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Op naar de Tweede Kamerverkiezingen! 
 

Op 25 maart en 8 april hield de afdeling twee ledenvergaderingen over het 
conceptverkiezingsprogramma en de conceptkandidatenlijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen die op 9 juni worden gehouden. Tussendoor 
waren afgevaardigde aanwezig op de regioconferentie in Roermond op 3 
april waar afdelingen hun eerste reactie en 
wijzigingsvoorstellen voorlegden. Namens het 
partijbestuur was Vincent Mulder aanwezig, 
namens de programmacommissie waren dat 
de Kamerleden Jan de Wit en Krista van 
Velzen. ’s Middags kwam ook beoogd 
lijsttrekker en Kamerlid Emile Roemer langs 
en hield op het einde een vlammend betoog.  
 

In Amsterdam vind op 24 april alweer het 17e congres plaatst, waar het 
programma en de kieslijst worden vastgesteld na een dag vol discussie en 
redevoeringen. Daarna heeft de SP een handvest om de 
verkiezingscampagne mee in te gaan en te laten zien hoe we voor minder 
geld een beter Nederland kunnen bereiken. Niet door asociaal te gaan 
snijden in de sociale zekerheid, zorg en onderweg maar door menselijk en 
sociaal te investeren en bezuinigen op onnodige wensen van retro-rechts. 
 

Voordat de SP kan laten zien dat het kan over links, zal er eerst een 
campagne gevoerd moeten worden. De SP staat er momenteel niet zo 
goed voor in de peilingen, niet zo vreemd gezien de onverwachte  
monsterscore in 2006, maar het doet wel pijn. Maar dit mag ons er niet 
van weerhouden om met frisse blik en vol optimisme ons verhaal van hoop 
en zekerheid aan de mensen te vertellen. Te zeggen dat wanneer kiezers 
hetzelfde willen als de SP, dat alleen kan met een stem op de SP, 
waarmee wij de boel naar links trekken daar in ‘Den Haag’! 
 

 - - - help - - - help - - - help - - - help mee met de SP - - - 
 

De campagne is al stilletjes aan begonnen. Wij gaan de mensen ervan 
overtuigen dat het beter en socialer met Nederland moet gaan. Maar dat 
kunnen wij niet alleen, daar hebben we jullie hulp hard bij nodig.   
Heb je tijd om in je wijk (of een andere buurt) onze krantjes en folders te 
bezorgen? Kun je meehelpen op vrijdagavond en zaterdagmiddag om op 
straat actiemateriaal uit te delen? Vindt je het leuk om mee te helpen 
posters te plakken en borden te plaatsen? Maak je kenbaar, meld je aan: 
• Henk Zegers, tel: 06-10154024, e-mail: henkzegers18@hotmail.com   

Er is veel te doen en de handen moeten uit de mouwen. De SP is en 

blijft de beste partij voor Nederland. En dat zullen we de komende 
weken graag nogmaals laten zien. Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan 
welkom! Help mee om deze campagne tot een succes te maken: doe mee. 
 

 

SP-Venlo nu ook te volgen via Twitter 
 

Sinds 24 maart is de SP Venlo ook op Twitter te vinden! Via de 
internetdienst volgt men in korte berichtjes het nieuws rond 
alle acties en activiteiten. Met Twitter publiceren gebruikers 
tekstberichten ('tweets') van maximaal 140 karakters. Twitter 

behoort tot de zogenaamde 'sociale netwerksites' zoals ook Facebook, 
MySpace, LinkedIn, Hyves en MSN. Wilt u de berichten van de SP-Venlo 
lezen? Kijk dan op www.twitter.com/spvenlo en/of klik op 'volgen' 
waarmee u nieuwe berichten ontvangt op uw eigen Twitterkanaal. 
 

