Verkiezingsprogramma
2010-2014
SP afdeling Venlo

SP afdeling Venlo - verkiezingsprogramma 2010-2014

Inleiding
Missie van de SP in nieuw-Venlo
De Socialistische Partij is een volkspartij en streeft naar een samenleving die gebaseerd is op menselijke
waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Deze waarden zijn onze meetlat en bieden tevens de basis
voor het handelen van de SP, zowel in de gemeenteraad als ook daarbuiten.
Het democratisch gehalte is nu niet meer dan theorie op papier, mensen dienen werkelijke zeggenschap
en inspraak te kunnen hebben zodat het volk ook echt serieus genomen wordt en als medeonderhandelingspartner gezien wordt.
SP in de raad en buiten de raad
In de afgelopen jaren heeft de SP geen deel uit gemaakt van de gemeenteraad. De SP-afdeling koos
ervoor om, toen zij niet klaar was voor de raad, niet deel te nemen maar te kiezen voor heropbouw van de
afdeling en buitenparlementaire acties om haar doelstellingen te bereiken. Volgens de SP is de
gemeenteraad een middel en geen doel om veranderingen te bewerkstelligen. De meeste acties vinden
plaats buiten het stadhuis, de meeste initiatieven komen van buiten de politiek.
Wij zijn van mening dat wanneer men niet voldoende is geworteld in de samenleving, actief in de wijken
en onder de mensen en onvoldoende geschoold opvolgend kader klaar heeft staan, men in de politieke
arena niets te zoeken heeft omdat een mislukking op de loer ligt. Wanneer mensen vertrouwen geven aan
een partij moet men daar heel zorgvuldig mee om gaan. Een brede basis van steun en vertrouwen is de
sleutel tot succes. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard; daarom voert de SP constant campagne,
niet enkel tijdens de verkiezingen.
Waar andere partijen na vier jaar ontwaken is de SP alweer bezig aan de volgende ronde. Voor de SP
geldt de constante campagne. We zien sinds enige tijd steeds vaker partijen onze werkwijze kopiëren
maar het blijft bij een slap en slecht uitgevoerd aftreksel. Mensen prikken haarfijn heen door partijen die
zich anders nooit laten zien en de burger hooguit eens in de vier jaar serieus neemt.
In de Venlose raad zijn de gevestigde partijen nauwelijks bezig geweest met iets anders dan stuivertje
wisselen in coalitie dan wel oppositie. Behouden van macht en machtsbasis leek eerder een doel dan het
dienen van de belangen van de bevolking van Venlo.
Niet alleen is de SP nodig om stevig kritiek te leveren, maar meer nog om alternatieven aan te dragen.
Zeker nu een gemeentelijke herindeling een nieuwe nog omvangrijkere gemeente op zal leveren, is een
sterke SP met de frisse wind - die zo noodzakelijk is - belangrijk in de Venlose gemeenteraad.
De SP doet in de raad hetzelfde als ze buiten de raad deed en blijft doen, daar komt geen verandering in.
SP'ers zijn volksvertegenwoordigers zoals het woord ooit bedoeld is: het volk vertegenwoordigen,
mensen een stem geven die anders niet gehoord worden. SP'ers zitten niet voor zichzelf of voor het geld
in de raad; de SP kent de verplichte afdrachtregeling waarbij raadsleden een vergoeding krijgen vanuit de
partij voor hun raadswerk, het overige geld komt ten goede aan onze leden en de acties die we voeren.
De SP loopt nergens voor weg. We zijn niet bang om verantwoording te nemen en hopen op een goede
samenwerking met iedereen die de nieuwe gemeente Venlo socialer en menselijker wil maken.
Onze kandidaat-raadsleden kunnen ook onze kandidaat-wethouders zijn. Wanneer zaken die voor ons
breekpunten zijn kunnen worden uitgevoerd in de komende vier jaar, zal de SP zeker overwegen om deel
te nemen aan het gemeentebestuur. Ook wanneer de stad onbestuurbaar dreigt te worden, zullen we
mogelijkerwijs toetreden. Maar dat betekent niet dat we ons in het pak laten naaien of als proefkonijn
laten misbruiken. Om dit te voorkomen hebben we enkele cruciale breekpunten waaraan
collegedeelname dient te voldoen. De SP gaat het niet om de macht maar om met die macht serieuze
veranderingen te bewerkstelligen, oplossingen en alternatieven omzetten in staand beleid.
SP in de samenleving
De SP staat met beide benen in de samenleving en ziet dat het beleid van de regering de tweedeling in
de maatschappij versterkt. Bezuinigingen op minimabeleid, sociale zekerheid, voorzieningen voor
gehandicapten enz. treffen juist de minder draagkrachtigen in onze samenleving.
Zelfs de gevolgen van de 'economische crisis', veroorzaakt door de zucht naar geld van enkelen, worden
door deze regering verhaalt op de minst draagkrachtigen.
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Marktwerking in zorg, welzijn, dienstverlening en het openbaar vervoer dragen verder bij aan deze
tweedeling. Het nieuwe zorgstelsel veroorzaakt hogere ziektekosten, juist voor ouderen en chronisch
zieken waar concurrentie, betere kwaliteit en lage premies werden belooft. De Wet Maatschappelijk
Ondersteuning (WMO) die in 2006 is ingevoerd, maakt ouderen, gehandicapten en andere groepen die
zorg nodig hebben rechtelozer en afhankelijker van lokaal gemeentebeleid.
De SP verzet zich hiertegen en zal zich ook in de komende raadsperiode op basis van solidariteit inzetten
voor een samenleving die de zwakkeren niet uitsluit, maar waaraan alle groepen in de bevolking waardig
kunnen deelnemen.
Belangrijkste speerpunten verklaart:
• Een sociaal en menselijk nieuw-Venlo. Een betere gemeente voor hetzelfde geld. In de
gemeenteraad is het tijd voor een flinke schoonmaak! Met hoop en nieuw optimisme gaan wij de
verkiezingen in. Wij geloven dat een beter Venlo begint bij de SP: De frisse wind!
• Een betaalbare, fatsoenlijke fijne woning in een veilige omgeving voor iedereen
• Veiligheid voorop. De wijkagent terug in de straat want preventie en voorkomen is beter dan
repressief handelen achteraf, kijk naar de voedingsbodem en pak die aan. Camera's vangen
geen boeven, meer politie wel. De SP wil meer blauw op straat. Kleinere wijken voor wijkagenten.
Meer geld naar de politie, stoppen met het verplicht bekeuringen uitschrijven en de extra
bureaucratie.
• Venlo zet het project Hector door en start met een proef om softdrugs te legaliseren waarmee de
illegale handel en overlast wordt aangepakt, de 'voordeur en achterdeur' van coffeeshops
controleerbaar, reguleerbaar en transparant wordt. Ook voorkomen we hiermee illegale huisteelt
(brandgevaar) en sterk wisselende wietkwaliteit voor sterk wisselende prijzen. Harddrugs blijven
illegaal en worden streng aangepakt.
• Verhuizing van het gevaarlijke rangeerterrein naar een industrieterrein zorgt voor risicobeperking
en rust in het centrum en Venlo-zuid. De logistiek profiteert doordat het haar vracht meteen op het
spoor kan zetten waarmee vele vrachtwagens van de weg kunnen wat weer beter is voor de
luchtkwaliteit, verkeersdruk en het milieu. Maak maximaal gebruik van de containeroverslag en
bevorder het transport via de binnenvaart.
• Geen snelweg langs of dwars door woonwijken en natuurgebieden. De A73 zorgt al voor
voldoende problemen. De A74 via het zuidelijke tracé (plateauvariant) is geen haalbare optie
gebleken en kan niet voldoen aan de strengste normen en eisen. Als Venlo graag haar rondweg
wil moet ze daar eerlijk over zijn en ook meteen de A74 via het oostelijke tracé (Klagenfurtvariant)
aanleggen; houdt de mensen niet voor de gek. De A74 is een probleem van de Duitsers, laat hen
het probleem op eigen bodem oplossen.
• Geen multifunctionele accommodatie op het Ovaal in Arcen. Hier is een ruime meerderheid van
de burgers tegen maar dit plan wenst de gemeente er door te drukken. Volksvertegenwoordigers
luisteren naar het volk, niet naar de heren met het grote geld. Hetzelfde geldt in Schandelo waar
megakassen moeten verrijzen terwijl de noodzaak er niet is. Eerst bezien of de tuinders uit het
Maasdal willen verhuizen en zo ja, waar hun wensen liggen. Rondom nieuw-Venlo liggen grote
kassengebieden (Californië, Siberië) waardoor kassenbouw in Schandelo onnodig is.
• Zinvol werk is een recht maar ook een plicht. Werk voor iedereen met gelijke kansen. Niemand
blijft aan de kant staan als dat niet hoeft, passende arbeid voor mensen met een handicap.
Agenda 22 wordt uitgevoerd waarbij de gemeente het goede voorbeeld neemt door
gehandicapten op te nemen in het personeel. Werk motiveert, inspireert, socialiseert en zorgt dat
mensen hun eigen boontjes kunnen doppen. Mensen die aan de kant blijven staan komen terecht
in een sociaal vangnet waarbij ze een zo normaal mogelijk leven kunnen blijven leiden. Fraudeurs
pakken we stevig aan.
• Iedereen verstaat en spreekt Nederlands, integreren is meedoen. Mensen die hier willen wonen
en werken moeten minimaal de Nederlandse taal kennen, om zich verstaanbaar te kunnen
maken maar ook voor hun eigen veiligheid en die van anderen op de werkplek. Sociale
samenhang en deelname aan de samenleving begint bij het kennen van de taal en respect voor
elkaars cultuur.
• De samenleving begint thuis, bij je buren en de rest van jouw wijk. Verpaupering en gettovorming
moeten we voorkomen maar niet door onnodige sloop wanneer renovatie ook kan. Wijken maken
de maatschappij en daarin is geen plaats voor ophoping van minderheden. Want dat versterkt
gettovorming en is een belangrijke belemmering voor integratie. Sociaal spreidingsbeleid
voorkomt zwarte en witte wijken en/of scholen en houdt buurten leefbaar.
• Voorzieningen zoals de wijkverpleegkundige en winkels moeten terug in de wijk. Voor de SP is de
buurt de schaal van de toekomst, de 500-metercirkel om het huis van mensen is hierbij de
maatstaf. De buurt hoort schoon, veilig en leefbaar te zijn. Voldoende paden en uitlaatplekken
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•
•

voor honden en afschaffen van de hondenbelasting. Straatvuil en overlast aanpakken. Maar ook
stevige boetes voor mensen die de regels niet naleven.
Geen nieuwe mega-bouwprojecten maar aandacht voor de mensen in de wijken. Stop de
verkwanseling van ons belastinggeld, minder prestige en meer prestatie waarin de wijkbewoners
centraal staan.
Het is uw buurt, uw wijk en uw gemeente dus moet u daarover kunnen meebeslissen.

