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Actievoeren werkt: zwembad Steyl is gered 
 

De begrotingsbehandeling op 5 november was erop of 

eronder voor het zwembad Nieuw Steyl. Na veel lobbywerk 

en gesoebat met de coalitiepartijen is er dan winst; de 

reddingsboei is geworpen en het zwembad blijft tot de 

zomer open en in de tussentijd wordt gezocht naar een 

overnamekandidaat. Hiermee eindigt een succesvolle actie.  
 

De afgelopen weken kwam zo ongeveer de halve gemeente in verzet 

tegen de dreigende sluiting van het zwembad. De SP stelde vragen aan de 

wethouder, en kondigde acties aan samen met de Tegelse 

Reddingsbrigade, zwemverenigingen Mosa Regio, R.O.B. en 

Watervrienden, wijkraden, en tal van andere betrokkenen. Het protest 

bleef niet onopgemerkt, ruim 11.323 petities werden ondertekend, de 

media stond er vol van, de druk op de politiek werd alsmaar groter. 
 

Het resultaat is dat het zwembad (voorlopig) tot 1 juli open blijft, daar 

waar een dreiging was dat het per 1 januari definitief zou dicht gaan. De 

coalitiepartijen (VVD-CDA-PvdA) die een meerderheid in de raad hebben, 

willen het zwembad sluiten maar stellen het gemeentebestuur voor om in 

gesprek te gaan met mogelijke 

overnamekandidaten. Lukt dit niet dan 

willen die partijen het zwembad uiterlijk 

medio 2011 alsnog definitief sluiten. De 

SP heeft samen met de andere 

oppositiepartijen nog voorgesteld om hier 

een jaar van te maken omdat in onze ogen meer tijd en rust nodig is om 

te kijken naar alle mogelijke alternatieven, maar dat wilde de wethouder 

en coalitie helaas niet ondersteunen…  
 

Het zwembad blijft dus tot de zomervakantie open. Dus meer tijd om rond 

te kijken en na te denken over mogelijkheden. Meer konden we er niet uit 

slepen. We hebben ons stinkende best gedaan en wilden veel meer maar 

daar was helaas geen politieke meerderheid voor. De komende zeven 

maanden zullen bepalend zijn voor de toekomst van het zwembad. We 

zullen het van dichtbij blijven volgen en de vinger aan de pols houden! De 

politiek weet nu dat ze niet zo maar even iets kan beslissen, men weet dat 

de SP en duizenden mensen het in de gaten houden. 

Het stadhuis kende nog nooit zo veel actiemomenten en volle publieke tribunes! 
 

Actievoeren heeft zin gehad en we hebben onze zin gekregen. Er is nu tijd 
„gekocht‟ en dat is winst, en ook blijft het bad de komende tijd open en 

misschien wel helemaal open als alles de komende maanden voorspoedig 

verloopt. En daarmee hebben we eigenlijk onze wedstrijd gewonnen! 

Voorlopig eindigt hiermee de grootste en meest succesvolle SP-actie tot nu 

toe, mogelijk gemaakt door zo velen. Ook via deze weg wil de SP dan ook 

alle vrijwilligers, personeel, bezoekers en betrokkenen hartelijk bedanken 

voor hun fantastische inzet!  
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AGENDA 
 Fractieoverleg op maandagen 22 

november, 6 en/of 13 december 

om 20.00 uur,  fractiekamer SP, 

Prinsessesingel 30 in  Venlo 

 Bestuursoverleg op dinsdagen 

23 november en 14 december, 

20.00 uur,  fractiekamer SP.  

 Zaterdag 13 november buurten in 

Blerick, 14.00 u. Schepenenplein. 

 In het vat: stakingshulp bij TNT,  

flyeractie bij WAA ivm wsw, actie 

ivm Sinterklaas en kerst  

 27 november: manifestatie 

Armoede werkt niet in Den Bosch 

 Dinsdag 7 december 19.30 uur 

Lagerhuisdebat Kerngroep. 

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

als eerste het laatste nieuws! 



Twee SP'ers uit Venlo kandidaat 
op kieslijst Statenverkiezingen 
 

Op 6 november heeft de SP Limburg haar 

programma en kieslijst voor de Provinciale 

Statenverkiezingen in maart vastgesteld. 

