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CONTACT

De campagne: Een kijkje achter de schermen
Column door Henk Zegers, organisatiesecretaris SP-Venlo

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

AGENDA
• Op 15 juli gaan we weer buurten
in buurt. Deze keer bezoeken we
een deel van Venlo-zuid.
• Fractieoverleg op de maandagen
26 juli, 13 en 27 september om
20.00 uur, fractiekamer SP,
Prinsessesingel 30, Venlo
• Bestuursoverleg op dinsdagen
27 juli, 24 aug. en 28 sept. om
20.00 uur, fractiekamer SP,
Prinsessesingel 30, Venlo
• Ledenavond en bijeenkomst
kerngroep op dinsdag 14 sept.
Voor aankomende acties zie
ook: www.venlo.sp.nl

als eerste het laatste nieuws!

Een verkiezingscampagne voeren doe je niet zo maar. Er komt achter de
schermen veel bij kijken. Voor het afdelingsbestuur startte begin april al de
campagne. Het indelen van de plakteams, welke wijken gaan we de
verkiezingskranten verspreiden, waar gaan we
flyeren, welke materialen hebben we nodig en
hoeveel, wanneer gaan we wat doen, wat doen
we met de buitengebieden? Zorgen dat alles op
de juiste tijd en plek is, dingen moeten
overeenstemmen. Zo maar enkele zaken waar
wij ons dan mee bezig houden. En dan is het
zover, de daadwerkelijke campagne start en die begint met het plakken van
de verkiezingsposters. De grote vraag is natuurlijk: ben je de eerste? En ja
hoor, bij aankomst is het bord nog maagdelijk wit. Wij hebben opnieuw eerste
keus om onze plek op het bord te bepalen. Het begin is gemaakt, nu de rest
nog: het bezorgen van de verkiezingskranten.
De wijkverspreiders zijn benaderd en moeten voorzien worden van de kranten
en weten welk gebied ze wanneer het best kunnen bezorgen. Dan de mensen
benaderen om te flyeren. Het bij markten, station, winkelcentra staan, en de
boodschap overbrengen waar de SP voor staat. We kregen veel positieve
reacties op de ijzersterke televisieoptredens van lijsttrekker Emile Roemer.
Hij is diegene die veel indruk maakte bij de meeste mensen, dit door het
duidelijk presenteren van onze boodschap dat het ook anders kan. Klare tekst,
geen gedraai, gewoon spreken in de taal die de mensen begrijpen. De
sponsjes, de verkiezingskranten en de ZO-kranten gingen als zoete broodjes
over de toonbank. Hieruit konden wij de conclusie trekken dat de acht zetels
die in de peilingen stonden flink naar boven konden worden bijgesteld.
En dan is het woensdag 9 juni. Hoeveel zetels gaan we halen? ‘s Avonds zit
het bestuur bij elkaar om de verkiezingsuitslag op
televisie te volgen, dat het spannend is dat is wel
duidelijk. Het uiteindelijke resultaat van 15 zetels
is volgens een SP-Kamerlid “een verlies met een
gouden randje”. Uit de totaaluitslag blijkt dat
Nederland verdeeld is en dat het niet makkelijk is
om een coalitie te vormen. Laten we in één ding
duidelijk zijn, de SP wil meeregeren en wel met een links kabinet. Maar dat
kan alleen wanneer de PvdA ook eens naar links durft te kijken!

Een terugblik op de verkiezingsuitslag
Het is goed om als SP-afdeling ook te kijken naar de verkiezingsuitslag in de
eigen gemeente. Natuurlijk kunnen we niet weglopen bij de enorme
overwinning die de PVV ook in Venlo heeft behaald. Maar er zijn ook
lichtpunten zichtbaar en ook is het opmerkelijk hoe dicht partijen bijeen staan.
De PVV haalde ruim 30% van de stemmen, een knappe prestatie vooral omdat
ze geen enkele campagneactiviteit in Venlo ontplooide.
De SP ging terug van 18,1% in 2006 naar 11,3% nu. Is dat een harde
achteruitgang? Kijkende naar de gemeenteraadsverkiezingen van november
2009 is het puur winst omdat we toen 'slechts' 5,6% van de stemmen in de
wacht wisten te slepen.
De SP-afdeling is tevreden met een
percentage boven de 11% omdat dit in
overeenstemming is met het landelijke
beeld van 15 zetels. Daarnaast hebben we
in onze campagne zonder twijfel mensen
kunnen overtuigen, en hebben we ook door
de aanwezigheid in de wijken gedurende
het hele jaar het vertrouwen van veel
mensen gewonnen.

