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SP-congres: "Jij, Ik, Wij!" 
 

"Beste SP-leden, het kabinet staat op 
springen. De kans dat Nederland dit 
jaar niet één maar twee keer naar de 
stembus mag, is dan ook zeer groot." 
Dat zei Agnes Kant in haar 
slottoespraak op het SP-congres dat op 
30 januari jl. werd gehouden.  
Congressen zijn vaak saaie, zakelijke en formele bijeenkomsten met 
bedrijfspresentaties en besluiten nemen na uren vergaderen... Zo niet bij 
de SP! In het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam kwamen 1200 SP-ers uit 
het hele land bijeen om een nieuw partijbestuur te kiezen, suggesties van 
leden en afdelingen te bespreken, discussiëren over belangrijke kwesties, 
maar ook om het startschot te geven voor de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart (Venlo is vanwege de herindeling met 

Arcen&Velden op 18-11-2009 al naar de stembus gegaan). De Venlose SP-
afdeling was met tien afgevaardigde leden op het congres aanwezig.  

 

Jan Marijnissen werd opnieuw tot partijvoorzitter 
gekozen. Hij geeft de komende twee jaar leiding 
aan de eveneens gekozen tien andere kandidaten, 
die samen met de al reeds gekozen 19 
regiovertegenwoordigers en de fractievoorzitters 
het nieuwe partijbestuur gaan vormen. 

SP-lid Herman Beekers ontving uit handen van Jan Marijnissen de Gouden 
Tomaat. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die zich 
jarenlang op bijzondere wijze, onvermoeibaar, hebben ingezet voor de SP. 
  

Judy Lock van FNV-schoonmaak kondigt op het SP-
congres acties aan van de schoonmakers: "Vandaag 
is de dag dat schoonmakers zeggen: schoon genoeg, 
tot hier en niet verder". In haar toespraak bedankt 
zij de inzet van de SP tot nu toe. SP-ers hadden bij 
de ingang van het congres allemaal een poetsdoek 
gekregen, waarop ze hun handtekening konden zetten. Die doeken gingen 
na het congres richting Amsterdam, waar de schoonmakers ze aan elkaar 
gaan naaien om de grootste poetsdoek van de wereld te maken. 
 

Agnes Kant, fractievoorzitter in de Tweede Kamer, mocht 
het congres afsluiten: "De SP is klaar voor de belangrijke 
periode die voor ons ligt, helemaal klaar om te regeren. 
Wouter Bos ziet nu ook in dat de marktwerking niet werkt 
en vindt dat het socialer kan en moet. Daar liggen de 
kansen, de SP steekt opnieuw de hand uit naar de PvdA. 
Lukte het in 2006 niet om samen een coalitie te vormen, 
straks moet het maar gebeuren! Wij hebben alle reden om 
te beseffen: zonder ons komt er geen verandering. Wij zijn 

de hoop op verandering. Dat schept een grote verantwoordelijkheid, maar 
die kunnen én willen we aangaan: Jij, Ik, Wij zijn er klaar voor!" 
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A G EN D A  
• Zaterdagen 20 februari en 20 

maart: ‘buurten in de buurt’ 

(locaties en tijden volgen nog). 

• Fractieoverleg op maandagen 22 

februari, 8 en 22 maart, 12 en 26 

april om 20.00 uur (locatie volgt). 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 

23 februari, 23 maart en 27 april 

om 20.00 uur (locatie volgt nog). 

• Binnenkort: informatieavond  

met SP-Kamerlid Remi Poppe 

over railvervoer van gevaarlijke 

stoffen LPG en ammoniak. 

• Voor acties en activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste 

nieuws! 



"Snel tijdelijke lift op station Venlo" 
 

Het station van Venlo wordt momenteel 
verbouwd. De perrons worden aangepast en er 
worden liften in de voetgangerstunnel aanbracht. 
Hierdoor is de voetgangerstunnel onder de 
sporen afgesloten en moeten reizigers via een 
loopbrug het spoor over steken.  
 

