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CONTACT
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
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Campagne voeren moet en doet goed
Woensdag 9 juni zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. De
verkiezingscampagne is in volle gang en begon voor de SP op ons congres
eind april waar het programma en de kandidatenlijst door de
ledenafvaardiging werden vastgesteld. Op 15 mei volgt er nog een groots
feest om de campagne nog meer kleur bij te zetten. Voor de ‘SP Open Air’
hebben de leden een uitnodiging gekregen, misschien tot ziens in Arnhem.
Om een campagne tot een succes te maken is natuurlijk een goede uitslag
nodig en die komt niet vanzelf. De SP staat er niet zo goed voor in de
peilingen maar dat hoort ons niet te weerhouden volop campagne te gaan
voeren want de enige echte peiling is immers die in het stembureau!
Peilingen worden door van alles beïnvloed en vooral in de laatste weken
schommelen die alle kanten uit. Tot 9 juni ligt er voor ons allemaal dus
een schone taak om mensen te overtuigen op de SP te gaan stemmen
want een stem op de SP telt maar liefst vier keer mee:
1. Je maakt de SP sterk
2. Je trekt de PvdA naar links
3. Je stuurt Balkenende uit het Torentje
4. En je laat de VVD er niet in.
De verkiezingen gaan niet over wie de premier mag leveren maar wie het
beleid maakt. Wij hebben het beste programma en willen daarmee gaan
regeren maar dat kan alleen door een sterke SP. Als de PvdA werkelijk een
progressief programma wil uitvoeren, kan dat alleen over links. Onze
lijsttrekker Emile Roemer zei het al: "Een sociaal programma realiseer je
niet met rechtse vrienden."
Wilt u ook meewerken aan de SP-campagne? Neem even contact met ons
op, alle kleine beetjes helpen, vele handen maken licht werk.

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

AGENDA
• Fractieoverleg op maandagen 25
mei en 7, 22 en 28 juni, 20.00 uur,
SP-kamer, Prinsessesingel 30
• Bestuursoverleg op dinsdagen
25 mei en 29 juni, 20.00 uur, SPkamer, Prinsessesingel 30 Venlo
• ‘SP Open Air’ op zaterdag 15 mei
in Openluchtmuseum Arnhem
• Vanaf 21 mei kunnen de
verkiezingsfolders verspreid
worden in de (je) wijk(en)
• Verkiezingen Tweede Kamer op
woensdag 9 juni, 7.30-21.00 uur
Voor aankomende acties zie
ook: www.venlo.sp.nl:

als eerste het laatste nieuws!

Kritische inbreng SP bij debat over Villa Flora
Eind april nam een meerderheid van de gemeenteraad het besluit om voor
Villa Flora, een gebouw op het Floriadeterrein, 18 miljoen euro te geven.
De raad neemt hiermee een groot financieel risico zonder garanties of
kans van slagen. De pers smulde van het politieke gekibbel en enkele
dagen later werd het stevige debat voortgezet voor Omroep Venlo radio.
Toen er gestemd moest worden waren PvdA, GroenLinks, SP en R'82
tegen. VVD, CDA, D66 en Lokale Democraten stemden voor (Belfeldse
Demokraten waren afwezig). Daarmee zegt
een meerderheid van de raad vertrouwen te
hebben in een prestigeproject dat vooralsnog
enkel problemen kent. Opvallend is de
houding van coalitiepartij PvdA dat tot veler
verrassing tegen het voorstel stemde. "Ik heb
mijn rechte rug getoond", zei de PvdAfractievoorzitter hierover. Er was toen al een
meerderheid en de coalitie kwam nooit in gevaar. Dus ‘rechte rug’...
De SP heeft scherpe kritiek op het bouwproject geuit. Zeker nadat eerder
duidelijk werd dat enkele beeldbepalende elementen (pergola,
zontraceersysteem, cradle-to-cradle bouw) niet gerealiseerd kunnen
worden, co-financiers/ondernemers niet staan te springen om deelname,
de vooruitzichten verre van glorieus zijn en er een vraag ligt om 'even'
met 18 miljoen euro over de brug te komen. De raad stelde in november
2009 al eens 700.000 euro startkrediet beschikbaar. Het wachten is op de
volgende vraag om extra geld... De SP zegt: geen prestige maar prestatie!