Omgezet in beleid levert dat deze belangrijkste speerpunten op:
o

o

o

o

o

Sociaal beleid, zorg en welzijn
Een samenleving gebaseerd op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit sluit
niemand uit. Zorg moet voor iedereen 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 zijn of haar mogelijkheden. Als vangnet dient een solide en
verantwoord systeem van uitkeringen, waarbij, waar mogelijk, terugkeer naar werk prioriteit dient
te hebben. Om toekomstige getto's en enkel zwarte en witte wijken en/of scholen te voorkomen,
passen we een spreidingsbeleid toe op alle nieuwe huurders.
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 moet weer de regie terugkrijgen op het gebied van
huisvesting.
Openbaar vervoer
De sociale functie van het openbaar vervoer moet in stand gehouden worden op een hoog
niveau. Alle wijken moeten voorzien zijn van een frequente busdienstregeling. Hierbij dienen alle
sociale en maatschappelijke instellingen redelijkerwijs bereikbaar te zijn per openbaar vervoer.
Daar waar binnen de gemeente Venlo de provinciale concessie aan Veolia aanleiding geeft tot
gaten in het openbaar vervoer netwerk dient de gemeente in overleg met diezelfde provincie deze
gaten te dichten. De SP wil in de komende raadsperiode gratis openbaar vervoer, te beginnen
voor 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 onder
democratisch toezicht blijven of komen. Dus geen bestuur op afstand , verpatsen aan de 'vrije
markt' of graaiers aan de top. Openbaar vervoer, zorg en welzijn moeten onder direct
democratisch toezicht staan.
Gemeentetaken
Voor taken met een maatschappelijk doel hoort de kwaliteit van de dienstverlening voorop te
staan en niet de winstgevendheid. Privatisering leidt vaak tot onnodige prijsstijgingen en
vermindering van kwaliteit. Maatschappelijke taken als het ophalen van vuilnis en het onderhoud
van sportaccommodaties moeten terugkeren als gemeentelijke dienst.
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1. Bestuur voor burgers
Dualisme
In 2002 is het dualistisch systeem in de Nederlandse gemeenten ingevoerd. De dualisering moest de
bestuurlijke efficiency van het college vergroten en de controlerende macht van de raad versterken.
In werkelijkheid hebben de wethouders echter minder zekerheid over de steun van de raad, en
raadsleden hebben minder mogelijkheden om het college te controleren. De politieke debatten gaan te
weinig over de inhoud van beleid en te veel over het verdedigen of aanvallen van posities. Daarnaast zou
het dualisme de kloof tussen politiek en burger moeten verkleinen. Raadsleden moesten naar de burger
toe. Het zijn slechts woorden gebleken. In de praktijk gaat de burger nu naar de raad.
Voor de SP-Venlo is het duidelijk dat haar werkwijze van een actieve partij, die inderdaad naar de burgers
toe gaat, de enige manier is die in een dualistisch systeem de menselijke maat nog kan behouden. Het is
om die reden dat de SP-Venlo in 2006 kritisch oordeelde en zich niet in staat achtte om zowel actief
richting de burger te blijven en tevens een fractie op de been te brengen. Dat besluit bleek achteraf
uitermate verstandig. Nu is de SP Venlo wel in staat om beide in stelling te brengen. Een stevige actieve
achterban garandeert het behoud van de worteling in de wijken die de SP heeft gelegd.
Bestuur
Voor de SP is het huidige aantal wethouders voor de omvang van de gemeente een doorn in het oog. De
verhouding van de werkzaamheden binnen de vier raadscommissies is te hoog. Door beide fenomenen
ontstaat veel werk, weinig daadkracht en te veel lasten voor de gemeente aan wethoudersalarissen.
Voor de SP zijn vier wethouders voldoende, te meer omdat vergelijkbare gemeenten en grotere steden
als Maastricht en Eindhoven het goed afkunnen met vier wethouders. Part-time wethouders instellen
werkt niet, om goed de belangen van de gemeente te kunnen dienen staat men volledig tot de
beschikking of niet.
Een herverdeling van taken binnen minimaal zes commissies in de komende raadsperiode zou de
gemeente meer slagkracht moeten geven, maar afschaffing van de raadscommissies zou meer
daadkracht opleveren en de raad als een serieus podium neerzetten.
Inspraak en invloed
Voor zover er sprake is van inspraak, krijgt dit doorgaans vorm door gesprekken met gevestigde groepjes.
Bij de ontwikkeling van plannen voor de gemeente horen de burgers om wie het gaat gehoord te worden.
Als mensen echter het gevoel krijgen te hebben meegepraat, zonder dat er werkelijk iets met hun mening
wordt gedaan, ondermijnt dit het vertrouwen in het bestuur en de democratie.
Bij onderwerpen als parkeren, stedelijke vernieuwing of opvang van drugsverslaafden moet het
gemeentebestuur er nog te vaak op worden gewezen eerst in overleg te gaan met de bewoners.
Wat wil de SP?
Neem als gemeente burgers serieus. Daarvoor dienen een aantal regels door het gemeentebestuur
gehanteerd te worden:
1. Informeer de burger tijdig en voorkom dat plannen al zijn dichtgetimmerd
Geef tijdig procedures aan en informeer de burger over hun rechten en plichten, zoals het recht
op hoor en wederhoor in onder andere bezwaarprocedures en recht van inspraak. De SP vindt
het belangrijk dat de burger tijdig geïnformeerd wordt en vindt dat de gemeente hierin een grote
inspanningsverplichting heeft. Burgers moeten weten wat hen te wachten staat.
2. Maak de plannen leesbaar en begrijpelijk voor iedereen
3. Vraag actief naar de mening en wensen van de burgers
Betrek de burgers bij de plannen die voor hen gevolgen hebben.
4. Neem inspraak en insprekers serieus
Als mensen het gevoel krijgen te hebben meegepraat, maar er wordt niet werkelijk iets met hun
mening gedaan, zorg dit voor onvrede en wantrouwen in de overheid.
5. Evalueer na afloop van de planvorming de gehouden inspraak
Informeer de burgers wat er met hun wensen en bijdragen aan de plannen is gedaan.
6. Voorkom ondemocratische schijninspraak door wijkoverleggen die niet door de inwoners
van de wijk zijn gekozen
Steeds vaker ziet men dat door wijk- of dorpsraden de schijn van inspraak van de burger wordt
opgehouden. De SP wil een fatsoenlijk democratisch gekozen orgaan op dit niveau waarbij de
politieke kleur van de leden bekend is. Als dit niet te realiseren is staat de SP voor het opheffen
van betreffende raden. De volksvertegenwoordiging moet tenslotte naar het volk toe en zich niet
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verschuilen achter niet gekozen organen.
7. Stoppen met idiote omvangrijke geldverslindende projecten
De SP wil een einde aan de blinde ambitie van de gemeente voor meer grote projecten en minder
aandacht voor de gewone mensen. Stop met de megaprojecten die er steeds weer bijkomen in
Venlo. Voer de genomen besluiten uit, geen nieuwe vertragingen en geldverspilling.
Prestigeprojecten van boven worden met een referendum aan de bevolking voorgelegd. De
einduitslag is bindend. Hiermee verplichten we de gemeente om doordacht te werk te gaan en de
burger te overtuigen van de noodzaak.
8. Nullijn voor gemeentelijke belastingen
De SP-Venlo wil in de komende raadsperiode het totaal aan gemeentelijke belastingen op de
nullijn houden. Men kan niet voorspellen wat de komende vier jaar de ontwikkelingen zullen zijn in
de wereld. Het zeer stellig neerzetten van een beleid van geen verhoging is alleen al om die
reden gevaarlijk en ondoordacht. De SP is wel voorstander van zo laag mogelijke lasten op
gemeentelijk niveau. Ontzie hierin minder draagkrachtigen want de zwaarste schouders dragen
makkelijker de zwaarste lasten.
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2. Veiligheid
Hoofdlijnen
De zorg voor veiligheid en bestrijding van criminaliteit is een kerntaak van de overheid. Handhaving van
wet- en regelgeving is nodig om de samenleving leefbaar te houden. De lopende of fietsende wijkagent
moet weer een vertrouwd straatbeeld worden. Camera’s zijn geen vervanging van direct toezicht maar
geven slechts een suggestie van veiligheid. Met camera’s vangt men tenslotte weinig boeven.
Beleid dient gericht te zijn op preventie en niet op repressie. Venlo heeft als uitgaanscentrum een
beperkte regionale functie. Toch is samenwerking met omliggende gemeentes ter bevordering van
veiligheid in het uitgaanscentrum nodig. Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding
van criminaliteit en vandalisme. Een beleid gericht op activiteiten en recreatiemogelijkheden voor
jongeren is daarbij onmisbaar.
Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen en moeten daarop worden
aangesproken en zo nodig worden geholpen. Indien ouders niet in staat zijn om te voldoen in de
opvoeding van hun kinderen, of onderdelen hiervan, dienen zij hiervoor steun te krijgen van de overheid.
Wat wil de SP?
Veiligheidsbeleid dicht bij huis
• De gemeente maakt aan de landelijke politiek duidelijk dat de omvorming van de politiekorpsen
tot één landelijke dienst ongewenst is. Veiligheidsbeleid moet dicht bij huis gemaakt worden.
Toezicht op straat
• Buurt- en wijkagenten vervullen een belangrijke taak. Hun werk moet niet in de knel gebracht
worden door ze regelmatig in te zetten voor andere politietaken. De SP is voor een 100% werktijd
van de wijkagent op straat waarbij tevens meer wijkagenten worden ingezet in relatief kleinere
gebieden, met een zichtbaar aanwezige en aanspreekbare politie.
• De gemeente moet erg terughoudend zijn met zaken als het uitvaardigen van noodverordeningen
