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AGENDA
• Fractieoverleg op maandagen 22
maart, 12 en 26 april, 20.00 uur,
Maaspoortpassage Venlo.
• Bestuursoverleg op dinsdagen
23 maart en 27 april om 20.00
uur, Maaspoortpassage Venlo.
• Donderdagen 25 maart en 8 april
ledenvergadering ivm Tweede
Kamerverkiezingen, 19.30 uur in
café de Maagdenberg te Venlo.
• Zaterdag 3 april in Roermond:
regioconferentie, zaterdag 24
april: partijcongres (locatie volgt)
• Voor acties en activiteiten

zie ook: www.venlo.sp.nl
als eerste het laatste
nieuws!

editie maart 2010

Wat er ook gebeurt: wij zijn er klaar voor!
Voor het eerst moest onze partij een stevig verlies incasseren bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart jl. Agnes Kant trok dit zich
persoonlijk aan en stapte op. Emile Roemer volgt haar op.
Venlo ging eerder al naar de stembus, afgelopen november, vanwege de
herindeling met Arcen&Velden. De SP haalde toen in Venlo als nieuwe
partij de grootste winst en kwam vanuit het niets met twee zetels de raad
in. Hoe anders verging het onze collega SP-afdelingen op 3 maart…
De opkomst was, wellicht door de komende Tweede Kamer verkiezingen,
(opnieuw) laag te noemen. De SP leverde in heel Nederland 55 zetels in
maar komt wel op meer plaatsen dan voorheen in de gemeenteraden.
De SP verloor, op een enkele plaats ruim 10% maar in de meeste
gemeenten hooguit 2,5 a 3,5%, alsnog verlies en dus pijnlijk. In de
gemeenten waar de SP voor het eerst mee deed werd bijna overal een
giga-zege behaald, op veel plekken 9%! Alle uitersten op één dag.
Waar ligt dat verlies dan aan? In 2006 behaalden we een monsterscore
waarvan we wisten dat het erg moeilijk zou worden om dat te evenaren.
Daarnaast lukte in 2006 alles en zit het de partij nu even niet zo mee. Ook
beeldvorming in de media en de landelijke peilingen spelen een rol. Er was
daarom wel rekening gehouden met verlies maar het doet toch pijn, we
zijn het niet zo gewend op zoveel plekken te verliezen. Daarnaast een
hand in eigen boezem: op plekken waar de SP erg actief is en dus onder
de mensen laat zien waar we voor staan, viel het verlies mee,
stabiliseerden we of wonnen zelfs. Een opdracht dus voor veel afdelingen.
Agnes Kant trok een dag na de verkiezingen de
conclusie dat er een te negatief beeld aan haar
optreden hing, de peilingen aan haar kleefden, en ze
daarom stopt als fractievoorzitter en lijsttrekker voor
de komende verkiezingen. Niemand die ook maar
enigszins een beetje bekend is binnen de SP, heeft
haar vertrek gewild of haar functie in twijfel
getrokken. Het toont groot leiderschap om een stap
opzij te doen als je denkt dat het voor het partijbelang
beter is. We betreuren haar stap en ook vanuit Venlo
hebben bestuur en fractie niets dan respect voor onze
Agnes! Dit hebben we haar persoonlijk laten weten.
Maar de wereld draait door. Een dag na het vertrek van
Agnes koos de fractie Emile Roemer als de nieuwe
fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Al snel in de
persconferentie toonde Emile zich scherp en vol humor.
Niet ontkennend dat we voor een stevige klus staan
maar juist vol hoop en strijdbaar. En strijdbaar moeten
we zijn, niet alleen in ‘Den Haag’ maar overal, zoals de
mensen van ons gewend zijn, zoals we altijd doen en
ook altijd zullen blijven doen. Emile Roemer heeft ook
aangegeven dat hij lijsttrekker wil worden. Nadrukkelijk
gaf hij daarbij aan dat het partijcongres daarover beslist.
Op 9 juni staat Nederland voor de keuze: wordt het nog killer met asociale
bezuinigingen of moet het socialer en menselijker? Kiezers moeten hun
voorkeur niet op de eerste plaats bepalen door de beloften, maar vooral
kijken naar de daden van de verschillende partijen. Die zeggen namelijk
alles over de ware aard van de politici die nu om hun stem gaan dingen.
De SP is een partij die na de verkiezingen ook nog voor de mensen klaar
staat, zonder de SP wordt dit land niet socialer, menselijker of beter!

Twee extra ledenvergaderingen

AED-motie unaniem aangenomen

Juist nu is het van groot belang dat men niet
meer om de SP heen kan. Want zoals onze
kersverse fractievoorzitter en beoogd lijsttrekker
Emile Roemer al zei: “Kiest Nederland voor het
retro-rechts van 1980 of voor het lef van links?”.
Die keuze gaan we de komende maanden aan de
kiezer voorleggen maar vooraf dienen we eerst
als afdeling te beslissen over het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst. Want met het
oog op de Tweede Kamerverkiezingen op 9 juni,
dienen deze snel te worden gepresenteerd.
Daarvoor worden op 24
april een ingelast congres
en op 3 april regioconferenties
gehouden.
Voorafgaand dienen de
afdelingen zich te buigen
over de concepten en ‘nota van wijzigingen’. Om
de
leden
maximale
inspraak
te
geven,
organiseert de SP-afdeling Venlo twee extra
ledenvergaderingen op 25 maart en 8 april. Al
onze leden krijgen hierover per post een
uitvoerige brief met alle informatie, activiteiten,
agenda en procedures.