Bezuinigingsbesluit stelt teleur
De meeste mensen zullen het gaan merken, de
bezuinigingen, en vooral die op de AWBZ en WMO,
zal menigeen niet vrolijk stemmen. Dat er
bezuinigingen liggen en men keuzes moet maken
dat is duidelijk, maar dat het opnieuw ten koste
gaat van sociale voorzieningen gaat ons te ver.
De
keuze
voor
de
uitbreiding van ‘staal en
beton’ zoals de Maaspoort,
Villa Flora, kazerneterrein
enz., zou allemaal nodig
zijn om ‘straks’ te oogsten.
Wie gaat er oogsten en wie komt die oogst toe? Wat
gebeurd er als het fout gaat? Wie moet dat dan
betalen? Onder meer de SP heeft de wethouders
opgedragen om alle bouwprojecten tegen het licht
te houden, of het niet een tandje minder kan, dat
zou aardig wat geld kunnen opleveren, wat ons
betreft in de sociale voorzieningen gestopt wordt.
Want het gemeentebestuur trekt zich als het om de
zwaksten in de samenleving gaat, geen moer aan
van dubbele bezuinigingen op de AWBZ en WMO.
Er komt wat lucht voor het jongerenwerk en het
JongerenInformatiePunt (JIP), maar dat is tijdelijk
want de volgende bezuinigingsronde is in aantocht.
De JIP-oprichter reageerde teleurgesteld: “Komende
tijd 'reddingsplan' opstellen”…
Uit bezuinigingen sluiten na Blerick, nu ook al de
stadswinkels in Arcen en Tegelen. Het had een
reden dat de SP een telefonische klachtenlijn
opende en in korte tijd 530 handtekeningen
ophaalde
voor
het
openhouden
van
deze
stadswinkels. De stadswinkel in
Arcen is pas 6 maanden open,
de inwoners werd beloofd dat er
een gemeentelijk servicepunt
aanwezig zou blijven. Nadat de
stadswinkel in Belfeld al na
anderhalf jaar werd gesloten,
werd de inwoners daar beloofd
dat
er
een
gemeentelijk
servicepunt
aanwezig
zou
blijven in Tegelen.
Gemeenteraad en College dienen eerdere afspraken
na te komen maar hebben daar blijkbaar lak aan.
Na een half jaar in de gemeenteraad is duidelijk dat
de SP voldoende schuurt om bij verschillende
partijen twijfels op te roepen bij zaken die eerder zo
vanzelfsprekend leken. Confronteren en niet
conformeren
was
de
opdracht. Dat
gebeurt
voldoende, zo stemde een deel van de fractie van
de Belfeldse Democraten ineens in met een motie
van de SP die een einde wilde maken aan de
‘cradle-to-cradle’ hype. De rest van de raad is te
bang
of
te
naïef
om
te
erkennen
dat
deze marketingtruc geen
resultaat
zal
hebben
anders dan veel teleurstellingen.
De SP gaat lekker door met haar eigen lijn, geen
compromissen aan onderlinge solidariteit en we
knokken ons kapot als we onrecht zien gebeuren.
Zolang het college van staal en beton er zit,
gesteund door de rechterflank van de raad (VVD,
CDA, PvdA, Lokale Democraten en D’66), zolang zal
de SP, waar mogelijk met anderen en desnoods
alleen, de strijd aangaan! Snoei en snoeihard net als
het beleid van dit gemeentebestuur!

Opnieuw vragen over de inzet
van de wijkagent
Op 12 januari 2010 stelde de SP-fractie vragen over
de inzet van de wijkagent in Venlo. Vanuit het
gemeentebestuur
gaf
men
aan
dat
vanuit
het “referentiekader gebiedsgebonden politie” de
wijkagent
80%
van
de
tijd
in
de
wijk
aanwezig zou moeten zijn. De daadwerkelijke netto
tijdsbesteding van de agent
in de wijk bleek 39,4%...
De SP vraagt zich af wat
hiervan terecht komt.
Ook gaf het gemeentebestuur aan dat maar 6 van
de 25 korpsen in Nederland de 80% haalden en 4
korpsen hier soms van afweken. Tevens was de
ambitie, dat vanuit 2008 met 50% beschikbaarheid
voor werk in de wijk, dit in 2011 opgehoogd is tot
80%...
Vanuit het politieapparaat en vanuit de onderzoeken
naar de leefbaarheid van wijken die de SP met
regelmaat zelf uitvoert, ontstaat sterk het beeld dat
de wijkagent nauwelijks meer tijd heeft dan in
2008, om daadwerkelijk in de wijk aanwezig te zijn.
Voor de SP-fractie was dit op 14 juni aanleiding tot
het opnieuw stellen van schriftelijke vragen het
gemeentebestuur.