Raadslid Ton Heerschop en bestuurslid Stefan 

Hugues staan daarbij op plek 8 en 24. "De tijd 

van de oude politiek en vastgeroeste bestuur-

derspartijen is voorbij; de tijd is aan de SP!"  
 

De Limburgse SP-leden stemden in Roermond 

over het verkiezingsprogramma en de 

kandidatenlijst voor de Statenverkiezingen. Thijs  

Coppus werd gekozen tot lijsttrekker: 

“Het is tijd voor een nieuw Limburg. 

Een Limburg zonder achterkamertjes-

politiek en schandalen. Het is de taak 

van de SP om te laten zien dat het zoveel beter 

kan. We hebben genoeg goede mensen, 

activisten en ideeën om in maart de macht van 

de gevestigde orde definitief te breken en af te 

rekenen met het verleden. De mensen moeten 

aan de macht, de SP moet mee gaan besturen.” 
 

Op 2 maart 2011 mag Nederland weer naar de 

stembus. Deze keer voor de Provinciale Staten. 

Niet onbelangrijk omdat de Statenleden de 

mensen in de Eerste Kamer kiezen. Een rechtse 

meerderheid in die senaat betekent dat het 

kabinet gemakkelijker haar plannen er door 

krijgt, zonder afhankelijk te zijn van anderen. 

Een sterke SP in beide geledingen is dus 

bepalend voor het beleid. Thijs Coppus: “Ons 

programma is ambitieus. De SP gaat zich 

inzetten voor goedkoper en beter openbaar 

vervoer, een Limburgs energiebedrijf, een gezond 

platteland zonder megastallen en behoud van 

betaalbare woningen in de hele provincie.”  
 

Op de kandidatenlijst staan 2 leden van de 

Venlose SP. Ton Heerschop staat op plaats 8 en 

Stefan Hugues staat op plaats 24. Daarmee heeft 

de SP-lijst twee gedreven en betrokken 

Venlonaren! Ton Heerschop (45) uit Tegelen zit 

sinds dit jaar in de gemeenteraad en is 

hoofd veiligheid in het ziekenhuis in 

Venlo. Bij de SP was hij onder meer 

actief in het afdelingsbestuur.  

Stefan Hugues (40) uit Blerick is 

kwaliteitsmedewerker bij Dorel in 

Helmond, onze fractiemedewerker en lid 

van het afdelingsbestuur waar hij de 

ledenadministratie beheert.  
 

Ton Heerschop: “Een stem op de SP is een stem 

voor een nieuwe toekomst voor Limburg, waar de 

politiek weer naar burgers luistert.”  

Stefan Hugues: “We moeten verhinderen dat de 

gure rechtse wind ons land verandert in een kil, 

egoïstisch en neoliberaal land waarin de 

allerrijksten al het bezit en macht hebben. Het 
begint in maart in de provincies om dat te 

voorkomen, met een sterke SP.” 
 

Een SP-stem in maart maakt de SP sterk, houdt 

de PvdA links, jaagt het CDA van het pluche en 

voorkomt dat PVV en VVD er gaan zitten!  

 

Altijd al eens in de huid willen kruipen 
van een VVD’er? Noteer 7 december in 
uw agenda voor ons Lagerhuisdebat 
 

Debatteren is niet alleen een middel om je 

mening over te brengen, mensen te overtuigen 

van je standpunt, of eens lekker tekeer te gaan 

tegen je opponent maar kan ook heel leuk zijn. 

Vooral als het niet echt ergens om gaat en je je 

mag voordoen als iemand van een heel andere 

partij met heel andere opvattingen.  
 

Op veler verzoek houden we daarom weer eens 

een Lagerhuisdebat. Dus als je altijd als eens in 

een discussie overal tegen had willen zijn, 

constant wil gaan draaien om de hete brei heen, 

of bij alles een heilig boek uit uitgangspunt wil 

nemen; dit is je kans! 
 

Dinsdag 7 december organiseert de afdeling een 

discussieavond voor haar leden. Dit debat vindt 

plaats in een zogenaamde Lagerhuisopstelling 

waarbij voor- en tegenstanders tegenover elkaar 

staan. U kent het wel van het Britse parlement of 

van het gelijknamige tv-programma. 
 

