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AGENDA
• Fractieoverleg op ma. 14 oktober,
za. 23 oktober en ma. 1 november
(20.00-22.00 uur), Fractiekamer
SP, Prinsessesingel 30 te Venlo.
• Zaterdag 23 oktober gaan we
‘buurten in de buurt’ in de
Schilderswijk in Venlo. We
verzamelen om 14.00 uur in cafe ’t
Pumpke, Straelseweg 166.
• Dinsdag 26 oktober algemene
Ledenvergadering i.v.m.
Provinciale Statenverkiezingen.
• Zaterdag 6 november in R’mond
Regioconferentie over de
Statenverkiezingen in 2011
• Dinsdag 9 nov. Kerngroepoverleg

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

editie oktober 2010

Emile Roemer en Henk van Gerven op
werkbezoek in Venlo
Maandag 11 oktober waren SP-Kamerleden Emile
Roemer (fractievoorzitter) en Henk van Gerven
(woordvoerder zorg) in Venlo voor enkele
werkbezoeken
aan
de
nieuwe
EHBO,
de
ambulancemeldkamer, GGZ en een tuinder. Het
bezoek werd afgesloten met een openbare
discussieavond die een stortvloed aan vragen opleverde.
Het werkbezoek stond in het teken van het dagelijkse werk in de
(geestelijke) gezondheidszorg en de zaken, waar met name de mensen op
de werkvloer, mee geconfronteerd worden.
Om uiting te geven aan een stuk onderlinge solidariteit werd de lunch door
de SP-afdeling aan de medewerkers van de spoedeisende hulp
aangeboden. Samen met Henk van Gerven bespraken ze tijdens de lunch
over hun dagelijkse werkzaamheden en hoe het regeringsbeleid in de
praktijk voor onnodige problemen zorgt.
Emile Roemer: “Het is niet de eerste keer dat ik in Venlo ben;
ik voerde hier samen met de lokale SP eerder actie voor een
fatsoenlijke treinverbinding op de Maaslijn, en tegen de aanleg
van de uiterst vervuilende A74. Nu liet ik me breed informeren
over de toestand in de zorg en heb gezien hoe het in z´n werk
gaat bij een tomatenkweker. ´s Avonds ben ik de discussie
aangegaan over het nieuwe kabinet, lokale problemen en hoe de SP te
versterken. Natuurlijk mochten de mensen mij het hemd van het lijf
vragen, en dat gebeurde dan ook. Het was een mooie dag in Venlo.”
Henk
van
Gerven:
“Met
regelmaat
brengen
SPvolksvertegenwoordigers werkbezoeken aan instellingen en
bedrijven om te weten wat er leeft op de werkvloer en toetst
daarmee de ‘politieke realiteit’ aan de praktijk. Hierdoor weet
de SP wat er speelt en wat de effecten van beslissingen van de
politiek zijn op het dagelijks leven van mensen. Drie jaar
geleden was ik ook op bezoek in het ziekenhuis en wilde nu graag zien wat
er in die tijd positief veranderd is.”
Een goed gevulde zaal in De
Maagdenberg ging in discussie met
Emile Roemer. Hij kreeg diverse
vragen voor zijn kiezen, zoals over
het nieuwe kabinet van stilstand en
achteruitgang, de rol van de media,
kiezersbedrog van CDA en PvdA en
het steeds verder opschuiven naar rechts van hen, integratie, nieuwe
gastarbeiders en inburgering, en de rol die de SP kan innemen.
Emile Roemer vertelde dat hij met 18 jaar al actie voerde voor
fietsenrekken op school. Kwam zodoende bij de SP, werd later raadslid en
vervolgens wethouder financiën. Eind 2006 kwam hij in de Tweede Kamer
en werd in maart fractievoorzitter en lijsttrekker. Roemer: “Ik wilde iets
verbeteren in mijn dorp en kwam zodoende in de politiek terecht. Nog
steeds wil ik zaken verbeteren maar nu voor heel Nederland.”.
Voor een verslag en foto’s van de diverse werkbezoeken en de discussieavond
verwijzen we graag naar het artikel op onze website: http://sp.nl/9n10yv
Als u geen internet heeft kunt u een uitdraai aanvragen bij het afdelingsbestuur.

Actie voor behoud van het
zwembad Nieuw Steyl

sociale
gezicht
van
de
PvdA
in
dit
gemeentebestuur? We mogen hopen dat zijn
fractie hem nog tot de orde roept.

