstaand bedrag af te schrijven van mijn rekening. 
Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand 
het nieuws- en opinieblad De Tribune in de bus.

Stuur deze bon naar: 
SP, Antwoordnummer 30542, 3030 WB Rotterdam

U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of  
een e-mail aan de SP: (010) 243 55 40, administratie@sp.nl

datum                           handtekening

naam

roepnaam        voorletters m/v

adres

postcode                      plaats

telefoon        geboortedatum 

e-mail        rekeningnummer

Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 
jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen af aan ROOD.
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10. ton schouren (60),  
 venlo. 
Ton was voorheen rij-
instructeur, automonteur 
en controletechnicus, hij 
coördineert de wijkver-
spreiding in de SP-afdeling.

9. petra kempers (45),  
 venlo. 
Petra werkt bij TNT-post, 
geeft taalles aan alloch-
tonen, vrijwilligster bij de 
peuterspeelzaal ‘t Molentje 
in Venlo en is bestuurslid 
bij de SP-afdeling.