De SP in Provinciale Staten is blij met de 
verbouwing van het Venlose station, maar plaatst 
kanttekeningen bij de overlast voor de reizigers. 

SP-Statenlid Elke de Vries-

Beckers: "Mensen die in Venlo 
de trein nemen moeten nu een 
metershoge trap beklimmen 
om aan de andere kant van het 
spoor te komen. Voor ouderen 
en mensen met een beperking, 
kinderwagens of zware bagage 
is dit onmogelijk. Onder 

begeleiding het spoor oversteken is een 
mogelijkheid, maar het is veel beter als er snel 
een goede oplossing komt. Want nu is een 
oversteek in Venlo voor sommige mensen 
onoverbrugbaar. In Arnhem wordt het station 
momenteel ook verbouwd, daar is een tijdelijke 
lift aangelegd. Wat in Arnhem kan, moet in Venlo 
ook kunnen." 

De steile en hoge loopbrug over het spoor en de perrons 

 

Na lang aandringen van reizigers, diverse 
instanties, politiek en gemeente worden nu 
eindelijk twee liften geplaatst waarmee voortaan 
de perrons voor iedereen toegankelijk zijn. Om 
de liften te plaatsen zal de huidige trap naar de 
tunnel worden aangepast. Tevens wordt de 
ondergrondse fietsenstalling uitgebreid. Volgens 
ProRail duren de werkzaamheden op station 
Venlo tot juni. "Dankzij de flexibele loopbrug zal 
de overlast voor reizigers tot een minimum 
worden beperkt", aldus ProRail.  
Dat "minimum" betekent een flinke klim en 
daling de trap op en af. Voor veel mensen een 
spannende onderneming, zeker nu met de koude 
waarbij de trappen glad kunnen zijn... Doe het 

dan meteen goed en plaats ook in Venlo een 

tijdelijke lift. Dit statement heeft de SP 
overigens al eerder gemaakt in een 
Statencommissie, jammer dat er toen niks mee 
gedaan werd, had veel ergernis en vragen nu 
kunnen besparen.  

SP wil snel Euregionaal smogalarm 
 

Er moet zo snel mogelijk een Euregionaal 
smogalarm komen. Dat vindt de SP in Provinciale 
Staten van Limburg. In België is een algemeen 
smogalarm afgekondigd maar hier is schijnbaar 
geen vuiltje aan (in) de lucht. Stopt smog bij de 
grens?  

Directe aanleiding voor de oproep is het alarm 
dat in bijna heel België is afgegeven. Auto's 
mogen daar op de snelweg maximaal negentig 
rijden om de concentraties fijnstof in te perken. 
In Limburg waren de die concentraties de 
afgelopen dagen regelmatig ook fors te hoog.  
Gedeputeerde Noël Lebens (CDA) liet begin 
februari nog weten dat er mogelijk in 2012 een 
gemeenschappelijk smogbeleid komt. Maar, dat 
vindt de SP dus veel te laat. 
 

Limburg zit ingeklemd tussen talrijke (zware) 
industriegebieden in het Ruhrgebied, Luik, 
Rijnmondgebied en 
Brussel/Antwerpen. 
Dit zorgt regelmatig 
voor verminderde 
luchtkwaliteit, lucht- 
verontreiniging en 
smog. Daar komt bij 
dat de regio Venlo er 
zelf ook een schepje 
bovenop doet met haar snelwegen, fijnstof en 
uitstoot (landbouw, kassengebied en industrie).  
 

De afgelopen jaren bleek Venlo steeds gespaard 
want allerlei cijfers gaven aan dat - als door een 
wonder - onze regio geen luchtproblemen zou 
kennen. Of zijn dat de gemanipuleerde cijfers die 
onder meer de aanleg van de A74-autosnelweg 
mogelijk moeten maken, die er ook voor zorgen 
dat er in de regio Venlo geen smog aanwezig is? 
Flauwekul natuurlijk; ga eens op de Postflat 
staan en kijk naar de omgeving die ook nu 
bedekt is met een vreemde grijze nevel: smog.  
 