Sinds 25 september voert de SP samen met de
reddingsbrigade, diverse zwemclubs, bezoekers,
medewerkers en verontwaardigde inwoners actie
tegen het voornemen van de gemeente Venlo om
het zwembad per 1 januari 2011 te sluiten.
De afgelopen maand stond de SP samen met
onze bondgenoten bijna dagelijks bij het
zwembad en in diverse winkelcentra. Tegen de
voorgenomen sluiting van het zwembad werden
ruim 11.323 handtekeningen opgehaald. SPraadslid Ton Heerschop: “Dit is
boven onze verwachting maar geeft
duidelijk aan wat de dreigende
sluiting bij mensen los maakt. De SP
krijgt vanuit alle hoeken brede steun
om de actie tot behoud van het
zwembad te laten slagen. De actieweek eind
september was zo’n succes dat oktober werd
uitgeroepen tot actiemaand, wat resulteerde in
diverse protestacties, inspreken op stadhuis,
internetcampagnes, vele protestbrieven, enkele
ludieke acties, en dus duizenden opgehaalde
handtekeningen.”

Met de reddingsboot protesteren bij stadhuis in Venlo.

De actie haalde regelmatig het regionale en
landelijke nieuws en vindt brede steun bij de
inwoners. De kranten berichten wekelijks over de
stand van zaken en nieuws rondom de
zwembadsoap. Ook zond het tv-programma 'Hart
van Nederland' van SBS6 een reportage uit
waarin onder meer wethouder Testroote aan de
zwemmende kinderen niet kreeg uitgelegd
waarom ze niet meer mogen zwemmen in Steyl.
Ook Omroep Venlo en TV Limburg berichten
regelmatig over het zwembad.
PvdA-wethouder Testroote heeft de grootste
moeite om de dreigende sluiting
recht te praten en komt steeds met
nieuwe
argumenten
en
nietonderbouwde cijfers om aan te
geven dat het zwembad dicht zou
moeten. Zo blijft het onduidelijk wat
nu de exacte kosten en investeringen zijn om het
zwembad gewoon open te laten. Op basis van
aannames en natte vinger werk kan niemand een
goede afweging maken.
Deze wethouder staat blijkbaar niet open voor
alternatieven en wil de gebruikers niet de tijd
geven om naar alternatieven te zoeken. Wat de
wethouder betreft moet het zwembad dicht. Ook
al is het enkel omwille van een kille
boekhoudkundige berekening. Is dit nu het

Het aanbieden van de 11.323 handtekeningen in een
raadsvergadering aan de raad en de wethouder.

De diverse zwemverenigingen vrezen ook voor
hun voortbestaan. Bij een eerdere aanpassing
van het zwemrooster verloren ze al veel leden.
Verhuizing naar het zwembad in Blerick is in hun
ogen geen realistische optie. Ja, er is daar water
voldoende aanwezig maar niet de tijd om hun
activiteiten in aan te passen. Daarnaast speelt
mee dat de waterpolovereniging een maximale
watertemperatuur vereist omdat ze anders niet
mogen trainen en wedstrijden spelen. Dit is in
Steyl goed geregeld maar kan in Blerick
onmogelijk aangepast worden binnen de almaar
drukkere roosterindeling.
Daarnaast staat ook het zwembad in Blerick ‘op
de nominatie’ om binnen enkele jaren gesloten te
worden, en wat dan? Venlo wil gaar een
subtropisch zwembad op het kazerneterrein
bouwen a 9 miljoen euro, maar in dat bad
kunnen kinderen geen les krijgen en kunnen de
verenigingen niet goed oefenen. Voor datzelfde
geld kunnen de twee resterende zwembaden in
Steyl en Blerick worden gerenoveerd en nog
tientallen jaren mee. Liever dat dan weer een
onzinnig prestigeproject van de wethouders.

Handtekeningen ophalen ging bijna als vanzelf.

Door de dreigende sluiting van het Steyler
zwembad dreigt ook de Tegelse Reddingsbrigade
opgeheven te worden waardoor er tussen Echt en
Cuijk in geval van een ramp of ongeval een
probleem ontstaat met de veiligheid op het
water. Zij zijn nu zelf op zoek naar een
alternatieve locatie en doen daarvan regelmatig
op ludieke wijze verslag op de speciale website
www.BrigadeZoektBad.nl
Op 5 november beslist de gemeenteraad
definitief over de toekomst van het zwembad.