SP voert actie voor behoud
van de Stadswinkel in Blerick
Half maart moest iedereen via de media
vernemen dat de stadswinkel in Blerick-centrum
zou sluiten. Het is volstrekt onduidelijk waarom
die dicht zou moeten. Dus stelde de SP vragen
aan de wethouder, met daarbij het verzoek de
sluiting ongedaan te maken. Reactie bleef uit dus
zorgden we op 19 april er zelf voor dat de
stadswinkel niet ontmanteld zou worden, door de
deur te verzegelen en het pand te markeren.

SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort: "Het is
een schandalig goedkope bezuiniging terwijl de
gemeenteraad deze maand wel 18 miljoen euro
weggeeft aan de 'bloemenkas' Villa Flora, en
spreekt over de lastige controle op grote
bouwprojecten vanuit diezelfde raad. Blijkbaar
wordt de bevolking, slechts vier maanden na de
installatie van de nieuwe raad&college, al niet
meer serieus genomen!"
Het oordeel van het gemeentebestuur luidt dat
“Blerick voor een nieuw paspoort maar even de
brug over moet naar Venlo”. Maar datzelfde
college zorgt er dan wel voor dat de binnenstad
door wegwerkzaamheden nauwelijks te bereiken
is, daar enkel betaald parkeren is, en het met
openbaar
vervoer
nauwelijks
fatsoenlijk
bereikbaar is.
De SP wil juist dat voorzieningen van de overheid
dicht bij mensen zijn. Alleen dan is de overheid in
staat dicht bij de burger te blijven. De SP wil dan
ook verdere ontmanteling van de stadswinkel
voorkomen en heeft de toegangsdeur verzegeld
en de voorkant met lint afgezet. Dit om te
voorkomen dat de inventaris wordt weggehaald
en de gemeente later kan stellen dat 'het pand al
leeg staat en herinrichting te veel geld zou
kosten'. Volgens de SP mag er niets met deze
stadswinkel gebeuren voordat de democratisch
gekozen gemeenteraad daar in een debat haar
mening over heeft gegeven.
Het stoort de SP enorm dat vooral de
coalitiepartijen VVD-CDA-PvdA zich profileren als
partijen waar men met vertrouwen op kan
stemmen terwijl in dit geval weer blijkt dat de
macht van de euro belangrijker is dan de
belangen van de mensen. Het is gewoon een
kwestie van het maken van juiste keuzes.
Omdat
de
bevolking,
gemeenteraad
en
wijkoverleg de sluiting van de Stadswinkel via de

media moest vernemen, en niet om haar mening
werd gevraagd (en het gemeentebestuur dit ook
niet van plan is te doen), startte de SP op de
Blerickse Koninginnemarkt een eigen onderzoek
onder de mensen.
We vroegen aan de bezoekers aandacht voor de
sluiting van de Stadswinkel en over de
gemeentelijke bezuinigingen. Middels een petitie/
handtekeningenlijst konden voorbijgangers zich
uitspreken. De informatie die dit opleverde
nemen we vervolgens mee in het debat dat op
ons verzoek op de raadsagenda van woensdag 12
mei staat. Men kwam massaal bij onze kraam
een handtekening zetten, na enkele uren zette de
300e persoon z'n handtekening!