en camera’s in de openbare ruimte. Dit mag niet als noodverband worden gebruikt om het gebrek
aan inzetbare politie te verhullen.
• Beleid binnen de gemeente dient uit te gaan van preventie en niet van het aantal personen
aangebracht bij het Openbaar Ministerie. Daar waar een basiseenheid hierbij in de problemen
komt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid om het landelijke beleid scherp aan te vallen.
Bereikbare politie
• De toegankelijkheid van de politie zowel op alle politiebureaus als telefonisch is noodzakelijk voor
handhaving van veiligheid. Snelle bereikbaarheid en juist handelen door de politie geeft de burger
vertrouwen.
• Mensen moeten aangemoedigd worden om aangifte te doen van criminaliteit, omdat dat invloed
heeft op de inzet van de politie. Projecten als Veilige Zorg en Veilige School dienen voorbeelden
te zijn voor andere sectoren. De SP wil dat de gemeente daarbij een actieve rol speelt in de
promotie hiervan.
Veilig uitgaan
• Overmatig alcohol of drugsgebruik zorgt voor veel problemen. Tegengas geven door middel van
intensieve en slimme voorlichting, heldere afspraken met de horeca, bijvoorbeeld om het 'happy
hour' af te schaffen, en betere controle op drankmisbruik, leeftijd en sluitingstijden.
• Legalisering van de aanvoer aan de coffeeshops en regulering van de 'achterdeur'. Een actief
ontmoedigingsbeleid voor het gebruik van softdrugs (onder andere met voorlichting op scholen)
en handhaving van strenge overlasteisen voor coffeeshops.
Verantwoordelijke ouders
• Vandalisme en onveiligheid op straat worden onder andere veroorzaakt door minderjarigen.
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en moeten daarop worden
aangesproken Ook moeten zij worden betrokken bij programma’s voor preventie en bestrijding
van vandalisme en onveiligheid. Waar nodig moeten ouders advies en ondersteuning krijgen bij
het dragen van de verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen.
Verantwoord resocialiseren
• Voor een aanzienlijk deel van ex-gedetineerden verloopt de terugkeer in de maatschappij
problematisch. Zonder woonruimte, werk en inkomen en met een zwak sociaal netwerk is dit niet
zo verwonderlijk. De SP wil voldoende subsidie voor onder andere stichtingen die exgedetineerden met woonbegeleiding en hulp bij het zoeken naar werk begeleiden bij hun
terugkeer in de maatschappij. Dit voorkomt dat deze mensen snel in criminele herhaling vallen.
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3. Gezondheidszorg
Hoofdlijnen
Zorg moet gebaseerd zijn op solidariteit. Gezondheidszorg van een hoge kwaliteit moet beschikbaar en
betaalbaar zijn voor iedereen. De huidige ontwikkelingen ondermijnen dit uitgangspunt. Tweedeling in de
zorg rukt op door marktwerking en op winst gerichte zorg. Mensen met weinig geld leven gemiddeld
minder gezond dan mensen met meer geld en mogelijkheden. Het nieuwe zorgstelsel draagt bij aan deze
ongelijkheid en doet afbreuk aan de kwaliteit van de zorg die in ons land is opgebouwd.
Wat wil de SP?
• Zorg voor iedereen
Mensen mogen niet om financiële redenen uitgesloten worden van noodzakelijk zorg.
• Betere eerstelijnszorg
Er moeten voldoende huisartsen zijn om de eerstelijnszorg te garanderen, ook in de wijken. De
SP wil dat de gemeente vestiging van nieuwe praktijken van zowel huis- als tandartsen actief
bevordert. Binnen Venlo moeten zelfstandige praktijken van huisartsen in de wijken de voorkeur
krijgen boven huisartsenposten.
• Gezondheidsverschillen verkleinen
De gezondheidsdiensten moeten, in samenwerking met de eerstelijnszorg, een actievere rol
spelen in het opsporen en bestrijden van gezondheidsbedreigende leef- en werkomstandigheden.
De gemeente dient hierin een meer verantwoordelijke rol te vervullen, zoals het een
overheidsorgaan betaamt.
• Investeren in preventie
Voorkomen is beter dan genezen. Er moeten toereikende middelen voor de GGD zijn om de
noodzakelijke ondersteuning te kunnen bieden.
• Inspraak patiëntenorganisaties
Patiënten- en consumentenorganisaties moeten sterker betrokken worden bij de bepaling van het
zorgbeleid en de afstemming van zorg, met onder meer; wonen, welzijn, mobiliteit en sociale
zekerheid. Meedoen in de samenleving voor mensen met beperkingen moet hierbij voorop staan.
• Meer mogelijkheden voor zorg aan huis
Er moeten integrale wijkteams komen (samenwerkingsverbanden van huisartsen,
fysiotherapeuten, thuiszorg, maatschappelijk werk, wijkverpleegkundigen en ouderadviseurs) voor
preventie, indicatiestelling (keuring) en begeleiding. Centraal in deze teams moet de
wijkverpleegkundige terug komen in de wijk.
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4. Welzijn
4.1 Welzijn; algemeen
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Doelstelling van de wet is om het alle mensen mogelijk te maken mee te doen in de samenleving. De
filosofie van de regering is echter dat mensen voor wie dit moeilijk is, zich in principe moeten redden met
hulp van mantelzorg zoals familie en met hulp van vrijwilligers. Alleen als het echt niet anders kan, is er
een rol voor de overheid om bij te springen.
Wat vindt de SP van de WMO?
De WMO is in het algemeen een verslechtering ten opzichte van de vorige situatie. Wat voor
ondersteuning de mensen krijgen, zal afhangen van beleid van de gemeente. De nadruk op
mantelzorgers gaat voorbij aan het feit dat veel mantelzorgers nu al overbelast zijn. Straks moet de
gemeente bekijken hoe ze de maatschappelijke participatie van onder meer gehandicapten, chronisch
zieken en ouderen mogelijk maakt. Ook de indicatiestelling ((her)keuring) op afstand die vooral
telefonisch gebeurt, is de SP een doorn in het oog. Wil een bureau dat bepaalt hoeveel en welke zorg
iemand krijgt, echt weten wat de situatie is, dan dient men de mensen in hun omgeving te bezoeken.
Wat wil de SP?
• Ondersteuning van mensen met een laag inkomen
De stijging van het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkering is sinds 1975 ruim 25%
achtergebleven bij die van de modale inkomens en nog veel verder bij de topinkomens. De SP is
voorstander van bijzondere bijstand, kwijtscheldingsbeleid enzovoorts. Extra aandacht is nodig
voor kinderen van huishoudens op bijstandsniveau, zodat deze ook de kans krijgen om lid te
worden van bijvoorbeeld sportverenigingen en dergelijke om zodoende de sociale en culturele
ontwikkeling te stimuleren.
• Dak- en thuislozen onder dak
De gemeente moet zich tot het uiterste inspannen om dak- en thuislozen weer een volwaardige
plaats in de maatschappij te geven. Het geeft echter geen pas om de voorzieningen ‘sober’ te
houden ‘omdat we ons richten op integratie’.
Er moeten buiten de Domus-voorzieningen verzorgde pensions komen waar dak- en thuislozen
24 uur per dag kunnen verblijven onder deskundige begeleiding.
Er zijn in de Centrumgemeente Venlo en geheel Noord- en Midden-Limburg te weinig
opvangplaatsen voor zwerfjongeren, jongeren die vanaf hun 18e ineens niet meer in een
(speciaal) internaat kunnen wonen en jongeren die om andere redenen thuisloos zijn.
Die (dure) integratietrajecten mogen niet ophouden bij papierprikken. Bied mensen ècht
perspectief!
4.2 Welzijn; ouderen en mindervaliden
Hoofdlijnen
Mensen met een handicap of beperking dienen op alle terreinen als volwaardige burger aan de
samenleving te kunnen deelnemen. Ze hebben recht op een 'Gemeente zonder drempels en met
geleidestroken'. Dat vereist dat er op alle terreinen van beleid, waaronder wonen, verkeer en vervoer,
media, cultuur en sport, rekening gehouden wordt met de specifieke beperkingen van mensen met een
handicap of beperking.
Wat wil de SP?
• Noodzakelijke voorzieningen moeten beschikbaar blijven
Aanvragen voor voorzieningen mogen enkel en alleen op hun medische en sociale noodzaak
worden beoordeeld, waarbij financiële overwegingen geen rol mogen spelen.
• Zeggenschap
De mensen zelf en hun naasten moeten meer te zeggen krijgen over inzet van de persoonlijke
hulpverlening.
• Ouderen in isolement
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Het is een taak van de gemeente om de ouderen die in eenzaamheid dreigen te verloederen
zichtbaar te maken, passende zorg te bieden en te helpen een menswaardig bestaan te leiden.
Aanpassen woningen
In de woningbouw zal meer rekening gehouden moeten worden met de veranderde samenstelling
van de bevolking en het feit dat ouderen en gehandicapten liever zo lang mogelijk zelfstandig
wonen. Aanpassing verdient voorkeur boven gedwongen verhuizing. Mensen moeten in hun
eigen wijk kunnen blijven wonen. Bouwen van levensloopbestendige woningen heeft de voorkeur.
Toegankelijkheid van openbare gebouwen en onderwijsinstellingen
Bij de toegang, de inrichting en het beheer van openbare gebouwen moet als uitgangspunt
gelden, dat alle mensen van de diensten gebruik kunnen maken. Tevens voldoende invalide
parkeerplaatsen beschikbaar stellen.
Toegankelijkheid van openbaar vervoer
Mindervaliden een vergoeding toe kennen. Deze kan naar eigen inzicht besteed worden aan de
benodigde vervoersvoorziening. Te beginnen voor 65+ en jeugd tot 12 jaar maar ook voor MBOleerlingen is het openbaar vervoer gratis.
Toegankelijkheid voor deelname aan sport- en overige activiteiten
Extra aandacht is nodig voor het vervoer van mindervaliden. Hiervoor moet een juiste
vergoedingsregeling komen. Hiertoe dient het vervoer zoals regiotaxi uitgebreid en verbeterd te
worden, prijs en kwaliteit moeten met elkaar in verhouding staan.

