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Problemen met Oost-Europeanen? 

 

Een Haagse wethouder zei begin november dat een 
“tsunami van arbeidsmigranten" voor problemen zou 
zorgen in die regio. Problemen die voor de Venlose 
wethouder "zeer herkenbaar" zijn. Zegt hij. Maar wat 
gaat hij hier dan aan doen? Deze uitspraken roepen veel 
vragen op, dus stelden we die aan de wethouder.  

 

De SP waarschuwde al vaker voor de gevolgen van nieuwe migratiestromen uit 
vooral Oost-Europa en de manier waarop met deze mensen wordt omgegaan. 
We zien veel misstanden in omringende gemeenten en krijgen signalen dat het 
er in Venlo net zo aan toe gaat. In juni liepen we mee met het team 
handhaving en bezochten we enkele panden die gecontroleerd werden op 
huisvesting van de zogenaamde nieuwe gastarbeiders. Het werd een keiharde 
confrontatie met de zogenaamde vrijheid van mensen en diensten in Europa.  
 

Ons beeld werd bevestigd dat de fouten uit het verleden herhaald dreigen te 
worden. Zeker gezien de wijze waarop deze mensen moeten wonen (vaak met 

12 mensen/ hele gezinnen met kleine kinderen in een eengezinswoning). De wijze 
waarop misbruik gemaakt wordt van arbeidsmigranten doordat ze zowel als 
werknemer en als product worden gezien. Er vindt geen enkele vorm van 
inburgering of taalonderwijs plaats. De mensen gaan als 'arbeidsnomaden' van 
de ene naar de andere plek. 
De migranten zijn niet bezig met leven maar met overleven en sturen hun 
zuurverdiende centen naar familie in het buitenland. Hebben we dit niet al 
eens eerder meegemaakt in Nederland?! 
 

Tijdens een werkbezoek afgelopen juni kwamen we op deze kamer van 5 bij 4 meter, waar 

vier bedden en een bank staan. Er sliepen dus minimaal vier mensen. Minimaal... 
 
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. Aangezien het vaak om EU-burgers gaat kunnen er nauwelijks 
verplichtingen worden opgelegd. Toch is er van alles mogelijk om deze 
arbeidskrachten goed op te vangen en een plek in onze samenleving te geven. 
Te beginnen met het aanleren van de taal zodat ze een plek kunnen veroveren 
in de maatschappij, zeker als ze hier willen blijven wonen. 
 

Nu benoemen wethouders de ontstane problemen maar wat stellen ze hier 
tegenover? De ontstane problemen had men van verre kunnen zien aankomen 
maar opnieuw liet men het op z'n beloop. 
De SP is huiverig voor een herhaling van zetten en wil nu weten wat de 
gemeente Venlo gaat doen om de integratie te bevorderen. De uitspraken van 
PvdA-wethouder Testroote zijn hiervoor een mooie aanleiding. De kern van 
onze schriftelijke vragen luidt dan ook welke maatregelen de wethouder gaat 
nemen om deze zaken aan te pakken? 
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AGENDA 
 Zaterdag 18 december brengt 

Emile Roemer een bezoek aan het 

‘Glazen huis’ in Venlo 

 Nieuwjaarsborrel en jaarver-

gadering op donderdag 6 januari 

om 19.30 in Grand-café De 

Maagdenberg  (grote zaal, 

Maagdenbergplein 11 in Venlo) 

 Fractieoverleg op maandagen 10 

en 24 januari om 20.00 uur, SP-

kamer, Prinsessesingel 30 Venlo 

 Bestuursoverleg op dinsdagen 25 

januari en 22 februari, 20.00 uur, 

Prinsessesingel 30 Venlo 

 Zaterdag 13 februari landelijke  

Ledendag in Burgers’ Zoo Arnhem 

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

als eerste het laatste nieuws! 