Veel, heel veel mensen wensen de heropening
van de stadswinkel in Blerick. Dit blijkt niet alleen
uit de handtekeningen die we tijdens de
Koninginnemarkt in Blerick hebben verzamelt
maar ook uit de gesprekken met de mensen.
Het waren prettige gesprekken doch met woede
beladen: "Wat denken ze wel niet, wie denken ze
dat ze zijn, de petitie tekenen? Daar kom ik voor!
Open dat ding en snel!" waren veel gehoorde
uitspraken. Ook eentje die we wel vaker horen:
"Waar zijn de andere partijen?" Tja, die zijn er
niet buiten verkiezingstijd...
Op Koninginnedag kleurde Blerick dus niet alleen
Oranje maar ook Rood! Rood van woede en van
schaamte dat de Stadswinkel Blerick is gesloten.
Uw stem telde voor drie want:
1. Blerick verdient een stadswinkel,
2. Blerick mag bij bezuinigingen niet het
kind van de rekening worden,
3. Geef een stevige waarschuwing aan de
machthebbers dat we dit niet pikken!
Ook mensen uit andere kernen zetten zonder
aarzeling hun handtekening, ondanks dat zij niet
zelf betroffen zijn, uit solidariteit met de
Blerickenaren, zelfs mensen uit de Randstad.
Iedereen wist onze actie te waarderen. Bij de
mensen is een gevoelige snaar geraakt.
Dat er bezuinigd gaat worden komen we niet
onderuit, maar dan niet op wijkvoorzieningen
zoals
een
steunpunt
van
de
gemeente
(stadswinkel) in de functie van dienstverlening
voor 26.000 burgers. Het is een kwestie van
keuzes maken en we kunnen genoeg dingen
verzinnen waarop wel beknibbeld kan worden.
Op 12 mei volgt het raadsdebat. We maken ons
zelf geen illusies dat de strijd dan gestreden is.

Buurten in Velden-noord
Vrijdag 23 april is een van de eerste echte warme
dagen van 2010 en wat deed de SP? De wijk in!
Ditmaal stond Velden op het programma, met
name het gebied in de omgeving Oude Heerweg.
Een mooie woonlocatie zo lijkt het, ingeklemd
tussen een smalle strook weilanden en de Maas
aan de westkant en de dorpskern aan de
oostkant. Maar al bij binnenkomst zien we dat
niet alles zo mooi is als het lijkt.
In oranje verf staat er “Seig Heil” gekalkt op het
wegdek. In dezelfde kleuren enkele andere
ondefinieerbare
dingen. Blijkbaar
is een groepje
kladderaars actief
met te weinig
kennis van de
geschiedenis en
de behoefte aan een paar goede lessen Duits.
Na deze waarnemingen is het goed toeven in het
zonnetje en geven de mensen in Velden
ruimschoots aan hoe zij in de wijk staan, en
waarover zij tevreden en wat minder tevreden
zijn. De eerste indrukken zijn zeer positief. De
problemen lijken zich te beperken tot een lastige
locatie waar vaak busjes minder validen laten
instappen
waardoor
gevaarlijke
situaties
ontstaan, en de hondenpoep in de speelveldjes.
Natuurlijk
nemen
we
de
viezigheid
van
hondenpoep zeer serieus maar de racistische
graffiti doet vermoeden dat er meer vuiligheid in
deze omgeving weggepoetst moet worden.
Want er spelen enkele serieuzere zaken. Een in
1999 nieuw in de wijk gekomen gezin uit het
voormalige Joegoslavië geeft aan dat zij eigenlijk
niet buiten durven te zitten omdat ze al
meerdere malen stenen over de schutting hebben
geworpen
gekregen.
De
mensen
spreken
opvallend goed Nederlands maar geven gelijk
aan dat het lezen van de taal veel lastiger is. De
SP’er aan de deur krijgt dan ook direct een
briefje onder de neus geduwd waar wat tekst op
staat inclusief het logo van de politie. De inhoud
van het briefje is echter duidelijk niet van ‘oom
agent’ afkomstig en snel wordt een en ander
verduidelijkt. Het toont weer eens aan dat niet
alleen het spreken van de taal maar ook deze
kunnen lezen én begrijpen belangrijk is.
Niet ver van dit adres komt de SP een mevrouw
tegen die klaagt dat vanuit Arcen en Lomm
doorlopend
“die
andere mensen”
worden geplaatst
in deze wijk. Wat
met die andere
mensen bedoelt
wordt
zijn
buitenlanders.
Even later valt de
term “klein Chicago”. Is hier sprake van
doorlopende
gespannen
situaties,
mislukte
integratie en gebrek aan acceptatie of zijn er
structureel problemen in deze buurt? Omdat de