4.2 Welzijn; jongeren
Hoofdlijnen
De jeugd groeit op in een turbulente tijd vol tegenstellingen en krijgt niet altijd de juiste mogelijkheden zich
te ontwikkelen en deel te nemen aan de maatschappij. Tegelijkertijd wordt wel verwacht dat zij zich als
volwassene mede verantwoordelijk weten voor deze samenleving.
Aan jongeren wordt te vaak gedacht in termen van overlast, onterecht en overlast heeft ene
voedingsbodem; kijk daar naar en bestrijdt dat in plaats van enkel te straffen.
Ook jongeren zijn bereid en in staat bij te dragen aan de samenleving en willen als inwoner serieus
genomen worden. Er moet geïnvesteerd worden in mogelijkheden voor scholing, culturele ontwikkeling en
recreatie. De jongeren zelf moeten betrokken worden bij de beleidsontwikkeling hiervoor.
Wat wil de SP?
• Kansen voor de toekomst
Bevordering van een structureel aanbod van voldoende stageplekken.
• Betrek de jongeren
Betrek de jongeren bij ontwikkelingen op het gebied van jeugdbeleid en welzijn voor jongeren.
• Recreatie
Jongeren moeten de ruimte hebben om zich te bewegen en te vermaken. Daarom moeten
contributies voor sport- en culturele verenigingen zo laag mogelijk worden gehouden. Jongeren
op basisschool en voortgezet onderwijs krijgen een sport- en cultuurpas waarmee ze
proefondervindelijk kunnen experimenteren wat ze leuk vinden. Dit stimuleert creativiteit en de
deelname aan sport- en cultuuractiviteiten.
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5. Werk en inkomen
Hoofdlijnen
Iedereen moet over een zodanig inkomen beschikken dat het mogelijk is om volwaardig deel te nemen
aan de samenleving. Wie niet in staat is betaald werk te verrichten, of te vinden, moet aanspraak kunnen
maken op toereikende financiële bijstand.
Voedselbanken zouden niet nodig moeten zijn in ons land dat in de afgelopen twintig jaar twee keer zo rijk
is geworden.
Voor mensen die door hun specifieke handicap(s) niet productief genoeg kunnen zijn om in het
bedrijfsleven een plaats te krijgen en zich daar te handhaven, dient de sociale werkvoorziening
gehandhaafd, en waar nodig, uitgebreid te worden.
Het verlies van 'Melkertbanen' is niet alleen een verlies van werk voor de mensen die op deze manier
nuttig werk verrichten, zoals stadswachten en schoolassistenten, het is ook een verlies voor de
dienstverlening in onze gemeente.
Startende ondernemers bieden mensen kans op ontplooiing en zijn van belang voor economische groei
en werkgelegenheid. Om te slagen verdienen zij vooral in de eerste 2 jaar ondersteuning en advies.
Wat wil de SP?
• Betaalbare en goede kinderopvang
o De gemeente zorgt blijvend voor voldoende kinderopvangvoorzieningen.
o De kwaliteit van de kinderopvang wordt verbeterd door de GGD een grotere rol te geven. De
GGD gaat kinderopvanginstellingen onaangekondigd controleren op het gebied van hygiëne en
veiligheid.
o Peuterspeelzalen dienen inkomensafhankelijk te zijn en zo laagdrempelig mogelijk. Zodat deze
voor iedereen in de gemeente toegankelijk zijn.
• Geen sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand
Aan alleenstaande ouders moeten mogelijkheden worden geboden voor betaald werk. Dit kan
onder andere door te zorgen voor voldoende kinderopvang. Zij moeten echter niet worden
achtervolgd met een sollicitatieplicht, zolang de kinderen nog leerplichtig zijn. Kinderen verdienen
een goede opvoeding en ouders verdienen het om de ontwikkeling van hun kind(eren) mee te
maken. Goede opvoeding, steun en aandacht zijn de basis voor een goed sociaal mens.
• WAO-ers en ook ex-WAO-ers weer aan de slag
Om mensen die nu in de WAO zitten aan het werk te helpen, moeten er veel meer (aangepaste)
arbeidsplaatsen komen. De gemeente zelf kan het voorbeeld geven. Mensen die door de
scherpere keuringsregels weer (gedeeltelijk) arbeidsgeschikt worden verklaard dienen eveneens
ondersteund te worden bij het vinden van geschikt werk. Het getuigt van cynisme om mensen
goed te keuren terwijl de omstandigheden, zowel van hen persoonlijk als door gevolgen van de
'economische crisis', het vinden van werk uitsluiten.
• Veilig stellen sociale werkvoorziening
o Doorstroming naar een reguliere baan is op zich een goede zaak, maar moet wel uiterst
zorgvuldig gebeuren. Voorkomen moet worden dat deze mensen schade oplopen doordat zij
overvraagd en overbelast worden in een reguliere baan.
o Goed begeleid en zinvolle re-integratietrajecten. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat mensen
niet langer dan gewenst in de bijstand blijven. Re-integratie naar zinvol werk moet voortvarend
worden opgepakt. Controle door een onafhankelijk commissie is noodzakelijk op particuliere
re-integratiebureaus, gelet op de enorme bedragen die zij vragen als ook hun werkwijze.
o Re-integratiebureaus waarmee de gemeente zaken doet, dienen een cliëntenraad in te stellen.
• Gesubsidieerde banen ombouwen naar regulier werk
De gemeente moet voorkomen dat er mensen op straat komen te staan. De gemeente neemt
waar mogelijk mensen die nu in een gesubsidieerde baan voor haar werken, in dienst.
• Minimabeleid; een offensief tegen armoede en uitsluiting
o Verruim de regeling voor de vervanging van duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of
wasmachine. Hiermee voorkomen we dat mensen onnodige schulden maken.
o Voedselbanken voorzien in een behoefte, maar deze noodzakelijke behoefte moet worden
voorkomen. Dat kan onder meer door de aanvraagprocedures voor bijstandsuitkeringen te
verkorten en de werkwijze van de schuldhulpverlening efficiënter te laten verlopen.
o Zorg als gemeente voor laagdrempelige voorzieningen die mensen met een laag inkomen
helpen bij het invullen van formulieren voor allerlei voorzieningen en regelingen, waar nodig
ook met huisbezoeken. Hiermee word gezorgd dat regelingen voor ouderen,
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uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en gehandicapten door de betreffende personen
gebruikt worden. Wijs de mensen op hun rechten.
Misbruik van regelingen dient in alle gevallen zwaar te worden bestraft.