Aan de hand van actuele en prikkelende 

stellingen lokt de discussieleider u uit tot debat. 

Daarnaast kunt u ook zelf stellingen opwerpen. 

De discussie kan gaan over serieuze zaken maar 

ook is er tijd om een andere rol te spelen. Voor 

SP‟ers vaak moeilijk of anders zeker een 

uitdaging hoe andere partijen redeneren maar op 

die manier maak je ook kennis om dieper na te 

denken over onderwerpen, en echt te luisteren 

en reageren op wat een ander zegt. 

Graag tot ziens op 7 december vanaf 19.30 uur 

in Grand-café De Maagdenberg, Maagdenberg-

plein 11 te Venlo (parkeerplaats aan overzijde). 

 



Op buurtonderzoek in de 
schilderswijk van Venlo-noord 
 

Ondanks de waterkou was het weer eens de 

hoogste tijd om de thermometer in de 

samenleving te steken en dus trok de SP eind 

oktober een buurt in. Eens kijken hoe het in de 

omgeving van de Paulus Potterstraat is en hoe de 

bewoners hun wijk ervaren. De regen maakte het 

SP-werk zelfs wat uitdagender.  
 

Het merendeel van de bewoners is over het 

algemeen tevreden over de wijk. De sociale 

contacten zijn goed en van sommige bewoners 

krijgen we te horen dat hun buurt in positieve zin 

is veranderd.  

“Misschien kan er wat gedaan worden aan het 

groen”, klinkt het bij de meeste bewoners. Dan 

gaat het vooral over de bomen, waarbij de 

wortels de trottoirtegels omhoog drukken, en 

daarnaast maakt de toegenomen (uit)groei van 

de takken het lappen van de ramen op de 

verdieping lastig. De bomen kun je dit niet 

kwalijk nemen en de gemeente bezuinigt op het 

groenonderhoud.  

Paulus Potterstraat ligt tussen Veldenseweg/Straelseweg. 
 

Een mevrouw zei ons dat de buurt er op achteruit 

gaat sinds halverwege de straat een Turks gezin 

kwam wonen. Ze verweet zelfs dat het gezin het 

huis gekocht zou hebben van drugsgeld. Maar 

argumenten voor dit alles kon ze niet geven. Met 

andere buitenlanders in de straat had ze geen 

problemen. Een typisch geval van subjectiviteit 

en oordelen op basis van angst en onbekendheid. 

We hebben de mevrouw er op gewezen dat als ze 

serieuze aanwijzingen heeft, ze aangifte kan 

doen bij de politie. “Nee, dat hoefde niet”, zei ze. 

Misschien nog beter wanneer ze gewoon eens 

gaat kennismaken met het nieuwe gezin. 
 

Een mevrouw vertelde ons dat het niet verlicht 

zijn van het hondenpad haar ervan weerhoudt 

om de hond daar uit te laten, dat zou beter 

kunnen. Het gebrek aan verlichting 

is een klacht die we geregeld 

tegenkomen juist in relatie met het 

uitlaten van honden in de 

avonduren. Men zou met extra verlichting zo wel 

eens twee vliegen in één klap kunnen slaan; het 
wegnemen van hondenpoepoverlast en een 

gevoel van onveiligheid. 
 

Verkeer en veiligheid werden ook genoemd, er 

wordt nogal snel gereden in de straat. Waar 

horen we dat niet? Maar het is en blijft een 

aandachtspunt. En alsof het zo moet zijn vindt op 

dat moment de bestuurder van een Golfje dat het 

gaspedaal nog best wat dieper ingedrukt kon 

worden. Geen fijn idee als dat in je straat 

gebeurt. Een buurtbewoner haalt zijn schouder 

erbij op; “Ach mijnheer, of het nu een scooter of 

een auto is, ik vraag me af wanneer ik er eens 

eentje binnen heb liggen in mijn kamer.”  
 

Naast deze zaken die beter kunnen, zijn de 

meeste mensen eigenlijk wel tevreden over de 

buurt. Met name de onderlinge band tussen de 

bewoners wordt over het algemeen als heel goed 

ervaren.  
 