Hoog tijd om de situatie serieus te nemen, 
deugdelijke metingen te verrichten en wanneer 
nodig ook hier een smogalarm af te kondigen. 
Het gaat immers om de volksgezondheid.  
 

 

Heeft u al gestemd op het ‘polleke’ op onze 

website? De stelling luidt: De gemeente moet 
geld blijven investeren in "cradle-to-cradle"... 
 



Op pad met de wijkagent 
 

De SP heeft regelmatig kritiek 
op het beleid en dat mag mits 
het maar ergens op berust. 
Een gevleugelde uitspraak 
binnen de partij luidt dan ook 
‘zonder onderzoek geen recht 
van spreken’. Om dat kracht 
bij te zetten liep raadslid Ton 
Heerschop eind januari met 
de politie in Venlo mee om 

met eigen ogen te zien hoe de politie 
functioneert. Hierbij zijn verslag.  
 

Op een koude doordeweekse avond kom ik aan 
bij het politiebureau. Een afspraak met wijkagent 
Tom Franssen om in zijn wijk eens een kijkje te 
nemen. Zijn aandachtsgebied ligt in een wijk die 
je als ‘een wijk met problemen’ maar zeker niet 
als een probleemwijk kunt bestempelen. We 
beginnen het gesprek over het doel van mijn 
bezoek. Niet om te vissen naar zaken die niet 
kloppen of dingen die fout gaan maar gewoon 
eens te zien wat er in de wijk voor een wijkagent 
op een gewone doordeweekse avond speelt.  
 

Na de korte introductie gaan we op pad.  

Eerst gaat het langs een straat waar eerder die 
dag is ingebroken. Vervelend want eerder die 
week was er bij dat gezin al een poging gedaan 
tot inbraak. Blijkbaar is de dader toch weer 
teruggekomen. We stoppen even bij een collega-
agent die bezig is met een buurtonderzoek. 
Ondertussen praten we over de inzet van de 
wijkagent. “Gelukkig komen er enkele collega-
wijkagenten bij om het korps te versterken. De 
doelstelling wordt nu bijna en soms helemaal 
gehaald om vooral veel in de wijk te zijn. De 
politie maakt inmiddels gebruik van een caravan 
waarin wijkagent, wijkcoördinatoren van de 
gemeente en bijvoorbeeld mensen van de 
woningbouw de mogelijkheid hebben om met 
mensen in hun straat in gesprek te komen. 
Gewoon caravan in de straat zetten, 
koffiezetapparaat aan en de mensen vragen of ze 
een bak koffie lusten, zo simpel is het. Daarmee 
komt het tot gesprekken en krijgt men inzicht in 
de achtergronden van mensen die ik anders nooit 
zou spreken. Dat helpt weer om de wijk in kaart 
te brengen.”, zegt wijkagent Tom Franssen.  
 

De caravan is een leuk alternatief voor de 
politiewoonkamer zoals andere steden die 
kennen, maar als ik de frequentie hoor waarmee 
men er gebruik van maakt, valt dat me toch 
ergens tegen. Men zou er meer mee willen doen 
maar tijd is ook hier een knelpunt.  
 

Dan ineens een oproep voor assistentie.  

Net buiten het aandachtsgebied van de wijkagent 
hebben twee agenten arrestaties verricht. Even 
sneller dan normaal rijden we die richting op. We 
rijden twee keer fout omdat de straat niet echt 
een bekende is. Ik stel vast dat een 
navigatieapparaat vreemd genoeg niet in het 
politiearsenaal zit...  
Aan de rand van de wijk staan de collega’s van 

Tom. Een arrestant zit in de patrouillewagen en 
de ander staat geboeid en beteuterd te kijken. Al 
snel blijkt dat andere wagens ter assistentie ook 
onderweg zijn en aangezien de situatie onder 
controle is, krijg ik uitleg over wat men heeft 
aangetroffen en wat de vervolgstappen gaan zijn.  
 