C O N T A C T  
 

Secretariaat   (postadres) 
Burg. Bloemartsstraat 18 
5913 BE Venlo 
venlo@sp.nl  
 

Afdelingsvoorzitter 
Jan Coopmans 
06-23756299  
jhucoopmans@gmail.com 
 

Organisatiesecretaris 
Henk Zegers 
06-10154024 
henkzegers18@hotmail.com 
 

Ledenorganisatie 
Stefan Hugues 
06-52350717  
hugues@home.nl 
 

Hulpdienst  SP 
Gonny Schreurs 
06-57305201  
hulpdienstvenlo@sp.nl 
 

Raadslid, fractievoorzitter 
Alexander Vervoort 
06-45611649  
avervoort@sp.nl 
 

Raadslid, fractiesecretaris 
Ton Heerschop 
077-3737307  
ton.heerschop@planet.nl 
. 

Nieuws, ideeën of bijdragen voor 
deze nieuwsbrief aub insturen 
vóór het eind van de maand: 

Redactie nieuwsbrief Spam 
Els Raeijmaeckers: 
e.raeijmaeckers@kpnplanet.nl 
Henk Zegers: 
henkzegers18@hotmail.com 

A G EN D A  
• Fractieoverleg op maandagen 26 

april, 17 en 24 mei, 20.00 uur,  SP-

kamer, Prinsessesingel 30 Venlo 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 

27 april en 25 mei, 20.00 uur,  SP-

kamer, Prinsessesingel 30 Venlo 

• Bijeenkomst wijkverspreiders 

en kerngroep op maandag 19 

april om 20.00 uur in café-zaal 

de Maagdenberg te Venlo. 

• 17e Partijcongres  op zaterdag 24 

april, 11-17 uur in Amsterdam 

Voor aankomende acties zie 
ook: www.venlo.sp.nl:        

als eerste het laatste nieuws! 



Vastenavondkamp een 
jaar later: enne? 
 

SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut bezocht 
23 maart opnieuw de Blerickse 
wijk Vastenavondkamp, waar ze 
begin 2009 te gast was. Met het 
herhaalbezoek nu wilde ze met 
eigen ogen zien wat er in het 
afgelopen jaar wel en niet is 
gebeurd en hoe het er nu voor 
staat in de wijk, door hierover te 
praten met de bewoners zelf.  

Samen met de lokale SP en leden van het 
bewonerscomité 'Ons Vastenavondkamp', ging 
het Kamerlid in de wijk langs de deur met de 
vraag wat er goed gaat en wat er beter kan. 
Sadet Karabulut: “Mensen weten vaak zelf het 
beste wat goed voor hun buurt is. Door de 
aanwezigheid van actieve bewoners in de wijk 
groeit de aandacht vanuit het gemeentebestuur 
en worden zaken sneller opgepakt.” 
 

Bij de eerste deur is het gelijk al raak. Een 
aardige man van rond de zestig gaat er eens 
goed voor staan. “Nee hij is geen racist en heeft 
ook geen hekel aan de Islam of aan 
buitenlanders, maar waarom stopt de 
woningcorporatie altijd ‘buitenlandse’ mensen in 
de huizen die door de Nederlandse mensen 
worden verlaten”, vraagt hij zich hardop af. “Die 
Wilders moet het maar eens vier jaar voor het 
zeggen hebben”, gaat hij verder.  
Het gesprek komt op de manier waarop Wilders 
de zaken benoemt, duidelijk is al snel dat deze 
meneer gewoon eens af wil van de concentratie 
van buitenlandse gezinnen in de wijk. Om daar 
snel weer aan toe te voegen dat er ook talloze 
mensen van buitenlandse afkomst zijn die zich 
prima aanpassen. De mensen die de SP te 
spreken kreeg zijn geen onwillige haatdragende 
figuren. Het zijn gewone mensen met een 
gewoon leven die vooruit willen. Niet achteruit 

zoals het nu gaat.  

Sadet (rechts) en ‘n bewonerscomitélid (links) in gesprek. 
 