Vakbonden en ‘links’ trekken 

samen op tegen bezuiniging 

op de sociale werkvoorziening 
 

FNV, GroenLinks, PvdA 
en SP in Venlo sloegen 
de handen ineen en 
regelden een bus om 
naar de landelijke 
manifestatie „Armoede 
werkt niet‟ op zaterdag 
27 november in Den 

Bosch te gaan, waar zo‟n 1700 mensen een vuist 
maakten tegen gedwongen werkloosheid.  
 

De miljoenenbezuiniging op de sociale 
werkvoorziening raakt ook de WAA in Blerick, waar 
honderden Venlonaren met een arbeidsbeperking 
werken, en waar de gemeente Venlo een bijdrage 
heeft in de financiën en het aanleveren van 
werkzaamheden. De aanstaande korting op het 
gemeentebudget zorgt er voor dat de sociale 
werkplaats aan 2 zijden gepakt dreigt te worden. 
 

Daarom organiseert de SP de actie „Armoede werkt 
niet‟, een actie die ondersteuning krijgt vanuit het 
Abvakabo FNV, CG Raad en de PvdA. Samenwerking 
tegen de onzalige plannen van dit kabinet om de 
mensen die sinds 1998 in de sociale werkplaatsen 
van Nederland werken, weer te herkeuren. De 
doelstelling is om 30.000 mensen richting 
'normale bedrijven' te laten gaan.  
 

In de praktijk wil dit zeggen dat deze mensen geen 
indicatie meer krijgen voor de sociale werkplaats en 
er voor hen geen werk zal zijn in de „normale‟ 
bedrijven, die door de crisis toch al zuinig zijn met 
het aannemen van personeel. Laat staan dat deze 
bedrijven de voor WSW‟ers belangrijke begeleiding 
en sturing kunnen bieden. Een bezuiniging aan de 
absolute onderkant van de samenleving dus, met 
een groep mensen die dan in sneltreinvaart richting 
bijstand gaan en ook daar jaarlijks nog eens 2000 
euro mogen inleveren. 

 

Op 24 november werd op initiatief van SP, 
GroenLinks en Belfeldse Demokraten een motie 
ingediend die de raad zou oproepen om bij het 
kabinet aan te dringen om af te zien van de 
bezuiniging op de sociale werkvoorziening. 
De wethouder reageerde positief op de motie. Toch 
kreeg de motie geen meerderheid omdat VVD, CDA, 
Lokalen en D66 tegen stemden. Volgens hen was 
het ´een landelijk ding waar „Den Haag‟ maar over 
moest gaan´. 
Met die houding bekenden deze partijen kleur, zij 
kijken weg als mensen getroffen worden die moeite 
hebben om zelf voor hun rechten op te komen. 
Neoliberaal en zonder enige vorm van invulling van 
normen en waarden, zeggen ze alle drie: “Zoek het 
maar uit achter je geraniums”. De SP-actie 
„Armoede werkt niet‟ gaat dus nog wel even door. 

In memoriam René Kauffman 
 

Na een kort ziekbed overleed op 11 
december muzikant en oud-SP-
bestuurslid René Kauffman uit Venlo op 
57 jarige leeftijd. We zullen zijn 
bevlogenheid en strijdlust missen.  

  

De SP in Venlo heeft veel te danken aan René. Het 
is mede dankzij zijn inzet dat er een stevige SP-
afdeling stond die voldoende op orde was om begin 
2009 te besluiten mee te doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen.  
 

René stond bij de SP bekend om zijn inzet en 
precisie als het ging om het bijhouden van de 
ledenadministratie, de wijkverspreiding en 
Tribunebezorging. Daarvoor maakte hij nieuwe 
schema‟s, indelingen en routes waar de afdeling nog 
steeds de vruchten van plukt. Daarnaast was hij de 
spil in de organisatie van menig actie en discussie. 
 

René had een 
uitgesproken mening en 
kon, onder het genot 
van een zoveelste bak 
koffie en shaggie, uren 
filosoferen over besluit-
punten, visies en de te 
varen koers. Liefst met 

een aanstekelijk salsamuziekje op de achtergrond. 
 