meeste buurtbewoners eigenlijk wel tevreden zijn
met de wijk, lijkt het laatste niet het geval. De
vinger krijgen we jammer genoeg niet op de zere
plek. Toch enkel incidentjes en ongenoegen door
onbekendheid met elkaar?
Toch
behoorlijk
wat
bewoners
benoemen
hangjeugd als een probleem. Een enkeling
spreekt van een jeugdbende. Die jongens zijn,
als je ze alleen spreekt, best aardig zegt een
bewoner maar in een groep is het een
bedreiging. Hier lijkt de kern van een probleem
te liggen; jeugd die van rondhangen langzaam op
aan het schuiven is naar “bendevorming”.
Ingrijpen lijkt vereist, door politie, woningbouw,
scholen en natuurlijk ook de politiek. Misschien
toch maar eens de caravan van de politie
gebruiken
en
samen met de
woningbouw de
bewoners uitnodigen voor een
bak koffie, een
goed gesprek en
samen de zaak
aanpakken. Niet
alleen klagen over die gasten maar ook zelf
aanspreken nu het nog kan.
Op verschillende brievenbussen zit nog de
actiesticker van weleer “Arcen, Lomm en Velden
bij Venlo dat nooit”. Met de vraag wat er is
veranderd sinds de gemeente aan Venlo is
toegevoegd, kan men nog geen zinnig antwoord
geven. Er is nog weinig van te merken.
Ook zo'n vreemde: Achter de Oude Heerweg
liggen de uiterwaarden van de Maas met een dijk
die de woningen beschermd tegen hoog water.
Maar deze dijk mag niet opgehoogd worden bij
een overstroming, ook niet met zandzakken. Het
bekken is aangewezen als opvanggebied bij hoog
water. Dit betekent dat er hier nauwelijks huizen
verkocht worden en de waarde flink daalt...
Tja en dan nog die scheef liggende stoep,
achterin de rij met woningen wat toch een beetje
verstopt ligt die na werkzaamheden jaren
geleden weer netjes door de gemeente zou
worden aangelegd, maar wat nog steeds niet is
gebeurd. Wel vooraan maar niet op het einde van
de straat. Beetje vreemd maar zeker ook
gevaarlijk voor de schuifelende ouderen in die
straat.
De SP houdt een goed gevoel over aan het
buurten in deze wijk. We hebben ook veel
positieve mensen
gesproken en we
weten dat we deze
wijk in de gaten
moeten
houden.
Met
name
de
nieuwe dorpsraad
die
net
is
begonnen
geeft
aan dat men in Velden de zaken serieus op zich
neemt. Niet afglijden maar stevig in de schoenen
met de kop in de frisse wind.

Aftasten na 100 dagen voorbij
Het gevallen kabinet gaf zich
100 dagen de tijd in 2007 om te
ervaren wat er leeft in de
samenleving.
De
Venlose
gemeenteraad ging bijna 100
dagen
geleden
van
start,
waarbij alle partijen riepen dat
ze ‘de burger’ meer willen betrekken. Wat is
daarvan terecht gekomen?

Ook werd de strategische visie tot 2030
besproken. Geen unieke visie want ze is
ongeveer
hetzelfde
als
alle
omliggende
gemeenten dus schieten we weinig op. Het blijft
bij dromen zonder realistisch te kijken naar
mogelijkheden en vooral beperkingen.