De mensen zijn de drugsoverlast, het dealen, het 
wegblijven van politie in de wijk, het niet 
zichtbaar zijn van de wijkagent, de stijgende 
aantallen ‘buitenlandse’ bewoners meer dan zat. 
Ze voelen zich vervreemd raken van hun eigen 
basis, van hun eigen grond. Hoe draai je die 

negatieve spiraal om? 

De mensen klaren helemaal op als we spreken 
over het bewonerscomité; ze vinden het 
fantastisch dat enkele dames uit de buurt de 
handen ineen hebben geslagen en samen met de 
SP weer op pad zijn in de wijk. Sterker, 
verschillende mensen geven aan dat ze zeker 
mee willen helpen om de buurt beter te maken. 
Nog prachtiger vinden de meesten het dat er 
zelfs een Tweede Kamerlid door hun wijk wandelt 
en bij mensen aanbelt. Geen dure beveiliging, 
geen dikdoenerij of toestanden, gewoon hup de 
buurt in en praten met bewoners.  
 

Er moet nog veel gebeuren in de wijk.  

De SP maakt zich zorgen om de veiligheid in deze 
wijk, zowel op de wegen als met betrekking tot 
drugs. Ook de gangen achter de woningen 
vragen om aandacht. Heeft men netjes de poort 
geschilderd staat er een dag later graffiti op. Het 
groen, de rotzooi en de hondenpoep vonden ook 
weer een weg naar de traditionele top van 
ergernissen. Laat staan het wildplassen op 
sommige plaatsen.  

Met kreten als “burgerparticipatie”, “zelfregie” en 
“eigen verantwoordelijkheid” sluipt de overheid 
steeds verder achteruit. Waar voorheen de 
overheid een dienstbare opstelling had, hebben 
de meeste politici sinds enkele jaren de mond vol 
over het ‘meedoen van burgers’ maar willen ze 
het liefst dat mensen het allemaal maar zelf 
uitzoeken. Die ellende zorgt er voor dat mensen 
zich nauwelijks nog iets willen aantrekken (laat 
staan oppakken) in hun wijk. Mensen isoleren 
zich en worden onverschillig, buurten verslonzen 
en gaan in snel tempo achteruit. En de 
gemeenten? Die kijken het aan en als het echt te 
erg wordt dan slopen ze huizen en verplaatst 
men het probleem in plaats van het op te lossen. 
De SP wil hier een aan einde aan maken door de 
voedingsbodem aan te pakken voordat de 
problemen kunnen ontstaan. 
 

De SP en het bewonerscomité zijn een stuk 
wijzer. Deze buurt is in haar hart een sociale en 
solidaire buurt geweest, maar verkeerd beleid en 
angst voor verwijten maakt dat de wijk sociaal 
uit elkaar getrokken dreigt te worden. Er moet 
een tegenbeweging in gang worden gezet. De 
voortrekkers zijn onze heldinnen van het 
bewonerscomité, de mensen uit de wijk zelf, die 
tegen de stroom in het verschil maken.  
 

 
Sadet Karabulut is in de Tweede Kamer woordvoerster 
voor sociale zaken (armoede, bijstand, koopkracht, 
kinderbijslag), integratie en emancipatiebeleid. 



C2C is opgeblazen experiment 
 

Te pas en te onpas gebruiken politici, bedrijven 
en overheden inmiddels het fenomeen “cradle-to-

cradle”, liefkozend afgekort tot 
C2C. Het simpele feit dat afval 
niet oneindig te gebruiken is, 
lijkt niet tussen de oren te 
komen. Hoogleraar Friso de 
Zeeuw van de Technische 
Universiteit in Delft gaf in 2008 

al aan dat het begrip C2C in de praktijk weinig 
inhoud heeft, vooral als marketingtruc wordt 
gebruikt en het een hype is die binnen enkele 
jaren zal overwaaien.  
Ook de SP-Venlo stelde al eerder dat er niet 
zoiets is als een eeuwig durende beweging van 
hergebruik. Met een onbewezen redenering mag 
de politiek de mensen niet gek maken, zeker niet 
wanneer dit vooral geld kost en het 
afvalprobleem onopgelost laat. 
 