Mogelijke gifaffaire in Tegelen
Begin oktober werd bekend dat onder elf
woningen
in
de
omgeving
van
de
Thorbeckestraat, direct grenzend aan een
voormalig bedrijfsterrein,
de bodem mogelijk is
vervuild
met
achtergebleven giftige stoffen.
Een rapport concludeert
dit
op
basis
van
onderzoek naar de bodemsanering in 1985. De
SP heeft direct vragen gesteld aan het
gemeentebestuur en wooncorporatie Antares over
dit rapport en de potentieel ernstige situatie, en
ging op eigen onderzoek uit.
De gemeente Venlo berichtte bewoners dat er
mogelijk verontreinigingen in de grond waren
achtergebleven. In opdracht van de gemeente
beoordeelde het bureau Econsultancy BV de
gegevens van een onderzoek uit 1985, en
daarnaast werd een gevelonderzoek gedaan. Een
van de conclusies luidt: ”Op basis van
bovenstaande criteria wordt de verontreiniging op
de onderzoekslocatie vooralsnog als potentieel
ernstig en potentieel spoedeisend aangemerkt.”
SP-raadslid
Alexander
Vervoort:
“Bewoners waren geschrokken, ineens
een rapport met een brief van de
gemeente op de deurmat. In dat
rapport
allerhande
kreten
over
overschrijding van de toetsingswaarde
en getallen waarvan niet duidelijk is of het nu
een gevaar oplevert of niet. Er is onrust ontstaan
maar niemand weet of die terecht is.”
De SP kreeg het rapport ook in handen. Wat
duidelijk is, is dat het rapport met name een
studie is van de documentatie uit het verleden.
Op basis van die documentatie kan men
vermoeden dat er nog verontreinigingen in de
grond zitten. De vraag is vervolgens hoe ernstig
die verontreiniging is.
Vervoort: “Samen met een deskundige hebben
we het rapport doorgenomen en als we dan lezen
dat er in de grond lood, chroom, zink, tolueen,
benzeen en arseen zit, weten we in ieder geval
dat deze stoffen in kleine hoeveelheden al
ernstige schade opleveren voor de gezondheid.”
Vervoort: “Daarnaast bevat het rapport ook nog
eens persoonlijke gegevens van buurtbewoners.
Waarom doet de gemeente dit op deze manier?
Waarom heeft men gekozen om gewoon een
hoop onrust bij de mensen in de brievenbus te
kieperen en vervolgens alleen te roepen dat er
nog een vervolgonderzoek komt?”
Waar rook is zal ook wel vuur zijn, denken de
bewoners, en niemand kan hen ongelijk geven.
Vervoort: “De gemeente had er beter aan gedaan
om de mensen persoonlijk te benaderen, uitleg te
geven en gelegenheid tot het stellen van vragen.”
Intussen heeft een Duits laboratorium aangeboden
om kosteloos urinemonsters van de bewoners te
onderzoeken op aanwezigheid van zware metalen.

Venlo moet NEE zeggen tegen
bouw tweede kerncentrale
In september werd bekend dat er plannen zijn
voor de bouw van een tweede kerncentrale in het
Zeeuwse
Borssele.
Het
bedrijf dat de kerncentrale
wil bouwen (EPZ) is in
handen van het bedrijf ERH,
waarvan de gemeente Venlo
een aandeelhouder is. Voor
de SP is dit aanleiding om aan de bel te trekken
bij het gemeentebestuur.
De gemeente Venlo moet zich als aandeelhouder
van ERH verzetten tegen de bouw van een
nieuwe kerncentrale. De SP is dan ook zeer
verbaasd dat de gemeenteraad op geen enkele
wijze betrokken of geïnformeerd is bij de plannen
voor de bouw van deze kerncentrale, en kan zich
niet voorstellen dat het College zelf eensgezind is
als het over kernenergie gaat.
De Nederlandse provincies en gemeenten hebben
hun aandelen Essent weliswaar verkocht aan het
Duitse RWE, maar de rijksoverheid heeft de
verkoop van de aandelen in de kerncentrale bij
Borssele geblokkeerd. Ook is afgesproken dat de
overheid het alleenrecht heeft op de bouw van
een kerncentrale.
Een bedrijf dat deels nog in handen van de
provincies en gemeenten is wil dus een nieuwe
kerncentrale gaan bouwen. Dit wil de SP niet
want aan kerncentrales en haar nucleaire afval
kleven meer risico’s dan de energie die het ooit
zal opbrengen. Daarnaast zijn er genoeg betere
alternatieven, zoals zonne-energie.

Voor de SP-Venlo is het vreemd dat een
gemeente meedoet aan de bouw van een
kerncentrale terwijl ze ook voorop staat als het
om haar imago betreffende duurzaamheid gaat,
en zelfs bereid is om nog niet bewezen filosofieën
op
dit
gebied
tot
een
belangrijke
(en
geldslurpende) ambitie te maken.
Daarom wil de SP duidelijkheid over de manier
waarop Venlo betrokken is bij de kerncentrale in
Borselle, en de opstelling van het College over de
ontwikkeling van een nieuwe kerncentrale. Want
hier duurzaamheidspropaganda voeren terwijl
200 kilometer verderop kernenergie wordt
opgewekt, die ook hier gebruikt wordt, kan
natuurlijk niet.