Opinie door Alexander Vervoort en Ton Heerschop,
raadsleden voor de SP in Venlo

Op 4 januari traden de raadsleden voor de eerste
raadsvergadering aan. Er ontstond een debatje
over het neoliberale coalitieprogramma van VVDCDA-PvdA dat repliek verdiende. Vanuit de
oppositie kwam veel kritiek maar reacties bleven
uit want het programma stond “ter kennisname”
op de agenda. Weinig betrokkenheid, weinig
democratie aan!
Eind die week sloot de raad zich twee dagen op
om een ander vergadersysteem te bedenken.
Niet dat het nodig was maar vooral de VVD wilde
iets nieuws. Het nieuwe vergadersysteem
verdient een kans, hoewel het op dit moment
meer om de vorm en het ‘hoe’ dan om de inhoud
gaat. Het nieuwe systeem hapert, geeft
nauwelijks ruimte voor debat en zorgt voor
ontevredenheid, ondanks gewenning en dure
trainingen.
Eind januari stond vooral de A74 op de agenda,
een snelweg die nogal ingrijpt. De
SP is altijd tegen deze weg geweest
en besloot om dat te markeren
door in een ultieme poging om in te
zetten op volksgezondheid vóór
kortzichtig economisch gewin, om 7
moties (!) in te dienen. Alle moties
strandden door gebrek aan steun,
van de PvdA die allang ‘om’ was maar vooral van
D66 dat altijd tegen deze A74-variant zou zijn
geweest: kiezersbedrog?
Het spannendste aan februari was de SP-motie
voor
het
initiatief
burgerondersteuning
hartmassagehulp,
die
unaniem
werd
aangenomen. De motie werd ingediend door SP,
VVD, CDA en PvdA, maar alle fracties duikelden
over elkaar heen om aan te geven hoe zeer men
hierbij betrokken wilde zijn. Als initiatiefnemer
fronsten wij de wenkbrauwen want waarom was
onze motie dan nodig als iedereen het belang zo
zeer inziet?
In maart was een zinloze bespreking van de
begroting waarin geen geld is voor nieuwe dingen
en niet geschoven mocht worden met centen. Het
budgetrecht werd uitgehold, de raad stond
buitenspel. Wat er ook op tafel kwam; het bleef
zoals
hij
gepresenteerd
werd.
Zelfs
de
Rekenkamer zei dat de raad nauwelijks controle
heeft over de grote bouwprojecten en daarover
matig geïnformeerd wordt.

De oversteek op het Koninginneplein is voor velen een
ware hindernis.
(beeld: Omroep Venlo 22-02-2010)

De wethouders moeten ook nog wennen want
aan het Koninginneplein ligt een bouwput die
beter hindernis kan heten als men ziet hoe het
gemeentebestuur omgaat met de (invalide)
burgers. Een ton aan gemeenschapsgeld is in
Arcen
anders
besteedt
dan
gepland
en
verantwoording kwam er niet heel duidelijk. Het
rangeerterrein is weggepoetst als onderwerp
terwijl er in tegenstelling tot vorig jaar wel
tonnen aan ammoniak meer overheen komen. De
problemen rondom de Vierpaardjes blijven vooral
in de lucht hangen zonder concrete actie. De
soap rondom het ontslagen bestuur van
onderwijsstichting Akkoord blijft aanhouden. De
bezuinigingsdrift waarbij sportvoorzieningen als
de Gulickhal en het zwembad Steyl ter discussie
staan maar de mensen wordt niks gevraagd.

Na 100 dagen aftasten kan men concluderen dat
het een krachttoer blijft om mensen te betrekken
bij de politiek. Dat dit zo ongelofelijk hard nodig
is gaat er niet bij iedereen in. Er is enorm veel te
doen maar steeds vaker gaat de raad er niet over
of heeft het de zeggenschap uit handen gegeven.
‘De burger’ zegt dan “ze doen toch niks en
vergaderen alleen” en haakt af. Een nieuwe
vergaderstijl is een slechte verpakking wanneer
de inhoud niets voor stelt.
Eind dit jaar is de evaluatie: terug bij af?
Dit
opinie-artikel
verscheen
18
april
in
het
ZondagNieuws, editie Venlo-Helden. Vrijdag 16 april
verscheen een ingekorte versie hiervan ook op de
blogsite www.VenloStedje.nl