Volgens sommigen binnen de gemeenteraad is 
het gebruik van wegwerpbekers milieu-
vriendelijker dan het gebruik van ‘ouderwetse’ 
kopjes die enkel door afwassen weer als kopje 
gebruikt kunnen worden, als je ze niet kapot laat 

vallen gaan ze generaties 
mee. Bij de milieuvriendelijke 
wegwerpbekers gebruikt men 
vast vriendelijke inkten maar 
de coating is gemaakt van 
maïs, dat in extra 
hoeveelheden verbouwd moet 
worden die vervolgens met 
veel CO2-uitstoot vanuit 
andere werelddelen geïmpor-
teerd worden. Dit maïs 
verdringt andere gewassen en 

verergert de voedselcrisis. Hoezo 

milieuvriendelijker? Na hun enkelvoudig 
gebruik worden de bekers gecomposteerd. Dat is 
inderdaad een milieuvriendelijk tintje, maar het 
blijft eenmalig gebruik! 
 
Volgens de C2C-filosofie moeten alle grondstoffen 
uit de regio komen, gebouwen en meubilair 
demonteerbaar zijn om vervolgens hergebruikt te 
kunnen worden. Tevens moet een gebouw 
energieneutraal zijn en moet het afvalwater 
schoner het pand verlaten als dat het binnen 
komt. Warmte kan men genereren door 
biomassa, maar als die uit Oekraïne moet komen 
dat is de CO2-uitstoot over de hele keten enorm. 
Het is kijken met oogkleppen op want zulke 
elementen hoor je niet van de C2C-aanbidders.  
 
De gemeente Venlo heeft C2C omarmt, althans 
op papier. De 3,5 miljoen euro om het nieuwe 
stadskantoor C2C te maken moet gehaald 
worden uit het gehele bouwbudget van ruim 50 
miljoen euro. Daarmee blijkt weer eens hoe 
dubbel de politiek hier soms in steekt, wel roepen 
dat het moet en kan, maar niet 7% van het 
bouwbudget extra over hebben voor dit 
“fantastische” concept. Toch twijfel? Ook wil 
Venlo een leerstoel voor de C2C-bedenker die  

daarvoor om de haverklap uit de VS kan 
overvliegen; hoeveel bomen kost die CO2-
uitstoot? Verder digitaliseren bespaart papier, 
inkt en uitstoot. Dat is pas duurzaam! 

 
Waarom geloven in een twijfelachtige hype als de 
waarheid zo veel meer mogelijkheden biedt? C2C 
is vooral een middel om de fundamentele 
problemen niet op te hoeven lossen: ‘produceer 
maar raak’ zonder na te denken over het 
verdeelvraagstuk en werkelijke duurzaamheid. 
Een foute keuze op verkeerde gronden. De SP 
gelooft niet in hypes tot ‘t tegendeel bewezen is. 

 
Dit opinie-artikel door raadsleden Alexander Vervoort en 
Ton Heerschop verscheen 28 maart in het ZondagNieuws. 

 

 

Sluiting stadswinkel is ongelukkig 
 

Het besluit om de stadswinkel in Blerick weg te 
bezuinigen verbaast ons. Weer gaat een 
voorziening verdwijnen uit een woonkern. De 
inwoners van ‘westelijk Venlo’ moeten maar over 
de brug komen. De SP heeft 17 maart vragen 
gesteld over deze verslechtering.  
Onder de noemer “ruimtescheppende 
maatregelen” wordt opnieuw een voorziening uit 
de wijken van Venlo gesloopt. Het 
gemeentebestuur belooft dat mensen straks "op 
locatie" worden geholpen. Men belooft inzet bij 
kraamzorg en bejaardentehuizen, maar wel enkel 
op afspraak. De grootst mogelijke flauwekul 
wordt naar voren gebracht want niemand die 
deze belofte serieus kan nemen voor de langere 
termijn. Men zal zeker beginnen maar binnen de 
kortste keren zal men roepen dat er te weinig 
belangstelling voor is en dus wordt ook die 
service weer snel gesloten... 
 