In het dagelijks leven was hij buschauffeur. De 
vrijheid op de stadsbus was hem meer waard dan 
welke carrièremogelijkheid ook. Daarnaast was hij 
altijd bezig met de muziek. Jarenlang als 
artiestenmanager maar vooral bekend als 
tekstdichter en percussionist in diverse bands als 
Decennium, Minsekinder en Salsa Aqui, maar werkte 
ook als orkestleider en nam deel aan het project 
'Szt. Paepers Oeits Haos Sterre Band' (dialect 
coverversie van 'Sgt. Pepper‟s Lonely Hearts Club 
Band' van The Beatles). 
 

René in gesprek met kiezers en in actie bij de politie (rechts). 
 

René hield zich binnen de lokale SP ook bezig met 
arbeidsmarktperikelen en de huisvestingsproblema-
tiek van nieuwe gastarbeiders. Begin 2009 besloot 
hij te stoppen als bestuurslid. Hij wilde graag de 
onafhankelijke journalistiek weer oppakken. Dat 
betekende voor René als vanzelfsprekend geen 
lidmaatschap meer van een politieke partij. Die 
stellige overtuiging typeerde hem.  
 

De SP neemt afscheid van een mens met een groot 
hart. We wensen zijn vrouw José en de families veel 
sterkte met de verwerking van dit grote verlies. 



SP steekt stakende postbodes 

een hart onder de riem 
 

 Het is een erg mistige en bijzonder 
koude ochtend maar dat deert de 
postbode niet. In weer en wind 
bezorgt die onze post omdat die 
houdt van zijn vak en wil vechten 
voor het behoud van zijn baan. Zo 
stonden half november tientallen 
TNT‟ers voor het sorteercentrum in 

Blerick te protesteren, want de postbodes staakten 
en de SP steunt hen hierin.  
 

Actiecoördinator Wassil Kelessidis: “Ik ben niet bang 
voor de leiding en ik laat me ook niet langer meer 
intimideren. Ik kom op voor onze rechten, ons werk, 
onze banen en ons vak. Want het is een vak, maar 
wel een vak dat beetje bij beetje naar de knoppen 
wordt geholpen door TNT zelf. En dat heeft niks met 
concurrentie of zo te maken; de postbode is in de 
ogen van onze directie te duur en moet dan maar 
verdwijnen. Maar daarmee verdwijnt ook de 
kwaliteit en mentaliteit. Op lange termijn gaat dat 
TNT opbreken, maar voor de leiding telt enkel de 
snelle winst voor de aandeelhouders.” 
 

SP‟ers waren aanwezig bij de staking om de 
postbodes te steunen in hun protest, hun verhaal 
aan te horen, en een hart onder de riem te steken. 
De stakers kregen van ons een lekkernij mee, 
speculaas en pepernoten, en een actiefolder om hen 
te informeren over de staking en onze politieke  
eisen. Ons bezoek werd zeer gewaardeerd; het voelt 
goed om gesteund te worden, te zien dat je niet 
alleen staat. Het deed ons ook goed, goed om te 
zien dat mensen blijven vechten voor hun baan, 
voor respect en beroepseer.  

 

Van TNT kreeg het personeel een brief waarin TNT 
zegt de staking niet te kunnen verhinderen maar 
wel de postbodes verbiedt om in hun uniform te 
gaan staken. Een collega reageert woest: “Zijn ze 
nog helemaal van de ratten besnuffeld? Ze kunnen 
wel meer zeggen maar dit negeren we massaal! Het 
is ons uniform en het gaat hier om de toekomst van 
ons werk in dit uniform. Als de donder dat ik dit pak 
aanhoud, ik ben trots op dit uniform!” 
 

Ondanks de staking werken er TNT‟ers. Het is ook 
verwarrend, ook voor de TNT‟ers zelf, want er zijn 
postbodes, postbezorgers, postbestellers, pakket-
bezorgers en dan ook nog de ZZP‟ers die in eigen 
busjes post en pakketten rondbrengen. “Zo lang het 
TNT maar niks kost, en al die mensen vallen onder 
geen enkele CAO. De bezorgers werken zelfs onder 
het minimumloon zonder arbeidsvoorwaarden, en 
dat in Nederland…”, treurt een postbode. 