De SP is voor startende ondernemers, vooral als deze werkgelegenheid oplevert. Wel vindt de SP het
belangrijk om rekening te houden met de volgende voorwaarden:
• Ondersteuning voor startende ondernemers
o Bied een uitgebreid en totaal informatiepakket dat ook informatie bevat over wat te doen in
geval van betalingsproblemen.
o Bevorder onderlinge contacten zodat men elkaar kan ondersteunen en ervaringen uitwisselen.
o Bied 1 of 2 jarige huurcontracten aan voor bedrijfs- of winkelruimten, tegen redelijke
huurprijzen.
o Geef voorrang aan innovatieve en/of schaarse ondernemingen in Venlo. Maak met startende
ondernemers afspraken over het creëren van onbetaalde stageplaatsen voor scholieren en
studenten in Venlo.
o Verruiming van de mogelijkheden tot het starten van een bedrijf aan huis.
o Bied mensen in de bijstand ook de mogelijkheid om een eigen bedrijf op te starten, eventueel
met begeleiding en (tijdelijk) behoud van uitkering.
De SP wenst meer aandacht voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) in Venlo:
• Het MKB is de motor van de lokale economie en moet gesteund worden door onder meer minder
regeldruk en ondersteuning en stimulering van nieuwe initiatieven.
• Het MKB is vaak het ondergeschoven kindje terwijl daar de meeste innovatieven ontwikkeld
worden en voor lange termijn werkgelegenheid gezorgd wordt (banen!) en, in tegenstelling tot de
grote bedrijven en multinationals heeft het MKB sterke binding met de regio en zal ze niet snel
'verhuizen' waardoor banen meer gegarandeerd zijn. Hart voor het MKB!
• Mensen die gaan ondernemen nemen een risico. Door goede informatievoorziening en
begeleiding (mogelijkheden) kan voorkomen worden dat ondernemingen in problemen raken. Ook
kan de gemeente adviseren over locaties zodat er diversiteit in aanbod ontstaat zodat de
concurrentiedruk optimaal blijft. Vijf telefoonwinkels in dezelfde straat bijvoorbeeld maakt
ondernemen lastig waarbij de omzet en de marge onder druk kan komen.
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6. Integratie
Hoofdlijnen
Venlo bestaat inmiddels ook uit veel burgers die hun wortels in andere landen hebben. Om te zorgen dat
we mét elkaar en niet naast elkaar leven, is het noodzakelijk dat we geen vreemden voor elkaar blijven.
Dit vergt inspanningen van alle kanten. Een evenredige vertegenwoordiging van burgers in de wijk met
verschillende culturele achtergronden is nodig om integratie tot stand te brengen.
Wat wil de SP?
• Gemengd wonen
De samenleving begint thuis, bij de buren en de rest van de wijk. Verpaupering en gettovorming
moeten we voorkomen maar niet door onnodige sloop wanneer renovatie ook kan. Wijken maken
de maatschappij en daarin is geen plaats voor ophoping van minderheden. Want dat versterkt
gettovorming en is een belangrijke belemmering voor integratie. Sociaal spreidingsbeleid van
nieuwe huurders voorkomt zwarte en witte wijken en/of scholen en houdt buurten leefbaar.
De gemeente moet in samenwerking met de woningbouwverenigingen een integratieplan
opstellen en uitvoeren. De beschikbaarheid van betaalbare woningen en de woningtoewijzing
dienen zo te zijn dat burgers van buitenlandse afkomst niet gedwongen worden geconcentreerd
in bepaalde wijken te wonen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de wensen van de
mensen.
• Gemengd onderwijs
Bijzondere scholen mogen geen leerlingen weigeren. Scholen moeten qua leerlingenbestand een
afspiegeling zijn van de buurt. Enkel zwarte en witte scholen belemmeren de (sociale)
ontwikkeling van het kind. Kinderen hebben er niets aan wanneer ze alleen tijdens de les
Nederlands spreken.
• Taalscholen in de buurt
Onze grondwet bepaalt dat iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Afzonderlijke taallessen
beperken de integratie en stimuleert apartheid. Voor de SP begint integratie bij taallessen met het
accepteren van de normale Nederlandse omgangsvormen te beginnen met de gelijkwaardigheid
van man en vrouw.
Immigranten dienen de gelegenheid te hebben en actief te worden gestimuleerd om gratis
taallessen te volgen. Verplichtingen dragen niet bij aan de motivatie, boetes maken geen indruk.
Wanneer mensen beseffen waarom ze de taal moeten kunnen, zal dat meer aanzetten tot
activering en het volgen van lessen.
Taalonderwijs aan de eerste generatie gastarbeiders bevordert het sociaal samenzijn maar deze
mensen zullen de taal niet meer leren, ze hebben zich immers vele jaren kunnen helpen en zien
daarom geen meerwaarde de taal nu nog te leren. Veelal ook gewoonweg omdat ze daarvoor te
oud zijn en er in hun omgeving geen gebruik van maken.
Sociaal samenzijn kan dan ook op een andere wijze zonder hiervoor het budget van het
taalonderwijs op te maken. De sociale bijeenkomsten zorgen er wel voor dat mensen uit hun
isolement komen, meer zelfstandig en zelfbewust worden zodat ze zelf naar de huisarts kunnen
en iets afrekenen in een winkel.
• Actief jeugdbeleid voor jongeren met een andere culturele achtergrond
Om ontsporing en overlast te voorkomen, moet er een actief jeugd- en jongerenbeleid worden
gevoerd, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende culturen. Het uitgangspunt is dat
jongeren niet alleen als lastig worden gezien maar als volwaardige medeburgers met eigen
interesses en toekomstverwachtingen.
• Gelijke behandeling jongeren met een andere culture achtergrond
In uitgaansgelegenheden worden allochtone jongeren regelmatig geweerd, dit druist in tegen het
gelijkwaardigheidsbeginsel en dient voorkomen en bestreden te worden.
Het verkrijgen van stageplaatsen en deelname aan andere maatschappelijke zaken is vaak
moeilijker voor allochtonen dan voor hun autochtone leeftijdsgenoten. Hierdoor raken zij
structureel minder betrokken bij deze maatschappij. De SP wil deze vorm van discriminatie
tegengaan, onder meer door als gemeente hierin het voorbeeld te geven maar ook door hierover
afspraken vast te leggen met werkgevers binnen de gemeente.
• Kinderen zonder verblijfstitel
Kinderen hebben recht op onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en onderdak. Ongeacht hun
status, conform de universele rechten van het kind.
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7. Volkshuisvesting
Hoofdlijnen
Door de verzelfstandiging van de woningbouwcorporaties heeft de gemeente niet meer de regie op het
gebied van volkshuisvesting.
De woningbouwcorporaties zijn hun oorspronkelijke doelstelling, het goed huisvesten van kwetsbare
bevolkingsgroepen, veelal uit het oog verloren. De gevolgen zijn: woningnood, onbetaalbare huizen en
huisuitzettingen. Plannen van de gemeenten en corporaties annex projectontwikkelaars lijken zeer
eenzijdig: slopen of verkopen.
De woonlasten zijn de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Terwijl overmatige hypotheekrenteaftrek
onbesproken blijft, wordt de huursubsidie verder afgebouwd.
Afspraken tussen gemeente en woningbouwcorporaties blijken vaak boterzacht. De SP is voorstander
om het strategisch akkoord nieuw leven in te blazen door heldere en eenduidige afspraken. Het ontbreekt
de gemeente Venlo kennelijk aan vastberadenheid en daadkracht om meer betaalbare woningen te
realiseren. Gedirigeerd door de grote projectontwikkelaars en bouwers worden per saldo meer dure
koopwoningen gebouwd ten koste van de bouw van betaalbare huurwoningen. De ontwikkelingen rondom
de projecten Maaswaard en het Wilhelminaplein in Tegelen bewijzen dit.
Wat wil de SP?
• Leefbare wijken
Het ruimtelijke beleid moet verzekeren dat wijken gemengd van opbouw zijn, voldoende groen
hebben, voorzieningen als scholen, huisartsenzorg en winkels aanwezig zijn en openbaar vervoer
haltes die op loopafstand liggen.
• Meer sociale woningbouw
De gemeente moet zorgen dat goed en betaalbaar wonen mogelijk is. Er is een groot tekort aan
woningen met een huur onder de huursubsidie grens. De SP wil een vast 60% sociale
woningbouw bij nieuwbouwprojecten. Aandacht verdienen specifieke groepen als jongeren,
gehandicapten, daklozen, ouderen en alleenstaanden te krijgen. Levensloopbestendige woningen
bevorderen dat mensen langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
• Huisvesting voor studenten
Het voorzien in voldoende woonruimte voor studenten is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor gemeente, corporaties en onderwijsinstellingen. De gemeente moet de beide andere partners
aanspreken op hun verantwoordelijkheid en hierin indien nodig een leidende rol te nemen.
• Betaalbare huren en korte wachtlijsten
Bij doorstroom wordt van nieuwe bewoners in de regel een veel hogere huur gevraagd. Deze
sluipende huurprijsverhoging moet worden gestopt. Mensen staan vaak lang op een wachtlijst
voor woningtoewijzing, betalen daarvoor inschrijfgeld en mogen twee keer een toewijzing
weigeren (na een derde afwijzing moet men zich opnieuw inschrijven en belanden onderaan de
lijst); aan deze praktijken dient een einde te komen. Huurders horen inspraak te krijgen en
verdienen een eerlijke en gelijkwaardige behandeling.
• Controle op de woningbouwcorporaties
De gemeente moet terughoudend zijn bij het overdragen van taken aan de woningstichtingen.
Op basis van meetbare afspraken houdt de gemeente toezicht op de corporaties. De belangen
van de huurders dienen voorop te staan.
• Terughoudendheid bij sloop
De sloop van betaalbare huurwoningen moet aan banden worden gelegd. Sloop is vaak onnodige
kapitaalvernietiging. Plannen daartoe moeten met de bewoners worden besproken.
• Terughoudendheid bij verkoop van sociale huurwoningen
Bij een tekort aan sociale huurwoningen moeten geen woningen aan dat bestand onttrokken
worden. Verkoop is vooral bedoeld om andere projecten mee te financieren; dit kan makkelijker
door de grondspeculatie aan te pakken.
• Tijdig onderhoud en renovatie
Aan huurwoningen hoort tijdig en volledig (preventief) onderhoud gepleegd te worden.
Aanpassing en vernieuwing om aan de huidige eisen te voldoen moet niet automatisch tot
huurverhoging leiden.
• Bestrijding leegstand
De gemeente gaat aan de slag om leegstand tegen te gaan, bijvoorbeeld het ombouwen van
kantoren tot woningen voor starters, jongeren of studenten. Ook het stimuleren van wonen boven
winkels voorkomt onnodige leegstand en verpaupering en maakt de centra levendiger.
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Aanpassingen voor ouderen
Om te voldoen aan de groeiende vraag naar passende en betaalbare huisvesting voor ouderen,
moeten er niet alleen meer nieuwbouwappartementen komen, maar is aanpassing van bestaande
woningen nodig. De gemeente moet hierover afspraken maken met de woningcorporaties en
eventueel subsidie verstrekken om aanpassingen mogelijk te maken.
Gemengde wijken
Met de woningcorporaties moeten afspraken gemaakt worden over het tegengaan van
inkomenswijken. Onder andere moet voorkomen worden dat de sociale huurwoningen in
populaire wijken door grote huurverhogingen buiten bereik van de doelgroep raken.
Bevorderen van energie- en waterbesparende maatregelen
Woningstichtingen dienen aangezet te worden tot daadwerkelijke actie op dit punt in de
bestaande en te bouwen huurwoningen.
Veilig wonen
De gemeente gaat samen met de woningstichtingen een plan van aanpak opstellen om de
bestaande huurwoningen te voorzien van veiligheidsbevorderende voorzieningen waar deze nog
niet zijn aangebracht.
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8. Ruimtelijke ordening
Hoofdlijnen
De gemeente Venlo is er niet in geslaagd om op het gebied van ruimtelijke ordening de regie in handen te
houden. Grootschalige prestigeprojecten hebben de boventoon gevoerd waarbij de aandacht voor
kleinschalige aanpak uit het oog verloren is.
Wat wil de SP?
• De burger meer centraal
De burgers dienen meer dan nu centraal te staan en niet de projectontwikkelaars en
ondernemers. Het betrekken van inwoners bij plannen is een voorwaarde en een meerwaarde
voor de stad.
• Geen publiek-private samenwerking.
De gemeente moet de regie in handen hebben en toezicht houden. Daarvoor moet zij veel meer
onafhankelijk zijn van projectontwikkelaars.
• Venlo groenstad
De SP is voor slim gebruik van bestaande ruimte. De aandacht moet hierbij blijvend gericht zijn
op groen, natuur en recreatie.
Hoewel de regio Venlo als groene regio te boek staat is groen in Nederland een schaars goed.