Na een tijd heeft de regen het toch gewonnen 

van het papier waarop we de opmerkingen willen 

schrijven. Terugblikkend onder het genot van een 

kop koffie informeren we bij de uitbater van café 

‟t Pumpke hoe het met zijn zaak gaat. ”Tegen de 

verwachtingen in erg goed eigenlijk”, geeft hij 

aan. Een mooie afsluiting, ook goed te horen dat 

er nog behoorlijk wat tevreden mensen en 

ondernemers zijn, zaak om dat goede te 

behouden wat de SP betreft.  

 

 

Manifestatie ‘Armoede werkt niet!’ 
 

Kom naar de manifestatie om 

samen een vuist te maken tegen 

de forse bezuiniging op mensen 

met een arbeidsbeperking! De 

plannen van het Kabinet Rutte om 

mensen met een arbeidsbeperking 

(Wajong, WSW, WWB uitkering) 

inkomen te laten inleveren en 

30.000 banen in de sociale werkvoorziening te 

schrappen moeten van tafel. Protesteer mee! 

Laat mensen met een arbeidsbeperking niet de 

rekening van de crisis betalen! 
 

De SP gaat bij de 

WAA, de sociale 

werkplaats voor 

Venlo, pamfletten 

uitreiken aan de 

medewerkers om 

hen te informeren 

over de kabinets-

plannen en op te 

roepen mee te 

gaan naar de manifestatie in op 27 novemeber. 
 

Wat: Manifestatie om te protesteren tegen de 

forse bezuinigingen op mensen met een 

arbeidsbeperking. 

Wanneer: 27 november van 11.00-14.00 uur. 

Waar: Brabanthallen in Den Bosch. 

Wie: Emile Roemer (fractieleider SP), Job Cohen 

(fractieleider PvdA), Spic 'n Span (swingband 

SP), Bl3nder (met Def P.), Harry Slinger (van 

Drukwerk). Verder: Muziek, gezelligheid, 
kraampjes en activiteiten voor kinderen. 

 

Vervoer: SP-afdelingen regelen bij voldoende 

aanmeldingen het busvervoer naar de 

manifestatie. Als u met de bus mee wilt, neem 

dan contact op met Henk Zegers via 06-

10154024 of henkzegers18@hotmail.com 



 Bijdrage SP op de begroting  
 

Op 5 november werd in de gemeenteraad de 

begroting besproken. Een begroting van dik 350 

miljoen waarbij 22 miljoen bezuinigd wordt.  
 

De regering legt de rekening van de crisis niet bij 

de stevige schouders, maar schuift ze door onder 

andere naar de Nederlandse gemeenten. Zo ook 

naar Venlo, dus een deel van de bezuinigingen is 

dit gemeentebestuur gewoonweg niet aan te 

rekenen omdat zij gedwongen wordt door Haagse 

regels. Regels opgemaakt door partijen die ook in 

Venlo in de coalitie zitten, dat geeft te denken.  

Want bezuinigen is een 

kwestie van de juiste keuzes 

maken en die maakt de SP 

dan voor de bouwstenen van 

de samenleving, namelijk 

voor de burgers die deze gemeente in leven 

houden. Maar nee, eerst moeten de gaten 

gedicht worden van alle prestigeprojecten en als 

er dan wat centen overblijven, kijken we eerst 

aan welke leuke speeltjes die nog besteedt 

kunnen worden. Mochten er dan nog kruimels 

over blijven, zien we wel of die nog naar de 

sociale zekerheid en voorzieningen kunnen. Een 

doorn in het oog voor de SP en vele mensen! 
 

De afgelopen weken is al te zien 

welke richting een en ander op zal 

gaan. De internetvergoeding voor 

minima moest snel van tafel. Op 

onze vraag of ook de 

gemeenteraadsleden dan hun 

eigen internetvergoeding van 35 

euro per maand gaan inleveren, 

kwam slechts de reactie dat de SP een flauwe 

opmerking maakte. Maar het gaat natuurlijk in 

essentie wel om dit soort keuzes: Wel knijpen bij 

de bevolking maar een vergelijkbare regeling 

voor de gemeenteraadsleden lijkt ineens 

onaantastbaar?! Hoe ver kunnen politici van de 

mensen af staan?! Geef het goede voorbeeld en 

durf in eigen vlees te snijden. 
 