De ZZP‟ers rijden in eigen busjes rond, op sommige 
plakt nog wel een TNT-sticker maar de meesten zijn 
onherkenbaar. Deze mensen worden per brief of 
pakket betaald en nemen werk van de postbodes af. 
Een postbode vertelt: “De ZZP‟ers kun je dit niet 
kwalijk nemen, die willen ook hun gezin 
onderhouden. De schuld ligt bij de TNT-directie die 
zo goedkoop mogelijk de post verwerkt wil krijgen.  
 

Dat de kwaliteit en stiptheid hierdoor verloren gaat 
deert de leiding niet, het mag niets kosten om 
zogenaamd de concurrentie aan te kunnen. Maar 
wat doet TNT zelf: ze besteden werk uit aan het 
dochterbedrijf VSP en roepen dan dat ze de 
concurrentie dreigen te verliezen. Bij TNT wordt je 
bedonderd waar je bij staat en mensen die hier 30, 
40 jaar werken zijn de dupe.”  
 

TNT behandelt haar hondstrouwe werknemers als 
vuile was, als een product dat je net zo makkelijk 
aan de straat zet. Veel TNT‟ers zijn solidair met de 
stakers, velen moesten werken die dag, maar 
namen een verlofdag omdat ze beseffen dat de 
postbodes ook voor hun werk staken. 
 

De stemming zat er goed in. Enkele stakers hadden een 

uniform uit lang vervlogen tijd aan en het zat nog als gegoten. 
 

Kelessidis vertelt hoe 'inschikkelijk' de lokale TNT-
leiding is: “We kregen te horen dat er vandaag geen 
fietsen en auto‟s geparkeerd mochten worden op 
het bedrijfsterrein want ‟s avonds zou de 
toegangspoort afgesloten worden. Dat is raar, 
normaal blijft de poort altijd open, benieuwd of het 
slot nog werkt. Ook werd ons gezegd dat we best 
mochten staken maar dan geen gebruik mochten 
maken van toilet, kantine of koffieautomaat. Het is 
momenteel 3 graden en we moeten verplicht buiten 
het terrein staan. De mannen onder ons willen best 
tegen het hek plassen maar voor de dames onder 
ons is dit opnieuw een pesterij vanuit de directie.“ 
 

Kelessidis vertelt hoe inefficiënt TNT werkt: “Kratten 
vol post blijven staan omdat ze te weinig 
gekwalificeerde mensen hebben om het te 
bezorgen. Maar een collega kreeg op z‟n donder 
omdat aan het einde van de dag 15 brieven nog niet 
bezorgd waren. Onbetaald moest die met een busje 
70 kilometer rijden om die 15 brieven te bezorgen 
terwijl die andere kratten mochten blijven staan 
omdat daar geen tijd meer voor was...!” 
 

De staking moet de TNT-directie aan het denken 
zetten over welke koers ze wil varen; die van een 
bedrijf met hart voor het personeel, of op ramkoers 
en de uiteindelijke ondergang van TNT. Duizenden 
postbodes protesteerden bij het TNT-hoofdkantoor 
in Den Haag. Ook vanuit Blerick vertrokken twee 
bussen met zeker 70 stakers. Vol moed, vol 
vertrouwen, klaar om te vechten voor hun werk. 



SP presenteert verkiezings-

programma voor Limburg: 

Nieuwe Kracht! 
 

De Limburgse SP heeft haar verkiezingsprogramma 
gepresenteerd. Het programma heet „Nieuwe 
kracht!‟. De partij vindt het hoog tijd voor een frisse 
wind door het provinciehuis. Lijsttrekker Thijs 
Coppus: “De SP gaat de strijd aan tegen de 
arrogantie van de macht. Het is tijd voor de SP in 
het provinciebestuur.”  

 

Kern van het programma van de SP is de menselijke 
maat. De partij wil dat de Limburgers meer invloed 
krijgen bij grote besluiten zoals de aanleg van 
wegen. Daarnaast zijn dan zijn gedwongen 
herindelingen als het aan de SP ligt voortaan 
verleden tijd en is het afgelopen met 
vriendjespolitiek. 