Daarnaast is het starten van bouwprojecten enkel omdat het kan een soort bouwen om te
bouwen, vaak bouwen voor de leegstand. Een dergelijke benadering is niet die van de SP zeker
niet als het ten koste gaat van groen.
• Samenwerking
Regionaal moet Venlo samenwerken met de omliggende gemeenten. Plannen moeten
gezamenlijk ontwikkelt worden met directe inspraak van de bewoners van betreffende gebieden
en/ of gemeenten.
• Behoud van historisch erfgoed
Historisch erfgoed dient behouden te blijven als inspiratie uit het verleden en voor de ontwikkeling
in de toekomst. Dit kan gestalte krijgen door behoud van oude gebouwen en terreinen of
verwijzingen uit het verleden in nieuwbouw.
De SP is voorstander van het behoud van historisch-industrieel erfgoed. Het Bondsgebouw kon
mede door de inzet van de SP en stadshistorica Mariet Verberkt worden behouden.
Het Nedinscocomplex kan een nieuwe invulling krijgen met ateliers, expositieruimten, een klein
museum, maar ook woningbouw en plek voor startende ondernemers. De oudste gedeelten zoals
de toren renoveren. Geen geld betekent verval en uiteindelijk sloop. Investeren betekent een kans
voor de omgeving en haar ontwikkeling, voor het behoud van onze gezamenlijke geschiedenis.
• Geen nieuwe industrieterreinen
De huidige industrieterreinen hebben nog voldoende ruimte voor ontwikkelingen voor de komende
vier jaar. Renovatie van bestaande bouw verdient de voorkeur boven opoffering van grond voor
onnodige geldverspillende nieuwbouw.
• Investeer in de kleine kernen
Voor de SP zou het kazerneterrein een prachtige locatie zijn voor een nieuw stadskantoor. De
gebouwen staan er tenslotte al, de ingezette tijdelijke verhuizing koste al 3 miljoen euro! De
gelden die daarmee bespaard zouden worden moeten wat de SP betreft naar de buurten van alle
woonkernen gaan. Gebruik van het kazerneterrein met haar gebouwen zou pas echt een
duurzame inzet zijn in plaats van te dure nieuwbouw en de onbewezen mythe “cradle to cradle”.
Het huidige stadskantoor kan nog wel even mee, er zijn belangrijkere dingen te doen.
• Grote bouwprojecten en versnelde uitvoering
De SP is geen voorstander van op grote schaal meer nieuw beton. Voor de SP komen ook
andere zaken aan de orde als het gaat om de gevolgen van de 'economische crisis' te bestrijden.
De gedachte dat alleen “Bouwend Nederland” ons uit de crisis kan helpen is net zo bizar als
denken dat de banken geen bonussen meer uitkeren aan zichzelf. Regels zijn regels en zijn er
niet voor niks, te snel over bepaalde zaken heen stappen betekent problemen voor de toekomst.
Men moet juist kijken naar de lokale bedrijven die zonder poespas aan het werk blijven, diverse
projecten kunnen uitvoeren en daardoor de lokale economie stimuleren en banen kunnen
behouden.
De huidige Maaspoort voldoet nog prima. Waarom een goed functionerend gebouw -van net 25
jaar oud- alweer slopen? De directeur wil te veel en denkt te groot, zo werkt dat niet. Dat geld
kunnen we beter besteden aan zaken die harder nodig zijn.
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9. Verkeer en vervoer
Hoofdlijnen
Venlo is een stad die nog teveel is afgestemd op het gebruik van de auto. Autogebruik voor korte
afstanden is vaak onnodig. Autoverkeer tast niet alleen de veiligheid en het milieu aan, maar ook de
leefbaarheid van de woon- en schoolomgeving.
Het openbaar vervoer en de fiets bieden goede alternatieven. Het gebruik daarvan moet aantrekkelijker
worden gemaakt.
Wat wil de SP?
• Fietsen in de plaats van autorijden bevorderen
Daarvoor dienen een aantal maatregelen te worden getroffen:
o Goede en veilige fietspaden, met voldoende verlichting.
o Beter onderhoud en asfalteren van fietspaden.
o Gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum.
• Aantrekkelijk openbaar vervoer
De sociale functie van het openbaar vervoer moet in stand gehouden worden op een kwalitatief
hoog niveau.
Als de rijksmiddelen hiervoor niet toereikend zijn, moet er gemeentelijk geld ingezet worden.
Alle wijken moeten voorzien zijn van een goede en frequente busdienstregeling. Bussen en haltes
moeten toegankelijk gemaakt worden voor gehandicapten. Haltes en abri’s moeten sociaal veilig
zijn en voldoende bescherming bieden tegen weer en wind. Zitgelegenheid, informatievoorziening
en verlichting zijn onmisbare voorzieningen.
• Gratis openbaar vervoer
Te beginnen met gratis OV, te beginnen bij 65+ en 12- maar ook gratis OV voor MBO-leerlingen
die nu steeds buiten de boot vallen. We kunnen als Venlo beginnen met het experimenteren van
het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan 65 plussers, leerlingen voortgezet onderwijs,
MBO leerlingen en kinderen tot 12 jaar. Slagen de experimenten, dan volgt stapsgewijze
uitbreiding naar volledig gratis toegankelijk openbaar vervoer met voldoende dekking. Veel
groepen in de samenleving zullen hiermee een voordeel behalen en tevens het groene imago van
de gemeente nu eens echt naar voren komen.
Een proef in Heerlen wees uit dat gratis OV jaarlijks 300.000 euro kost, volgens Venlo kost dit
jaarlijks een miljoen. De waarheid zal waarschijnlijk in het midden liggen maar uitgaande van de
Venlose cijfers betekent geen nieuw stadskantoor a 50 miljoen euro dus 50 jaar gratis OV! De SP
gaat dan voor de laatste optie.
• Actief informeren over risico’s
De gemeente brengt alle veiligheidsrisico’s in kaart en gaat de omwonenden actiever informeren
over veiligheidsrisico’s van bedrijven en transportassen.
• Stopzetten van gevaarlijk transport door de stad, verhuizing rangeerterrein
De SP zet zich in voor uitplaatsing van het rangeerterrein uit het centrum van de stad Venlo.
Daarnaast mag het convenant van de minister van VROM met DSM geen aanleiding vormen voor
een extra gevaarlijke stoffen stroom (ammoniak) per spoor vanuit Geleen via Belfeld naar
Kaldenkirchen.
Uitplaatsing zorgt voor een stuk veiligheid doordat de verkapte opslag van gevaarlijke goederen
op dit stuk Venlo tot het verleden behoort. Het rangeerterrein is een ongewenste tikkende tijdbom
in de binnenstad.
Uitplaatsing naar industrieterrein waar ook de logistieke sector voordeel bij heeft (minder
vrachtwagens op de weg, containerhaven/ binnenvaart stimuleren) en beter voor het milieu
(minder uitstoot van CO2 en fijnstof).
• Veilige wegen
Alle wegen in Venlo moeten duurzaam veilig worden ingericht en eind 2010 voldoen aan de
normen van de landelijke actie “Duurzaam Veilig”. Bewoners moeten nauw bij de inrichting
worden betrokken. Dit draagt bij aan draagvlak voor de maatregelen en het bereiken van het
gewenste verkeersgedrag.
• Kinderen centraal
Niet de auto maar kinderen horen centraal te staan bij de inrichting van de woonomgeving.
Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen, dat is essentieel voor hun ontwikkeling. Ook veilige
loop- en fietsroutes naar scholen, sportlocaties en recreatieve voorzieningen zijn van groot
belang. Een maximumsnelheid van 30 km dient te gelden in de woongebieden.
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Geen sluipverkeer in de binnenstad en woonwijken
Het beperken van het parkeren op straat. Het weren van sluipverkeer in de binnenstad en
woonwijken, met name vrachtauto's horen op de snelwegen thuis. Bepaalde wijken kunnen door
verbodsborden ontsloten worden. Een voorbeeld hiervan zijn de wijken Vossener en Klingerberg
waar de SP met een burgerinitiatief in 2007/2008 ruim 858 handtekeningen ophaalde om
sluipverkeer dat door de wijk haar weg zoekt, te weren. Dit breedgedragen voorstel werd destijds
door de gemeente afgewimpeld.
Beter parkeerbeleid
De gemeente moet het parkeerbeleid niet overlaten aan het bedrijfsleven. Transferia en
stadsrandparkeren voorkomen autoverkeer in de stad. Aan peperdure parkeerabonnementen
voor bewoners moet een einde komen. In de parkeergarages is buiten de spitstijden voldoende
ruimte. Er moet een onderzoek komen naar mogelijkheden tot grote parkeergelegenheden aan de
oost- en noordzijde van Venlo met daarop aansluitend openbaar vervoer naar het stadshart. Dit
maakt dat de noodzaak van parkeergarages waarover al veel discussie bestaat, zoals in het hart
van Blerick en het Julianapark in Venlo, verdwijnt.
De SP wil de parkeeroverlast in Venlo terugdringen. Weer een parkeergarage zal alleen maar
meer verkeer naar de binnenstad brengen. Parkeergelegenheden aan de randen van de
woonkernen met goede aansluitende busdienst zijn voor de SP betere oplossingen. Is de
parkeergarage onder de Maasboulevard niet al voldoende? Moet er werkelijk nog eentje er bij?
Laten we afwachten wat de situatie is na opening van de Maasboulevard, daarna onderzoeken
kan altijd nog.
Gratis parkeren in de kleine kernen
Voor bewoners van alle woonkernen mag het bezit van een auto geen extra melkkoe van de
gemeente worden. Voor bezoekers van woonkernen wil de SP goede parkeergelegenheden aan
de randen van de woonkern met goede busaansluitingen. Betaald parkeren in een dorpscentrum
trekt minder bezoekers en daardoor schadelijk voor de winkeliers (zoals in Blerick en Tegelen).
Verkeersprojecten in hand van gemeente houden
De gemeente moet voldoende deskundigheid in huis hebben om ten minste zelf de regie te
houden op verkeersprojecten.
Doortrekken spoorverbinding in Duitsland, station Belfeld heropenen
Doortrekken van de spoorlijn vanuit Venlo naar het Duitse Ruhrgebied zorgt voor een betere
ontsluiting, verbinding en nieuwe kansen om winkelend publiek, toeristen en recreanten aan te
trekken. Ook de logistieke sector kan hier voordeel bij hebben.
Bekeken moet worden of een station in Belfeld tot de mogelijkheden behoort. Zeker met het oog
op de verslechterde busdiensten waarbij vooral uitgegaan wordt van spoorstations als
knooppunten en overstaplocaties, kan een station in Belfeld uitkomst bieden om te komen tot
beter openbaar vervoer. De SP heeft in Provinciale Staten eind 2008 hiervoor reeds gepleit.
Geen A74 dwars door en langs wijken en natuurgebieden
De SP is tegenstander van de aanleg van de A74. Nu enkel de variant tussen Tegelen en Venlo
een kandidaat lijkt te zijn is de SP-Venlo van mening dat het verdrag van Berlijn niet kan worden
nagekomen en teruggegaan moet worden naar de Duitse buren om de verbinding tussen beide
Duitse autosnelwegen (BAB 40/61) te realiseren op hun grondgebied. Uitgangspunt voor de SP
Venlo is geen Duitse weg op Venlose grond!
De A74 is niet de oplossing van de verkeersproblemen, de komst van deze snelweg trekt meer
verkeer aan waardoor er ook meer sluipverkeer door de wijken en de binnenstad komt. Elke dag
files op de uitvalswegen, de flessenhals bij de Zuiderbrug en de verplichte rijroute van verkeer
naar Duitsland zorgt voor opstoppingen, hulpdiensten geraken vast in de file, de luchtkwaliteit
wordt slechter, de leefbaarheid neemt af en de volksgezondheid komt onder druk.
Venlo wil graag een rondweg; dan moet ze de mensen niet voor de gek houden en de A74-zuid
en A74-oost (Klagenfurtweg) allebei aanleggen of allebei niet. De nu gekozen zuidelijke
“plateauvariant” gaat dwars en langs woonwijken in Venlo-zuid, (Hout)Blerick, Boekend en
Tegelen, ruim 5500 mensen ondervinden er direct last en schade van.
Het probleem in Venlo-noord mag niet ten koste van andere wijken worden opgelost.
Allerlei trucjes om deze snelweg “duurzaam” of overkapt aan te leggen zijn doekjes voor het
bloeden en geen werkelijke, realistische en betaalbare opties.
Gulicksebaan
De aanleg van de A73 legt extra druk op de Tegelseweg. Daarmee komt het verkeer tussen
Venlo en Tegelen onder druk te staan. Een tweede ontsluiting is daarom zeer wenselijk. Opnieuw
openstellen van de Geldersebaan/ Natteweg is de meest simpele en goedkoopste oplossing.
Aanleg van de Gulicksebaan is ook een optie maar wel een hele dure. Tegelen moet goed
bereikbaar zijn.
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10. Sport en spel
Hoofdlijnen
Bewegen is gezond, op de sportclub leren jongeren sociale vaardigheden en op en naast het sportveld
komen mensen met de meest uiteenlopende achtergronden met elkaar in contact.
Investeren in sport loont; sport bevordert de gezondheid, verbetert de sociale contacten en bevordert
integratie. Daarom mag sport niet een sluitpost van de gemeentebegroting zijn.
De SP wil dat de gemeente zélf verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sportbeleid, zeker als
aansturende factor.
Wat wil de SP?
•