Noteer alvast in uw agenda
Op dinsdagavond 14 september zal de eerste
bijeenkomst
voor
de
nieuwe
kerngroep
plaatsvinden. Deze bijeenkomst is in het stadhuis
van Venlo waar de fractieleden een rondleiding
verzorgen. Deze avond wil het afdelingsbestuur
leden kennis laten maken met de fractie en het
bestuur. Verder willen we tijdens deze bijeenkomst
leden een inkijk geven in het werk van de fractie,
hoe ze tot haar standpunten en afwegingen komt,
wat het raadswerk eigenlijk betekent.
Naast discussies
over
actuele
thema’s zijn we
ook van plan om
die avond met
jullie een heuse
raadsvergadering
te simuleren in de raadszaal van het stadhuis! Dus
ook met een voorzitter, wethouders en natuurlijk
raadsleden. Allemaal SP’ers; nog steeds uniek in de
politiek maar wat niet is kan nog komen. Dus noteer
deze datum alvast in je agenda en graag tot ziens!
Meer informatie over de exacte tijd, locatie en
datum volgt op een later moment.

Iedereen een fijne vakantie gewenst!
De zomervakantie is een periode om even tot rust
te komen. Bijkomen van de inzet in de afgelopen
maanden. Of het nu vrijwilligerswerk, mantelzorg,
(t)huiswerk, werk voor jezelf of voor een baas is
geweest; even stoom afblazen, de zon opzoeken of
juist thuis de boel op orde maken.
Intussen gaat de SP gewoon door met
allerlei voorbereidingen, bezoeken en
acties. Graag tot ziens in september en
geniet van uw verdiende rust!

Meelopen met de handhavers
van de gemeente Venlo

veel families hier wonen. In het pand zijn geen
brandmelders aanwezig en de mensen lijken
nauwelijks te beseffen dat dit een risico is.

Dinsdagavond
1
juni
zeven uur, in één van de
gebouwen
op
het
kazerneterrein ontmoet de
SP-fractie Jos, teamleider
binnen
de
afdeling
handhaving en Arie en
Maik, twee handhavers van de gemeente die ons
vanavond zullen laten zien hoe het er aan toe gaat
bij een controle op de huisvesting van de
zogenaamde nieuwe gastarbeiders. Een keiharde
confrontatie met de zogenaamde vrijheid van
mensen en diensten in Europa.

De volgende twee panden zijn gelukkig wel voorzien
van brandmelders, hoewel in het laatste geval deze
bij nader inzien niet werken. De bewoners van de
panden geven in ons gesprek aan dat zij aan huur
ongeveer vijftig euro per persoon per week betalen.
Per pand is dit in totaal ongeveer tweeduizend euro
per maand. Het bijzondere is dat het uitzendbureau
dat deze mensen naar Nederland haalt, hen ook
voorziet van huisvesting. Daarmee verdient dit
bedrijf dus dubbel aan deze mensen.
De mensen die wij spreken geven echter aan dat
deze werkgever echter prima voor ze zorgt. Maar
als je dan hoort dat er na de normale kosten nog
driehonderd euro per persoon overblijft dan vraag je
jezelf af welke zegening de zogenaamde vrijheid
van
verkeer
van
personen
in
Europa
oplevert?! “Mensenhandel is moeilijk te bewijzen
maar wat wij geregeld tegenkomen riekt daar wel
naar”, zeggen de handhavers hierover.