Buurten in Venlo-zuid
De SP staat er om bekend met regelmaat een
buurt te bezoeken om van de bewoners te horen
wat er goed gaat en wat er beter kan. Zo gingen
we eind september op bezoek in Venlo-zuid, en
wel in de Reigerstraat. Rotjochies en schooljeugd
zorgen daar voor onnodige overlast.
De Reigerstraat loopt
parallel
aan
de
Emmastraat
en
ligt
tussen de Zwanenstraat
en
Waterhoenstraat,
aan de achterkant van
College Den Hulster en Gilde Opleidingen. Het
merendeel van de bewoners is best tevreden
maar er zijn altijd wel zaken die meer aandacht
verdienen. Er leven kleine frustraties in deze
straat, en dan gaat het met name om de
scholieren van scholengemeenschap Den Hulster
die tijdens pauzes en vrije lesuren van school
naar de winkels in deze buurt gaan, en dan door
de Reigerstraat lopen, en het ‘vrij normaal’
vinden om het afval op straat of in de voortuinen
te deponeren. Dit tot veel ongenoegen van vele
buurtbewoners.
Overdag
is
er
een
parkeerprobleem horen
we
van
meerdere
bewoners, dit begint al
’s morgens rond negen
uur, Als de school begint
zijn in een mum van tijd
alle parkeerplaatsen bezet. “Als ik dan met mijn
auto wegrijdt om boodschappen te halen, en
weer terugkom, is er geen plaatsje meer om mijn
auto te parkeren. Dan moet ik hem helemaal
achterin in de straat neerzetten” vertelt een
meneer met hartproblemen. Hij beseft dat het
een openbare weg is en iedereen er zijn auto
mag parkeren: “Het zijn leerlingen maar ook
docenten van de scholen die hier hun auto
parkeren in plaats van bij de school zelf. Maar die
parkeerplek is aan de andere kant van de school
en waarschijnlijk net iets te ver lopen…”
Er bevinden zich enkele doorgangen in de
Reigerstraat die in verbinding staan met de
Emmastraat, die door jongeren veel worden
gebruikt als route naar het winkelcentrum. En dat
gaat niet altijd geruisloos maar dat is niet het
ergste probleem. Erger vindt men dat er jongeren
bij zijn die in de achtersteegjes blowen,
verpakkingsmateriaal
achterlaten
en
tegen
muren, schuttingen en tuindeuren plassen. Een
mevrouw zegt hierover: “Ik word er gek van
maar ruim het toch elke dag weer op. Je doet er
niets aan en de scholen zijn ziende blind en
horende doof.”
Tot voor enkele jaren was er overleg tussen de
schooldirectie
van
Den
Hulster
en
de
buurtbewoners maar sinds de komst van het
Technodome (schakel tussen VMBO en MTS) is de
situatie verergerd en is er geen overleg meer.
“De scholen kijken er niet meer naar om. Officieel

mogen brugklassers niet van het schoolterrein af
maar niemand houdt hen tegen hoor, geen
docent te zien”, zegt een buurtbewoner
teleurgesteld.
Een mevrouw heeft zo haar eigen oplossing:
“Laatst was ik in de tuin en hoorde iemand tegen
mijn achterdeur plassen, trok de deur open, die
knul helemaal verschrikt, zei ik tegen hem dat hij
zo’n piemeltje echt niet voor me uit de broek
hoefde te halen. De boodschap is wel
aangekomen denk ik.”
Sommige automobilisten die over de Emmastraat
rijden nemen het niet zo nauw met de snelheid
waardoor het voor ouderen en voor kinderen
moeilijk wordt om over te steken. De
verkeersdrempel die daar ligt heeft geen enkele
impact en wordt gezien als een hobbeltje waar
men zo overheen sjeest. Veel bewoners zien
graag dat deze rimpel in het asfalt een echte
drempel wordt.

Nadat we de bewoners hebben gesproken zijn we
naar de speeltuintjes gegaan. Hier zouden zich
hangjongeren bevinden die voor overlast zorgen.
Helaas op het moment dat wij ons daar bevinden,
is er niemand te zien. Wel spreken we een
buurtbewoner die bevestigd dat men hier last van
heeft. Hij en zijn buren gaan binnenkort een
bouwlamp ophangen met bewegingsmelder
waarmee men hoopt de hangjeugd en hun
scooters weg te jagen in de late uurtjes.

Vlak bij een speeltuintje staat een oud ketelhuis
genomineerd voor de sloop. Aan de grote deuren
hangen sloten om deze gesloten te houden. Dit
hebben de bewoners zelf gedaan nadat er een
gevaarlijke situatie ontstond met kinderen die
zich in het pand bevonden.
Een geruststelling is er; men heeft toegezegd dat
het ketelhuis op korte termijn gesloopt wordt. De
buurt hoopt dat dan het speeltuintje meteen
uitgebreid wordt, zodat de kleine kinderen niet
alleen meer plek hebben om te spelen maar ook
meer in het zicht van de ouders zijn.