We spreken in de tijd die we hebben over alle 
aspecten van het politiewerk. Ik merk dat ik een 
uiterst betrokken en bevlogen politieman heb 
getroffen die niet uit is op werken als een 
bonnenmachine zoals onze minister de politie 
soms ziet, maar die eerder van de menselijke 
aspecten van het vak kan genieten.  
Het gesprek komt ook op het anti-drugsproject 
Hektor. Ik merk het enthousiasme over dit 
project. “Als men dat stopt hebben we binnen 
enkele dagen de situatie jaren teruggedraaid”, is 
de samenvattende pakkende slotzin. Ik besluit 
die in mijn achterhoofd te houden, zonder twijfel 
zal iemand wel weer eens op het onzalige idee 
komen om als bezuiniging ook dit project als ‘niet 
meer nodig’ ten tonele te voeren.  

 

De tijd vliegt voorbij en we rijden weer de 
parkeerplaats op bij het hoofdbureau, naast de 
caravan met politiestrepen. Maar niet nadat mij 
nog wordt meegegeven dat we het in Venlo 
helemaal nog niet zo slecht doen. De 
wisselwerking tussen gemeente, 
woningbouwvereniging en politie is prima. Ik ken 
verschillende ambtenaren, mensen in de 
woningbouw en politiemensen goed genoeg dat 
dit eigenlijk best zo zal zijn. Maar preventie laat 
zich niet meten en de politiek wil resultaten zien, 
en bij het minste of geringste wil de politiek actie 
alsof de politie een productiebedrijf is dat kan 
zeggen “u vraagt wij draaien”.  
 

Ik ben deze wijkagent zeer dankbaar dat ik in 
enkele uurtjes tijd een goede inkijk mocht krijgen 
in zijn werk. De loyaliteit van hem en zijn 
collega’s staat absoluut niet ter discussie. Wat ter 
discussie moet staan is de behoefte van sommige 
politici om op ieder incident als een kip zonder 
kop te staan roepen dat de politie ‘zus of zo’ 
moet doen. Ik heb deze koude winteravond 
professionals aan het werk gezien die gedreven 
zijn in hun vak, gericht zijn op preventie en 
hufters zonder pardon aanpakken.  
 

De SP zal 'de wijkagent' blijven volgen en we zullen 
zeker eens vaker vragen of we mee mogen. Gewoon 
met de poten in de klei, de plaats waar je ziet wat 
jouw beslissingen in de raad, provincie of Tweede 
Kamer betekenen voor de mensen in de praktijk. 

 



Blijven vechten met de A74 
 

Woensdag 27 januari ging het in 
de gemeenteraad dan eindelijk 
echt om de knikkers. De SP had 
zich terdege voorbereid op met 
name het debat over de A74. 
Met maar liefst zeven moties 
probeerden we de tandeloze 
zienswijze die het college had 
voorgesteld te verbeteren.  

De SP was, is en blijft tegen de oplossing zoals 
deze nu wordt voorgesteld; een snelweg dwars 
door woonwijken, natuur- en recreatiegebied:  
een halfslachtige oplossing van verkeerde 

keuzes met grote gevolgen. We wilden ook tot 
het einde toe vechten voor de belangen van de 
mensen die straks langs deze snelweg wonen. 
Hoewel de SP erkend dat er een oplossing moet 
komen voor de verkeersproblemen in het 
noorden en oosten van de stad mag dit niet ten 
koste gaan van het zuiden en westen.  
 

Vanuit de LokaleDemocraten kwam een 
wijzigingsvoorstel op de tekst van het 
raadsvoorstel. De SP kon dit verhaal steunen 
maar was van mening dat de tekst dan nog niet 
stevig genoeg was. Ook de PvdA diende een 
motie in om een onafhankelijk onderzoek te laten 
doen naar de verkeersprognoses. Ook een 
initiatief wat wij hadden willen steunen, tenslotte 
hoe sneller duidelijk is dat deze oplossing een 
drama is, des te sneller is ze van tafel. De PvdA 
trok echter de motie in... 

In de Blerickse wijk Vossener staan de huizen pal aan de 
geluidswal van de Zuiderbrug-A73. De schermen moeten 8 
meter hoog worden om A74-geluidshinder tegen te gaan... 
 