•
•
•

•

•

Investeren in sport, spel en recreatie
Sport is een belangrijk onderdeel in het leven van bewoners binnen de gemeente Venlo. Daarom
kiest de SP ervoor om zich vooral te richten op de breedtesport. Sport moet toegankelijk,
bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedere inwoner.
Gemeente bepaalt de tarieven
Tarieven voor accommodaties moeten door de gemeente worden vastgesteld op een dusdanig
niveau dat de kosten niet prijsopdrijvend werken voor leden van sportverenigingen.
Minder regelgeving voor sportclubs
Verenigingen moeten door wet- en regelgeving niet met extra kosten en inspanningen worden
belast.
Sporten in de wijk
De gemeente gaat actief op zoek naar plekken die als trapveldje of andere buitensportlocatie
ingericht kunnen worden. Voorkomen moet worden dat sportvelden naar de buitenranden van de
stad verdwijnen.
Speeltuinen
Bij het ontwerpen van nieuwbouwwijken hanteert de gemeente voortaan een
speelruimtenorm. Van elke nieuwbouwwijk wordt minimaal 3 procent van de totale oppervlakte
bestemd voor buitenspeelruimte.
Ook in de bestaande wijken komen meer mogelijkheden voor buiten spelen.
Speeltuinen en speelplekken dienen gedegen onderhouden te worden; regelmatig vers zand,
groenonderhoud, onderhoud en vervanging van kapotte toestellen, variatie in speeltoelstellen.
Nieuwe stadion van VVV-Venlo
VVV is een betaald voetbalorganisatie en daarmee een bedrijf. Een gemeente moet geen sponsor
zijn van een bedrijf. Gemeenschapsgeld is niet bedoeld om mee te gokken. Geld bestemd voor
de sport moet volgens de SP gaan naar het voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden van
(amateur)sportclubs en de breedtesport. Als VVV een nieuw stadion wil moet ze het geld zelf
ophoesten, met haar sponsoren.
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11. Natuur en milieu
Hoofdlijnen
Zorg voor het milieu en zorgvuldig gebruik van grondstoffen zijn noodzakelijk vanwege de solidariteit met
de volgende generaties, maar ook vanwege de gezondheid en leefomgeving van allen.
Door stimulering van beter en slimmer openbaar vervoer, gebruik van alternatieve brandstoffen en
verbeterd en goed onderhouden fietsnetwerken kan de gemeente luchtvervuiling bestrijden.
Economische groei mag niet ten koste van natuur en milieu gaan.
Wat wil de SP?
• Gezondheid en welzijn staan centraal
Bij beslissingen over vervoer en verkeer staan gezondheid, welzijn en veiligheid van de mensen
voorop. Geluidsoverlast en luchtvervuiling moet beperkt worden.
• Hergebruik
De gemeente stapt onmiddellijk af van het in een nieuw jasje gegoten neoliberale principe van
“cradle-to-cradle” en zet in op effectief hergebruik. Aan een onbewezen hype die op een andere
manier dan in theorie wordt uitgevoerd, hebben we niks.
• Zorgvuldig beheer van openbaar groen
Openbaar groen is gemeenschappelijk bezit en draagt bij aan de leefbaarheid van stad en wijk.
Het mag niet verkwanseld worden door besparing op onderhoudskosten.
• Handhaving milieuwetgeving
De SP eist handhaving van een nauwkeurige naleving van de milieuwetten. De inmiddels
gesloten Afvalstortplaatsen moeten goed gecontroleerd worden. Vervoer gevaarlijke stoffen, zoals
ammoniak en chloor via het rangeerterrein, buiten het leefgebied brengen. Ook wil de SP
serieuze herinvoering van de milieupolitie die handhavend en opsporend te werk kan gaan.
Afhankelijk van de voorgestelde milieumaatregelen kan het een oplossing zijn om bepaalde lokale
lasten te verhogen. We gaan echter niet per definitie voor milieumaatregelen de lasten verhogen.
Want wie mag opdraaien voor die verhoging; de vervuiler betaalt, niet de kleine man.
• Voortvarende bodemsanering
Met het huidige tempo zal het vele jaren duren om alle vervuiling op te ruimen. Dat moet sneller,
vooral verontreinigingen die een groot risico opleveren voor omwonenden en/of onze
drinkwaterwinning.
• Duurzaam bouwen
Dit wordt verplicht gesteld bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Daarbij moet een
maximale inspanning geleverd worden om het energiegebruik en de verspilling van materialen
terug te dringen. Zoals bijvoorbeeld, in alle nieuwe wijken komen gescheiden afvoersystemen
voor regenwater en afvalwater.
• Inventariseren restgroen
Het ‘restgroen’ (stukjes stad/dorp die nooit bestemd zijn als groengebied, maar inmiddels wel die
functie gekregen hebben) wordt in kaart gebracht. Vervolgens wordt bekeken welke gebieden
inmiddels zo waardevol geworden zijn, dat ze bescherming als groengebied verdienen.
• Groenstrook Maasduinen
Het nationaal park De Maasduinen maakt deel uit van een aaneenschakeling van natuurgebieden
langs de oostoever van de Maas, van Gennep tot Venlo. Het kan aaneen groeien tot een enorm
langgerekt natuurgebied. Venlo profileert zich graag als groene gemeente, maak het dan ook
waar. Het gebied zorgt voor diverse typen planten en dieren, toerisme en als rustpunt in een
drukke stadse omgeving.
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12. Onderwijs
Hoofdlijnen
Scholen bieden de mogelijkheid tot ontplooiing van talenten en deelname aan de maatschappij. Onderwijs
moet daarom voor iedereen toegankelijk zijn, zonder financiële drempels.
Scholen zijn ook sociale knooppunten in de wijken. Ondanks deze belangrijke functies kampen scholen
met achterstallig onderhoud en gebrekkige hygiëne.
De schaalvergroting in het onderwijs is geen goede zaak, zeker niet als deze leidt tot het ontstaan van
massale en onpersoonlijke ‘leerfabrieken’. De kansen op een goede begeleiding en persoonlijke
ontplooiing worden daardoor kleiner.
De SP is voor goede en betaalbare kinderopvang. Wij zijn echter tegen het huidige gegeven om
basisscholen te verplichten kinderopvang te bieden. Veel schoolgebouwen ontbreekt het aan de vereiste
accommodatie en begeleiding hiervoor. We ondersteunen wel het oprichten van de zogenaamde Venlose
Brede scholen (ABC), waarin diverse instanties een plek krijgen.
In bepaalde wijken van Venlo zijn “zwarte” en “witte” scholen ontstaan. Scholen moeten qua
leerlingenbestand een afspiegeling zijn van de buurt. Landelijk beleid moet zorgen voor verplicht mengen
middels een acceptatieplicht van leerlingen. Daarnaast gaan scholen twee wachtlijsten hanteren; een
voor leerlingen met een (taal)achterstand en een zonder.
Wat wil de SP?
• Financiering uit algemene middelen
Onderwijs dient volledig uit algemene middelen bekostigd te worden.
• Toereikende budgetten voor beheer, onderhoud en vernieuwing van schoolgebouwen
` Goed onderhouden en veilige schoolgebouwen. Ook de weg van school naar huis dient zo veilig
mogelijk te verlopen, door onder meer goede verlichte fietspaden en oversteekplaatsen.
• Peuterspeelzalen
Er moeten meer gekwalificeerde peuterspeelzalen komen en de ouderbijdrage wordt inkomens
afhankelijk.
• Lichamelijke opvoeding
Gymnastiek moet op de basisscholen in ere hersteld worden. De gymlessen moeten volledig
gegeven worden door vakdocenten.
Het schoolzwemmen is daarvan een vast en kosteloos onderdeel.
Sport in het onderwijs bevordert de lichamelijke oefening en deelname aan sportverenigingen.
Kinderen moeten, bij voorkeur via school, kennis kunnen maken met een zo breed mogelijk
sportaanbod. De gemeente moet hierin een sturende rol bieden. Jongeren tot 18 jaar die
deelnemen aan het onderwijs krijgen een sport- en cultuurpas om zo zelf een en ander te
ontdekken en deelname te stimuleren.
• Onderwijs voor nieuwkomers
Inburgering moet gebeuren in en met de mensen in de wijken. Vreemdelingen moeten zich
aanpassen aan de Nederlandse maatschappij te beginnen met fatsoenlijk taalonderwijs.
• Kleinschalig onderwijs
Onderwijs is ver weg geplaatst van de overheid. Het toezicht van de gemeente op
onderwijsinstellingen moet dichter op het feitelijke onderwijs zitten. Docenten moeten weer plezier
in het vak krijgen en ruimte voor eigen ideeën, een einde aan de vergadercultuur en
“uitbesteding” aan onbevoegde en onbekwaamde 'leerkrachten'.
Niet de aard maar kwaliteit van onderwijs en de staat van de schoolgebouwen moet zorg van de
gemeente zijn. Kleinschalig onderwijs in de wijk moet mogelijk blijven, leerlingen zijn geen
nummer of debiteur. Dialectonderwijs bevordert de sociale en culturele verbondenheid en
voorkomt taalachterstand.
• Hoger onderwijs
De SP is voorstander van investeringen in hoger onderwijs. Meer hoger onderwijs naar Venlo zal
ook de lokale economie ten goede komen, verbreedt kennis en ervaring, bedrijven hebben er baat
bij, het is een meerwaarde voor de gemeente.
De komst van specifieke opleidingen (sport, marketing) en de uitbouw van de universitaire
campus kan een impuls geven aan de gemeente. Opleidingen die aansluiten bij het topklinisch
ziekenhuis zijn een pre aangezien de facilitering en stageplaatsen er al zijn.
Daarbij hoort ook meer aandacht voor studentenhuisvesting en randvoorwaarden/ faciliteiten om
studenten naar de zin te maken en aan de gemeente te binden, ook na afronden van de studie.
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13. Cultuur
Hoofdlijnen
Cultuur is onmisbaar voor ontmoeting en sociale binding in de gemeente. Inwoners van alle leeftijden,
rangen en standen en afkomst ontmoeten elkaar en genieten samen van manifestaties en festivals,
voorstellingen en concerten, musea en ateliers, enzovoorts.
Historisch besef blijkt uit het behoud van oude gebouwen en terreinen of verwijzingen naar het verleden in
nieuwbouw. De SP ondersteund van harte het behoud van historische panden en stadsdelen.
Bibliotheken en musea zijn onmisbare schakels voor verspreiding van cultuur en moeten daarom
laagdrempelig en betaalbaar zijn voor alle inkomensgroepen.
Scholen moeten vrij toegang hebben tot musea.
Wat wil de SP?
• Stimuleren cultuurdeelname door jong en oud
Jong geleerd is oud gedaan. Daarom moeten alle leerlingen van basisscholen en het voortgezet
onderwijs minimaal twee keer per jaar de kans krijgen om gratis een film-, theater-, of
muziekvoorstelling te bezoeken. De belangstelling voor theater is te vergroten door meer
podiumkunsten in wijkcentra op te voeren. Om museumbezoek te stimuleren moeten musea in de
gemeente op minimaal één vaste dag in de maand voor een euro toegankelijk zijn. Voor jongeren
tot achttien jaar zijn ze altijd gratis toegankelijk.
• Sport- en cultuurpas
De cultuurpas kan deelname en daarmee het aanzetten tot creatieve impulsen bevorderen.
Jongeren tot 18 jaar die deelnemen aan het onderwijs krijgen een sport- en cultuurpas om zo zelf
een en ander te ontdekken en deelname te stimuleren.
• Ondersteuning bibliotheek
Naast een sterke centrale bibliotheek zijn er filialen in de wijken, eventueel in combinatie met een
school of wijkcentrum.
• Zorg voor monumenten
Monumentenzorg betekent een actieve zoektocht en inventarisering van monumenten van de
toekomst. De Welstandscommissie houdt zich bezig met hoofdlijnen en zorgen dat het historisch
aanzien van de binnenstad niet teloor gaat door uitingen van commercieel exhibitionisme.
• Aandacht voor muziek
Kwaliteit gaat boven kwantiteit, met name bij festivals. Houdt festivals gespreid over de
gemeente. Levende muziek en cultuur verdienen structurele subsidies en promotie.
Door gemeentelijke belastingen werd de straatmuziek de nek omgedraaid en ook live muziek in
kroegen wordt hierdoor onnodig belast en dus belemmert. Terugdraaien van deze maatregel
zorgt voor verlevendiging en sfeer in de kroegen en het straatbeeld, waarbij tevens een podium
voor muzikanten ontstaat.
• Steun lokale kunstenaars
De gemeentelijke financiële middelen voor cultuur moeten niet in zijn geheel in gigantische
projecten worden gestoken, maar ook in een goede en toegankelijke programmering en projecten
voor jongeren en beginnende kunstenaars. Zorg voor betaalbare atelierruimte en
expositiemogelijkheden voor kunstwerken, bijvoorbeeld in buurthuizen en wijkcentra.
• Faciliteren van culturele activiteiten en verenigingen
De gemeente stelt voldoende en toegankelijke oefenruimte in de buurten beschikbaar voor
jongeren, bandjes, toneelverenigingen etc.
• Laagdrempelige toegang tot films
De SP wil initiatieven als het filmhuis stimuleren en ondersteunen. Ook moet minimaal 1 actieve
commerciële bioscoop terugkomen in de gemeente.
• Cultuurcentrum Made in Venlo
De SP is voor behoud van cultuur en kunst, laagdrempelig, benaderbaar en betaalbaar,
toegankelijk voor iedereen. Theater de Garage weghalen uit de wijk maakt deze minder levendig.
Het Filmhuis moet zich nog bewijzen. Perron_55 verdient het om een volwaardig poppodium te
worden op een sterke locatie. Clustering van deze drie verschillende uitingen is geen garantie
voor succes. Kunst en cultuur geven karakter aan buurten en mogen daarom niet daaruit
verdwijnen.
Kunstwijk Q4 serieus nemen, kunstenaars daar uit de onzekerheid halen, in Q4 ligt een kans voor
een sfeervol en positief broeiend 'Montmartre aan de Maas', grijp die kans en laat daar de cultuur
tot bloei komen. Haal de huurders uit hun onzekerheid.
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14. Toerisme en recreatie
De SP-Venlo realiseert zich terdege dat met de komst van de woonkernen Arcen, Velden en Lomm de
gemeente nog aantrekkelijker wordt voor toerisme en recreatie. De SP kiest ook hierbij voor
kleinschaligheid in plaats van de mega-toestanden die we jammer genoeg rondom de Floriade in 2012
krijgen.
De SP was tegenstander van de Floriade, nu die er komt moet er alles aan gedaan worden om het
evenement te laten slagen, om te voorkomen dat de inwoners er de komende dertig jaar aan mogen
afbetalen. Want een mislukking ligt op de loer, zie eerdere edities in Haarlemmermeer en Zoetermeer.
Kleinschalige recreatie en horeca kunnen elkaar in de stad versterken. Hierbij moeten naar mening van
de SP-Venlo vooral cultuur en sport de combinatie vormen met recreatie en toerisme.
Goede voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de 'Bridge to bridge loop' en de Venloop als het om sport
gaat, maar ook het Limburgs Museum en Bommel van Dam.
De SP is nadrukkelijk niet voor een museum van één kunstenaar. Ook hierbij geldt dat het breed moet zijn
opgezet om een zo breed mogelijk publiek te bedienen.
De SP zou er voorstander van zijn om in dit kader de binnenstad autoluw te maken en geen verdere
parkeerplaatsen in het centrum te realiseren. Wel is de SP voorstander van parkeerlocatie aan de
oostzijde van de stad met daarbij shuttle vervoer naar de binnenstad. Dit shuttlevervoer moet betaald
worden uit de prijzen van het parkeren.
Steyl is bekend door z’n kloosters, missiemuseum en botanische tuin. Ook deze woonkern moet dit
unieke karakter behouden. Ook Tegelen kent haar unieke toeristische aspecten. De passiespelen zijn
uniek in haar soort. Hoewel de SP geen partij is op basis van religieuze uitgangspunten moeten wij
erkennen dat deze unieke voorstellingen in de omgeving van openlucht theater de Doolhof hun unieke
karakter moeten behouden. Juist het groene karakter van de Doolhof in combinatie met de belangstelling
voor deze voorstellingen is het behouden waard.
Arcen heeft de meest toeristisch aantrekkelijke kern en voorzieningen. Met name de Kasteeltuinen en de
jaarlijkse braderieën trekken jaarlijks veel bezoekers. Het belangrijkste probleem in deze woonkern zijn
goede (gratis) parkeervoorzieningen aan de randen van Arcen.
Voor recreatie en toerisme is ook in de andere woonkernen voldoende ruimte. Deze ruimte moet
behouden worden. Of het nu gaat om park de Maasduinen of om Taurus, deze moeten de ruimte krijgen
om hun bijdrage voor toerisme en recreatie te behouden of uit te breiden. Een en ander echter wel in
combinatie met behoud van het unieke natuurlijke karakter van onze gemeente.