De aanleiding is een discussie tussen de SPfractievoorzitter en burgemeester Bruls tijdens de
begroting
afgelopen
maart
waarin
de
SP
waarschuwde voor de gevolgen van nieuwe
migratiestromen uit vooral Oost-Europa en de
manier waarop met deze mensen wordt omgegaan.
De SP ziet veel misstanden in omringende
gemeenten zoals Horst, en kreeg ook al signalen dat
het er in Venlo net zo aan toe gaat.
De burgemeester daagde de SP uit dan maar eens
mee te gaan met de handhavers. Een uitdaging die
we graag aangaan aangezien we van mening zijn
dat volksvertegenwoordigers altijd met de poten in
de klei moeten staan.
In één van de bekende gele wagens van handhaving
rijden we naar het centrum van Venlo. Op de vraag
of wel eens andere politici meegaan met deze
afdeling verschijnt een glimlach om de mond van de
handhavers; “Toen we van jullie initiatief hoorden
zeiden we tegen elkaar, eindelijk, eindelijk luistert
er iemand van de politiek naar ons!” Een
veelzeggend antwoord.
Bij enkele panden voeren de mannen de controle
uit. Niet op de ‘binnen zonder kloppen’ manier maar
netjes aanbellen, legitimatie laten zien en vertellen
waarom de controle wordt gedaan, ook in het
belang van de bewoners zelf. Geen 'overvalmethode' maar we voelen ons toch ongemakkelijk,
als voyeurs die binnenvallen in andermans leven.

De kamertjes zijn ongeveer vier bij vier meter met
vaak een stapel- of tweepersoonsbed in elke kamer.
In deze panden - waar een normaal doorsnee gezin
gebruik maakt van de totale oppervlakte - wonen in
het eerste pand waarschijnlijk tien mensen.
Waarschijnlijk omdat overal matrassen worden
aangetroffen maar niet duidelijk is of die allemaal
als slaapplek dienen. De documenten van de
aanwezigen worden gecontroleerd. Het blijkt dat

In deze kelder
hangen
de
bewoners
als
het
koud
is
rond.
In
de
kelder
wordt
gebarbecued!
De handhavers
vermoeden dat
hier ook wordt
geslapen.

Terug op de kazerne blikken we terug, de mannen
geven aan dat dit nog redelijke panden van een
redelijke werkgever waren. We houden ons hart
vast hoe het elders is gesteld! De vrijheid van
sommige partijen staat gelijk aan moderne slavernij
voor de nieuwe gastarbeiders. De stelling van de
burgemeester dat het allemaal wel meevalt, is
definitief onderuit gehaald. Probleem is dat de
mensen in deze huizen komen om het allemaal net
even beter te hebben voor hun kinderen. Dat
aanpakken raakt hen gelijk hard in de beurs.
De discussie in de gemeenteraad mag dan gaan
over cijfertjes en regeltjes, de werkelijkheid van de
gastarbeider is dat we sinds de jaren zeventig van
de vorige eeuw niets hebben geleerd, en opnieuw
dezelfde fouten gaan maken!
De politiek sluit haar ogen en wil niet zien welk
onrecht de mensen wordt aangedaan. We zijn
blijkbaar niet bereid om winstmarges in te leveren
voor fatsoenlijke omstandigheden voor mensen die
het werk doen waar wij blijkbaar niet aan willen.
Het
is
ons
duidelijk
dat
er
een
groot
huisvestigingprobleem
is.
Niet
alleen
voor
studenten, starters, jongeren, eenoudergezinnen
maar ook voor de nieuwe gastarbeiders uit vooral
Oost- en Zuidoost-Europa. De SP kijkt niet weg of
sluit de ogen maar wil deze zaken aanpakken.
Alleen door een goede woningvoorraad, sociale
huisvesting en vroege integratie voor mensen die
hier willen blijven kunnen de problemen uit het
verleden, waarmee we nog steeds opgescheept
zitten, echt worden voorkomen.
Voor het hele (foto)verslag kijk op: http://sp.nl/9nz51