De PvdA pleitte ook voor een onderzoek naar een 
ringweg rondom Venlo. Een signaal waarvan de 
SP onmiddellijk wilde weten of dit een pleidooi 
was voor deze weg. Men hield het in het midden: 
“Een onderzoek, daar moest maar mee begonnen 
worden”. Als dit de aanzet is voor de aanleg van 
ook de Klagenfurtvariant is het een slag in het 
gezicht van zowel de bewoners van Venlo-noord-
oost als die langs het zuidelijk tracé van de 
Plateauvariant. Er is immers dan een weg teveel 
aangelegd ten koste van leefklimaat en natuur.  
 

De stemming over de moties maakte veel 

duidelijk. De SP-moties werden allemaal 
weggestemd. De VVD bepaalt in de raad, het 
CDA hobbelt er braaf achteraan wetende dat met 
slechts drie stemmen van de oppositie, PvdA en 
VVD ook een meerderheid hebben. De positie van  

de PvdA kennen we inmiddels; zij mogen net 
doen of ze wat te zeggen hebben. De rest van de 
oppositie besliste per onderwerp over de moties 
en steunden ons hier en daar.  
 

Vanaf deze raadsvergadering is duidelijk waar de 
SP in dit dossier staat, en wél door vecht als het 
om haar idealen en de volksgezondheid gaat.  
 

 

SP-voorstel steun aan Haïti sneuvelt 
 

In de raadsvergadering van 27 januari diende de 
SP-fractie een 
motie in om een 
bijdrage te 
leveren aan de 
samenwerkende 
hulporganisaties 
voor Haïti (dat op 
12 januari werd 
getroffen door 
een verwoestende aardbeving). Naar aanleiding 
van een eerdere vraag van de PvdA om 100.000 
euro uit het gemeentebudget vrij te maken, deed 
de SP het voorstel om in een periode van vier 
maanden door de raadsleden een deel van hun 
vergoeding te storten op ‘giro 555’ voor een 
controleerbaar wederopbouwproject.  
 

Maar toen zag iemand kans op wraak. Eerder 
die avond wilde de SP een wijzigingsvoorstel van 
GroenLinks om de onroerend zaak belasting te 
verhogen niet steunen om in de begroting de 
bezuiniging op sociaal beleid op te heffen. Voor 
de SP was dit een onduidelijk voorstel en iemand 
met een koophuis heeft niet per definitie de 
sterkste schouders, zeker niet als we spreken 
over huizen onder de twee ton. Maar men had 
blijkbaar nog een afrekening liggen en 
GroenLinks was de eerste om onze Haïti-motie 
tot de grond toe af te branden. Sterker, niet 
alleen de motie maar ook de indiener kreeg een 
beschamende persoonlijke aanval over zich heen. 
Daarna rook de raad bloed en zocht de 
overtreffende trap met als dieptepunten de Pvda-
fractie die de SP "populisme" verweet en D66 die 
gelijk daaraan toevoegde dat "de motie een 
raadslid onwaardig was en dat de SP-raadsleden 
maar met de capuchon over het hoofd naar huis 
moesten vertrekken". Hoezo populisme?! 
 

De raadsleden die ons aanvielen gebruikten grote 
woorden maar niemand kwam met een 
alternatief of voorbeeld van een vrijwillige 
inzameling. Het gaat tenslotte over de directe 
hulp aan honderden duizenden slachtoffers. 
Toen de burgemeester aangaf dat ze overwoog 
om mee te doen aan het initiatief van enkele 
scholen die geld inzamelen, kon de SP niet 
anders dan de motie intrekken. Niemand kan 
zeggen dat we geen poging gedaan hebben om 
iets te doen zonder dat het ten koste ging van 
het gemeentelijk budget. En wat betreft 
populisme, daar hebben we na gisteren in de 
raad D66 voor; veel roepen weinig zeggen en 
vooral de aanval kiezen om het gebrek aan eigen 
ideeën te verbloemen.  
 