De keuzes in de begroting zijn duidelijk. Veel 

maatregelen halen de sociale samenhang uit de 

woonkernen buiten Venlo, maar aan de 

prestigeprojecten mag nauwelijks gesleuteld 

worden. De gevels in de binnenstad worden 

opgeknapt omdat Venlo in 2013 de meest 

aantrekkelijke binnenstad moet hebben.  

Voor dat geld had men de zwembaden of de 

schapenbegrazing kunnen behouden. Ook had 

men de keuze kunnen maken om minder te 

snijden in de budgetten voor minima of ouderen. 
 

Het college ontkent het feit van vergrijzing, 

ontgroening, ontvolking of krimp. De VVD riep 

straks al “Er zal geen krimp optreden”. Die 

ontkenning komt voort uit de angst voor deze 
scenario‟s, terwijl het ook zoveel kansen biedt. 

Maar dan moet je wel het cement in de 

samenleving versterken en niet de voorzieningen 

uit de woonwijken slopen.  
 

Het zwembad in Steyl is voor de SP het voorbeeld 

over hoe omgegaan wordt met de burger. De 

coalitiefracties durven nauwelijks kritiek te 

leveren of te spuien.  

Na het inspreken van burgers op het 

sprekersplein van 7 oktober was duidelijk wat 

Venlo wil. Zij willen meer menselijkheid, meer 

aandacht voor hen en hun omgeving, minder 

prestige en meer prestatie. En dat vertaalt zich 

niet in staal, beton, asfalt of gelikte brochures.  

Dit college echter hoort aan maar luistert niet. Of 

luistert maar handelt er niet naar. Daarmee 

vervreemd ze zich.  
 

Bezuinigingen komen vanuit 

Den Haag en vanuit Venlo op 

onze burgers af, waarbij vooral 

de mensen aan de onderkant 

van onze samenleving dus 

dubbel gepakt worden. Maar 

dit lijkt dit college niet te deren. Liever de schijn 

ophouden dat de belastingen niet omhoog gaan, 

terwijl aan de andere kant van de balans 

daarvoor flink gesneden moet worden om die 

belofte mogelijk te houden?  
 

De begroting is in die zin helder dat het een 

aantal bezuinigingen in zich heeft die diep 

ingrijpen in het leven van mensen. 

De ouderbonden trokken op naar dit stadhuis om 

te demonstreren tegen de maatregelen die dit 

college voorstelt. Ruim 11.323 steunbetuigingen 

om de raad te overtuigen dat het zwembad in 

Steyl open moet blijven. Dit alles met als 

resultaat een wethouder die probeert recht te 

praten wat krom is en die zichtbaar moeite heeft 

dit beleid nog te verdedigen.  
 

Betreffende het kazernekwartier ziet de SP een 

zorgelijke ontwikkeling. Dit college wil deelnemen 

middels een aandelenconstructie binnen het te 

ontwikkelen multifunctionele VVV-stadion. Ze 

kiest ervoor om dubbel risico te lopen om dit 

megaproject te realiseren, niets geleerd van tig 

voorbeelden in andere voetbalsteden?  
 

De SP is ontstemd op de wijze waarop dit college 

meent te communiceren, overleggen en met 

betrokkenen zegt alternatieven te 

bespr eken. Een afwijzingsbrief 

versturen is geen overleg plegen. 

Dat is een kille manier van 

meedelen 'dat ze het maar zelf 

kunnen uitzoeken'. De overheid is er voor haar 

burgers, alles staat of valt met de benadering. 

Wanneer dit college op die manier denkt te 

kunnen communiceren dan moet ze niet vreemd 

opkijken wanneer ze zelf ook zo bejegend gaat 

worden. Wie kaatst kan de bel verwachten. U 

wekt zo onverschilligheid, individualistisch en 

egoïstisch denken in de hand.  
 

De SP kan niet leven en niet instemmen met 

bezuinigingen op sociaal-maatschappelijke zaken, 
het armoedebeleid, ouderenactiviteiten, 

voorlichting voor jongeren en gezinnen, 

groenonderhoud, en wijk-/stads-/gemeentelijke 

voorzieningen zoals sluiting van zwembaden en 

stadswinkels waarvoor geen alternatief meer is in 

de kernen. 

 