Waarom de SP voor 'Lijnstad' koos
Op 23 juni moest de
gemeenteraad beslissen
welke
van
de
twee
varianten
voor
het
kazernekwartier worden
uitgewerkt.
Beide
ontwerpen hebben wel iets maar ook veel niet, en
toch moest er gekozen worden.
De SP is sceptisch over de wilde plannen rondom
het kazerneterrein. Ons standpunt blijft dat bij de
invulling rekening dient te worden gehouden met
het monumentale karakter en de cultureelhistorische omgeving. We zien graag sociale
huisvesting of zelfs het stadskantoor in de
gebouwen, in een parkachtige omgeving met
recreatie mogelijkheden. Enkele van onze wensen
zien we terug in beide ontwerpen, de varianten
Lijnstad en Fortpark.
We moesten vanavond kiezen voor een “go / no go”
waarbij de raad in het najaar een uitgewerkte visie
krijgt voorgelegd. Het liefst maakten we geen keuze
of een mix van beide ontwerpen met een flink SPsausje maar de politieke werkelijk zegt ons dat die
optie nog niet bestaat. Dus moest ook de SP een
keuze maken. Dat dit geen gemakkelijke en zelfs
pijnlijke keuze zou worden, stond tevoren vast. Voor
de SP geen leuke opdracht maar we zitten niet in de
gemeenteraad om ons te onthouden van besluiten.
In de fractie hebben we uren gediscussieerd over
beide ontwerpen, mogelijkheden en onze wensen
daarbij. Ook in de raad hebben we goed geluisterd
naar wat vooral de burger er van vindt. Ook na lang
dubben, afwegen en vergelijken kwamen we er als
SP-fractie niet uit, maar was er wel een
meerderheid voor het ontwerp ‘Lijnstad’.

Op deze foto van de maquette van 'Lijnstad' is links duidelijk
veel groen te zien, maar of dat er ook echt komt?

Geen prestige maar prestatie
Deze zin heeft de SP over diverse megaprojecten
uitgesproken en dit geldt dus ook voor het
kazernekwartier. Want hiermee hebben we een heel
groot project te pakken maar wel eentje dat we nog
volop kunnen aansturen en invullen, om te
voorkomen dat kosten de pan uit rijzen zoals we
eerder
bij
andere
megaprojecten
zagen.
De fasebouw kan er voor zorgen dat er een extra
vinger aan de pols is. Maar die fasebouw baart ons
ook zorgen, juist bij de Lijnstadvariant waar ‘fase 2’
een sportpark verwezenlijkt. We kunnen in fases
beslissen hoe het verdere bouwschema er uit komt

te zien maar ook kunnen we nog beslissingen
nemen over de invulling van dat stuk van het
kazerneterrein. Dus kan er bijvoorbeeld voor
gekozen worden om fase 2 op de lange baan te
schuiven waardoor niet het nieuwe 'groene hart' en
parkomgeving
aangelegd
worden,
maar
het
volgebouwd wordt met lelijk beton zoals de VVD
aangaf te willen.

Foto van de maquette van het ontwerp 'Fortpark aan de Maas'

Kritisch positief, maar niet ten koste van alles
De SP kiest in de ontwerpen voor kwaliteit maar niet
ten koste van alles, niet tegen elke prijs.
Na vele hoofdbrekens en bijna overwogen om dan
maar een muntje op te gooien, kiest de SP kritisch
maar positief voor het plan Lijnstad. Maar liever
zagen we dat een van de eerdere ontwerpen
uitgewerkt zou worden, of dat Lijnstad en Fortpark
in een blender gestopt zouden worden voor een
mooie mix.
Maar we kiezen voor een voetbalstadion bij het
spoor, ook zodat er een sportpark/ recreatiepark
kan komen. Het middenterrein zoals in het plan
Fortpark heeft hiervoor onze voorkeur.
We zijn reuze benieuwd welke uitgewerkte visie de
gemeenteraad in het najaar voorgeschoteld gaat
krijgen, met daarbij de vraag en wens om de
aspecten zoals we die benoemden, in overweging
mee te nemen.
De SP steunde het aangenomen voorstel van de
coalitiepartijen dat bij de uiteindelijke beslissing
duidelijk moet zijn welke verkeersaanpassingen
nodig zijn, of er een bijdrage van de provincie
Limburg te verwachten is, hoe de financiering en
exploitatie van het stadion vorm krijgt, en wat de
kosten betreffende gebiedsontwikkeling voor de
gemeente zijn.
Met name dit laatste punt is voor ons een
belangrijke omdat het ineens over veel meer geld
kan gaan dan we in gedachte hadden.
Juist daarom steunden we een voorstel van
GroenLinks dat de gemeente maximaal 10 miljoen
euro zal bijdragen aan de ontwikkeling van het
kazernekwartier. Dit voorstel redde het helaas niet
in de stemming.
De SP heeft met tegenzin een keuze gemaakt. Een
keuze uit twee ontwerpen is geen keuze maar beter
iets kiezen dan in het vervolgproces niets te zeggen
hebben.
En dat vervolg komt in het najaar wanneer de raad
een uitgewerkte visie van het Lijnstadontwerp
gepresenteerd krijgt, en daarop opnieuw een “go /
no go” kan geven. Wordt vervolg dus…