De SP-motie voor een haalbaarheidsonderzoek
om Automatische Externe Defibrillatoren (AED
hartmassageapparaten) te
installeren in de hele nieuwe
gemeente Venlo, is op 24
februari jl. unaniem door de
gemeenteraad aangenomen.
Succes voor de SP maar
vooral een opsteker voor de
initiatiefnemers in Arcen en
de lokale hulpverlening.
De motie werd door de SP
ingediend en mede ondertekend door VVD, CDA en
PvdA (coalitie) en kende
daarmee een raadsmeerderheid. Ook de andere
partijen stemden voor en gaven daarmee aan
hoe belangrijk dit project is.

Extra ledenvergadering 1: Donderdag 25 maart 2010,
van 19.30-21.30 uur in café-zaal de Maagdenberg
Extra ledenvergadering 2: Donderdag 8 april 2010,
van 20.00-22.00 uur in café-zaal de Maagdenberg
(Maagdenbergplein 11 Venlo, parkeerplaats aan overkant)

Allemaal kort dag en krappe tijd. Gezien het
conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst pas op 23 maart klaar zijn, en de
afdelingen deze een dag later toegestuurd
krijgen, zenden wij je deze documenten per email toe. Leden die hier geen prijs op stellen
kunnen dit doorgeven via: venlo@sp.nl.
Indien je wijzigingvoorstellen hebt, dan kun je
deze
schriftelijk
tot
vier
uur
vóór
de
ledenvergadering sturen naar: venlo@sp.nl.
Graag tot ziens op 25 maart en 8 april voor de
eerste aanzetten tot een geslaagde campagne!

Emile Roemer geen onbekende
Oud-onderwijzer Roemer is sinds 1980 actief
voor de SP. In Boxmeer was hij afdelingsvoorzitter en fractievoorzitter. Onder zijn
aanvoering groeide de
SP in Boxmeer uit tot
grootste partij. In 2002
werd hij wethouder en
loco-burgemeester. Dit
bleef
hij
tot
zijn
verkiezing in de Tweede Kamer in november
2006, waar hij woordvoerder op Verkeer en
Waterstaat werd. De SP-Venlo kent Emile goed
en hij kent Venlo goed omdat hij op landelijk
niveau voorgaat in onze strijd tegen de A74,
vrachtverbod door woonwijken, verplaatsen van
het rangeerterrein en verbeteringen op de
Maaslijn.
We
hebben
Emile
alle
succes
toegewenst, hij geniet ons volste vertrouwen!

In een kort betoog gaf SP-raadslid Ton
Heerschop aan hoe belangrijk snel ingrijpen bij
de noodzaak van een reanimatie is. Daarbij
haalde hij ook nog eens een e-mail aan van een
burger die eerder zijn steun uitsprak en
refereerde aan een sterfgeval in zijn buurt laatst,
waarbij hij met zijn kennis van reanimatie had
kunnen ingrijpen als hij dat had geweten. Ton
Heerschop: “Die e-mail geeft nu
precies aan waar het over gaat
want met enkel aanschaf van
AED’s komen we er niet, het is
juist zaak om mensen te trainen
in het gebruik en reanimatie én
om
een
sms-meldingsysteem
mogelijk te maken zodat bij een
calamiteit de getrainde vrijwilligers via een sms
gewaarschuwd worden en binnen de eerste
cruciale 6 minuten ter plekke kunnen zijn. Die
centrale aansturing is nu niet geregeld.”
De SP gaf de wethouder mee vooral snel contact
op te nemen met de ambulancedienst omdat
deze zowel locaties als opleidingen en de
contacten heeft om dit snel te realiseren. Enkele
raadsleden haasten zich te melden dat er al wat
geregeld was en zij zich nog meer bij
bijvoorbeeld sportverenigingen wilden inzetten
om ook daar AED-apparaten op te hangen. Prima
en vooral doen maar belangrijker nog is dat
iedereen straks kan opzoeken waar de AED’s
hangen want onbekend maakt onbemind en
informatie is motivatie zodat ook meer mensen
de AED/ reanimatiecursus zullen gaan volgen
waarmee het 'AED Burger Hulpverleningsysteem'
dekkend wordt.
De SP heeft opnieuw laten zien dat zij weet wat
er onder de mensen speelt, dat solidariteit in de
samenleving geen vreemd woord is en dat
mensen bereid zijn zich in te zetten voor
anderen. Daarnaast was deze motie, hoewel al
lang in voorbereiding, ook wel een beetje een
opluchting om met elkaar achter een verhaal te
gaan staan en dat ook snel tot een goed einde te
brengen. Maar vanzelfsprekend zullen we het
gemeentebestuur nauwgezet volgen in de
uitvoering van deze motie.