SP afdeling Venlo - verkiezingsprogramma 2010-2014

24-28

15. Economie
De economie van de gemeente Venlo heeft lange tijd gesteund op de kooptoeristen uit Duitsland en de
logistieke sector. Dit was altijd een behoorlijke sterke combinatie van kleinschalige en grootschalige
economie. Door de stevige ontwikkeling van Helden en Roermond en de snelle verbinding over de
A73 van Venlo naar Roermond is met name de kleinschalige economie in Venlo in de knel gekomen.
De SP-Venlo wil zoeken naar alternatieven om deze kleinschalige economie te ondersteunen. Dit is
bijvoorbeeld mogelijk in combinatie met de steeds verder toenemende aantallen evenementen zoals
bijvoorbeeld het Zomerparkfeest, Venloop en rondom de vasteloavend. In dat kader moet de kleinschalige
economie in de binnenstad zich verder kunnen ontwikkelen. De SP wil waar nodig randvoorwaarden
scheppen zodat met name het midden- en kleinbedrijf (MKB) zich hierdoor kan ontwikkelen.
Grootschalige concentratie van bedrijven in de detailhandel zoals in Roermond wil de SP in Venlo
voorkomen. Een kopie worden van Roermond is niet de manier om Venlo te onderscheiden. De
detailhandel in kernen als Venlo en Blerick moet worden gestimuleerd en ondersteund. Juist deze MKBbedrijven zijn essentieel voor het behouden van het karakter van de stads- en woonkernen.
De grootschalige economie is met name geconcentreerd op de industrieterreinen rondom de stad Venlo.
Hier bestaan mogelijkheden voor grotere bedrijven om te vestigen. De SP is voorstander om grotere
bedrijven niet per definitie middels nieuwbouw zich te laten vestigen in Venlo. Het heeft de voorkeur om te
kijken naar hergebruik van bestaande panden als vestigingspand. Grotere bedrijven brengen met hun
werkgelegenheid een groot belang naar Venlo. Maar met die werkgelegenheid op grote schaal komt ook
een grote verantwoordelijkheid. Voor bedrijven die zich niet willen houden aan de milieu- of ARBOwetgeving, kunnen rekenen op een kritische SP in Venlo.
Venlo is een van de logistieke 'hotspots' en doet er alles aan om dat te blijven wetende dat de
concurrentie moordend is. Moet men die concurrentie willen aan gaan en is die wel eerlijk wanneer
bijvoorbeeld in het Rijnmondgebied veel meer mogelijkheden zijn voor uitbreiding? Venlo legt de focus te
zeer op de logistieke sector terwijl nu duidelijk wordt dat daar de klappen van de 'economische crisis' hard
toeslaan. Venlo doet er goed aan de aandacht ook te leggen naar andere bedrijfssectoren die een
belangrijke bron kunnen vormen, zoals de industrie, (klein)metaal, creatieve/maakindustrie en de
dienstensector. Ook de containerhaven en overslagcapaciteit bieden mogelijkheden om een stimulans te
geven aan de binnenvaart.
De SP is geen voorstander van de 24-uurs economie; ook ondernemers en werknemers verdienen rust
en regelmaat. Om die reden wil de SP kleine ondernemers en personeel beschermen door de zondag niet
als gewone werkdag te bestempelen. Een mens is meer dan consument, de stad is meer dan een BV.
Het huidige beleid van gespreide sluitingsuren in de horeca werkt goed, de overlast is verminderd, dat
willen we graag zo houden. Om die redenen en vanwege de veiligheid in de binnenstad is de SP
voorstander van heldere sluitingstijden (nachtclubs uitgezonderd).
De SP is voorstander van investeringen in hoger onderwijs. Meer hoger onderwijs naar Venlo zal ook de
lokale economie ten goede komen, verbreedt kennis en ervaring, bedrijven hebben er baat bij, het is een
meerwaarde voor de gemeente.
Meer aandacht voor het Midden en Kleinbedrijf
Het midden- en klein bedrijf is de motor van de economie, ook in de regio Venlo, en moet gesteund
worden door onder meer minder regeldruk en ondersteuning en stimulering van nieuwe initiatieven.
Het MKB is vaak het ondergeschoven kindje terwijl daar de meeste innovatieve ontwikkeling plaats heeft
en voor lange termijn werkgelegenheid gezorgd wordt (banen!) en, in tegenstelling tot de grote bedrijven
en multinationals heeft het MKB sterke binding met de regio en zal ze niet snel 'verhuizen' waardoor
banen meer gegarandeerd zijn. Hart voor het MKB!
Daarnaast geeft het MKB ruimte voor ambachtelijk vakmanschap daar waar grotere bedrijven vooral
massaproductie leveren. Een combinatie van onderwijs en het vakmanschap binnen het MKB moet
worden versterkt.
Maar ook zeker in de nieuwe woonkernen is ruimte voor met name de kleinschalige economie. Hier speelt
nadrukkelijk de woonkern Arcen een rol als het om toerisme gaat. De SP wil de unieke karakters van alle
drie 'nieuwe' kernen behouden en het MKB op deze locaties ondersteunen.
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Bijlage I:

Kandidatenlijst

Lijst 13 SP (Socialistische Partij)

Nr

Naam

Woonplaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Alexander Vervoort (m)
Ton Heerschop (m)
Gonny Schreurs (v)
Stefan Hügues (m)
Jan Coopmans (m)
Peer van der Hout (m)
Henk Zegers (m)
Els Raeijmaeckers (v)
Petra Zegers-Kempers (v)
Ton Schouren (m)
Tom Sanders (m)
Joey Talapessy-Jacobs (v)
Jack Geelen (m)
Wendy Wilms (v)
Niki van Helden (v)
Mikel Buwalda (m)
Rik van der Scheer (m)
Sjef Jansen (m)
Frank Martens (m)
Claudia Venhorst (v)
Remco de Bruijn (m)
Sjaak Sieben (m)
Jen Nagels (m)
Els Van Zon (v)
Annet Aarts (v)
Els Tieleman (v)
Guus Janssen (m)
Mie Peters-Delissen (v)
Arno Adams (m)
Sef Derkx (m)

Belfeld
Tegelen
Tegelen
Blerick
Steyl
Arcen
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Hout-Blerick
Venlo
Arcen
Tegelen
Venlo
Venlo
Blerick
Lomm
Velden
Venlo
Belfeld
Blerick
Venlo
Venlo
Belfeld
Blerick
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
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Bijlage II:

Afsluiting en oproep

Bent u het gedoe ook zo moe? Op 18 november heeft u
de keuze: meer van hetzelfde waarin er geen steek
verandert, of tijd voor de frisse wind van hoop en nieuw
optimisme?
Samen kunnen we het nieuwe Venlo menselijker en
socialer maken. Daarvoor is een frisse wind en een grote
schoonmaak nodig. Doet u mee? Samen kunnen we het!
Alexander Vervoort

•

Wij willen betaalbare woningen in een veilige omgeving voor iedereen

•

Veiligheid voorop: de wijkagent terug in de straat. Camera’s vangen geen
boeven, meer politie wel. Verhuizing van het gevaarlijke rangeerterrein,
geen snelweg langs woonwijken

•

Geen onnodige kassen in Schandelo, geen MFA op het Ovaal,
maatregelen tegen scheurend sluipverkeer

•

Integreren is meedoen, iedereen verstaat en spreekt Nederlands,
spreiding voorkomt zwarte en witte wijken en scholen

•

Geen nieuwe megaprojecten, maar aandacht voor de mensen in de
wijken; aandacht voor uw omgeving! Want het is uw buurt, uw wijk en uw
gemeente dus moet u daarover kunnen meebeslissen!

Stem 18 november op de partij waar u
19 november ook nog wat aan heeft
venlo.sp.nl
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Dit kompas is geschreven door:
Jan Coopmans
Ton Heerschop
Els Raeijmaeckers
Ton Schouren
Gonny Schreurs
Alexander Vervoort
Henk Zegers
Met medewerking van:
Stefan Hügues
Imme Titulaer
Met bijzondere dank voor de bijdragen en informatie:
leden afdelingsbestuur
leden diverse werkgroepen
individuele leden voor hun kennis en specialisme

SP (Socialistische Partij) afdeling Venlo
Secretariaat: Burg. Bloemartsstraat 18, 5913 BE Venlo
E venlo@sp.nl / T 06-45611649 / I www.venlo.sp.nl
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