Als ‘Blerick’ nu 
zachtjes ten onder 
gaat waarom zouden 
de stadswinkels in 
Tegelen en Arcen 
dan open moeten 
blijven? Eerder al 
sloten de stads-
winkel in Belfeld (na amper 2 jaar) en het 
Blericks Informatiecentrum.  
 
Met de sluiting van de stadswinkel in Blerick 
komt de lokale overheid weer een stuk verder 
van de burger af te staan. De gemeente moet er 
zijn voor de burger, niet andersom. Sluiten van 
stadswinkels behoort niet in die denkwijze. 
Werken op afspraak net zo min.  
 
Peilingen mogen van alles roepen maar zolang de 
PvdA en het CDA de VVD-agenda volgen, zal de 
SP in de oppositie de zaak op scherp zetten. 
Zeker bij deze belachelijke bezuiniging, terwijl de 
coalitiepartijen tegelijkertijd roepen dat ze 
"leefbare wijken met voorzieningen" willen... Ook 
de PvdA heeft wat uit te leggen want ze laat 
hiermee niet zien dat ze daadwerkelijk op komt 
voor sociale zaken, zoals ze wel vaak roept... 
 



Nieuws uit de raadsfractie:  
 

Eind maart werd de ‘programmabegroting’ 
besproken. Een begroting die voor 1 april 
aangenomen moest worden omdat het eigenlijk 
al eind 2009 vastgesteld had moeten worden 
maar dit vanwege de herindeling niet kon. Het 
werd een begroting op hoofdlijnen en beleidsarm, 
ofwel weinig aan te veranderen, nauwelijks op te 
sturen en het budgetrecht van de raad is 
uitgehold. Wat dan te doen hiermee?  
Bij de behandeling van het coalitieprogramma 
begin januari werd gezegd dat die enkel “ter 
kennisgeving aangenomen” kon worden en er 
niet over gediscussieerd kan worden, hooguit dat 
het binnen de begroting ter sprake kan komen 
omdat dan “de plannen van de coalitie zichtbaar 
zou worden”. Voor de SP ten eerste redenen 
genoeg om niet akkoord te gaan met het 
coalitiestuk en er snoeiharde (ideologische) 
kritiek op te geven. Ten tweede werd de 
begrotingsbehandeling eind maart aangegrepen 
om naast het beleidsprogramma ook onze 
inhoudelijke kritiek op de plannen van de 
coalitiepartijen mee te geven.  
Het werd een lange zit waarin er weinig ruimte 
was voor echt debat en zaken in sneltreinvaart 
afgeraffeld werden omdat er tijdsdruk was 
vanwege de krappe agenda... Geen bijeenkomst 
om met vreugde op terug te kijken, de media 
waren dan ook terecht negatief in hun oordeel. 
Nieuwe ronde, nieuwe kansen want in juni wordt 
de ‘kadernota’ besproken die gaat over de centen 
en plannen voor het komende jaar. Er is belooft 
dat daarin meer rekening wordt gehouden met de 
gevoelens van de oppositie. We zullen zien. 
Onze volledige inbreng op de begroting en de 
‘strategische visie 2030’ zijn beide na te lezen op 
onze website: www.venlo.sp.nl 
 

Naast het geneuzel in het stadhuis was er 
gelukkig ook tijd voor hetgeen de SP in de raad 
zit; zaken aan de kaak stellen die niet goed gaan. 
En dus roerden we ons mondje over dingen die 
op de raadsagenda kwamen maar vooral over 
zaken die daar niet op staan.  
Voordat de begroting in de raad kwam werd het 
ambtelijk apparaat opgescheept met 200 
detailvragen om de boel te verduidelijken. 
Daaruit kwam onder meer tevoorschijn dat het 
zwembad in Steijl geen lang leven meer heeft, 
maar hoe lang, dat kon de wethouder de SP niet 
zeggen. Zeker iets om in de gaten te houden en 
alvast na te denken over een actie om het 
zwembad te behouden! 
 

Daarnaast stelden we schriftelijke vragen 

over de volgende problemen: 

• Wanneer komt de buurtsuper in Steijl, wordt 
de oude machinefabriek eindelijk gesloopt 
daarvoor, en wordt er wat gedaan aan het 
sluipverkeer in de woonwijken. 

• Vragen over ammoniakvervoer, Vierpaardjes 
en rangeerterrein. Dit n.a.v. onze voor-
lichtingsavond met SP-Kamerlid Remi Poppe. 

• Subsidieperikelen bij de ‘BuufBazaar’ in Op de 
Heide. Het geld kwam in 2009 mede dankzij 
interventie door SP-Kamerlid Paulus Jansen. 

Nieuw: de knipselkrant  
 

Op 9 april verscheen de eerste digitale 
knipselkrant van de SP-Venlo. Met deze krant wil 
het afdelingsbestuur haar leden per e-mail op de 
hoogte houden van de verrichtingen van de 
afdeling en de raadsfractie. Het is niet de 
bedoeling dat de knipselkrant deze maandelijkse 
nieuwsbrief ‘SPam’ vervangt maar is juist een 
tijdelijke aanvulling daarop. De knipselkrant 
verschijnt in beginsel elke twee weken, in 
aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 9 
juni aanstaande. Daarna wordt bekeken of we dit 
‘extraatje’ aanhouden. 
 

Het doel van de knipselkrant is om u nog meer 
op de hoogte te houden van het reilen en zeilen 
binnen de SP-afdeling Venlo, zowel bestuur als 
gemeente raadsfractie, 
maar ook zult u in deze 
knipselkrant artikelen 
aantreffen die op de 
landelijke politiek en SP-
activiteiten betrekking 
hebben. Korte berichten 
vertellen het belangrijkste 
nieuws met directe links 
naar de volledige artikelen 
waardoor alles binnen één 
klik is te lezen. 
 

De Knipselkrant verschijnt enkel per e-mail en is 
ook niet terug te vinden op onze lokale website 
zoals dat met de SPam bijvoorbeeld wel kan. 
Hebt u op 9 april niet de knipselkrant per e-mail 
ontvangen, meld dit dan via venlo@sp.nl. 
Mogelijk is uw mailadres in de loop der tijd 
verandert of hebben we u mailadres niet in ons 
ledenbestand. Geef alstublieft wijzigingen in uw 
gegevens door aan het bestuur zodat we altijd 
beschikken over de correcte adressen, 
telefoonnummers en mailadressen. 
  

Het bestuur hoopt dat de leden 
dit initiatief kunnen waarderen, reacties hoe men 
het ervaart en wat er beter kan zijn erg welkom.  
Mocht u de knipselkrant om de een of andere 
reden toch niet willen ontvangen, dan vragen wij 
u vriendelijk ons dit te melden: venlo@sp.nl. 
 

 

Wie kan er een handje helpen? 
 

De Hulpdienst van de SP-Venlo zoekt vrijwilligers 
die meehelpen om de succesvolle Hulpdienst 
draaiende te houden. Coördinator Gonny 
Scheurs: “We willen graag uitbreiden en meer 
mensen kunnen helpen maar momenteel draaien 
we de Hulpdienst met een minimum aantal leden 
doordat enkele vaste krachten zijn weggevallen.” 
 

Van leden die willen meedraaien wordt geacht 
dat ze discreet kunnen omgaan met gevoelige en 
persoonlijke informatie. Speciale kennis of 
ervaring is niet nodig, binnen de SP worden korte 
scholingen verzorgt. 
 

Aanmelden: 06-57305201 / hulpdienstvenlo@sp.nl  

Meer info: www.venlo.sp.nl/hulpdienst.stm  
 