 

Thijs Coppus: "Het programma van de SP 
is vooruitstrevend, optimistisch én 
financieel haalbaar. Sterker nog, als het 
programma van de SP wordt uitgevoerd 

hoeft de provinciale wegenbelasting niet te worden 
verhoogd en houdt de provincie jaarlijks miljoenen 
over. De SP kiest niet voor asfalt en prestige-
projecten, maar voor goed openbaar vervoer, 
duurzame energie en een gezonde economie.” 
 

 

Roemer in Venlose variant 

‘Glazen Huis’ voor goed doel 
 

Emile Roemer bezoekt 18 december de 
glazen radiostudio van Omroep Venlo 
waar hij in de ochtend twee uur mee 
presenteert tijdens de radio-uitzending 
van het 'Glazen Huis', dat zoals elk 
jaar voor het Venlose stadhuis staat en 
geld ophaalt voor het goede doel. Dit 

jaar is dat de Maria Auxiliatrix Run. Hij verzorgt niet 
alleen verzoekplaten, ook wordt hijzelf geïnterviewd 
en roept hij mensen op te doneren voor de M.A. Run 
en neemt hijzelf hiervoor ook een cheque mee.  
 

Naast de uitzending zal Roemer en Venlose SP-
leden op de Markt zoetigheid uitdelen. Want na het 
zuur van de kredietcrisis en bezuinigingen komt het 
zoet. En zolang dat zoet uitblijft, delen we het zelf 
maar uit in de vorm van kerstkransjes en chocolade. 
 

 
 

De actie 'Straolende Sterre' van Kiwanis Venlo 
Sintermerte en Omroep Venlo bracht eind 2009 
bijna 29.000 euro op. Dat bedrag ging toen naar de 
stichting Sôkkertante en Ein Ons Gelök. Beide 
stichtingen zetten zich in voor minder bedeelde of 
gehandicapte kinderen en speciaal voor de 
gehandicapte-carnavalszitting. 
Dit jaar gaat de opbrengt naar de Maria Auxiliatrix 
Run, ofwel de M.A. Run, die jaarlijks een 
feestweekend organiseert met als hoogtepunt de 
motortoertocht door de gemeente voor mensen met 
een beperking, waarbij vele honderden motoren met 
zijspan de mensen een onvergetelijke dag bezorgen.  

Kom naar onze Nieuwjaars-

borrel en Jaarvergadering 
 

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om op 
donderdag 6 januari 2011 te proosten op het 
nieuwe jaar. Afdelingsvoorzitter Jan Coopmans zal 
samen met de penningmeester Els Raeijmaeckers 
en fractievoorzitter Alexander Vervoort terugblikken 
op 2010 en vooruit kijken naar 2011. Alle 
aanwezigen kunnen hierover meepraten. 
 

Deze SP-avond is 
tevens een leden-
vergadering dus 
schroom niet om het 
afdelingsbestuur te 
vertellen wat er 
beter kan, waar op 
gelet dient te 
worden, welke 

acties opgepakt kunnen worden of waar de afdeling 
steken laat vallen. Schroom ook niet om de fractie 
te vertellen waar ze op moeten letten of welke 
politieke zaken ze kunnen oppakken. Alle kritiek, 
ideeën, vragen en opmerkingen zijn welkom!  
 

Het afdelingsbestuur trad aan in januari 2010 en 
had meteen een druk jaar voor de boeg want 2010 
kenmerkte zich door de Tweede Kamerverkiezingen 
in juni, waar de afdeling flink campagne voor 
voerde, en in aanloop naar die verkiezingen via 
enkele ledenvergaderingen leden afvaardigde voor 
de partijcongressen en regioconferenties.  
 

Ook nam voor het eerst in tien jaar weer een SP-
fractie zitting in de gemeenteraad van Venlo. Ook zij 
kreeg het stevig voor haar kiezen met soms idiote 
raadsbesluiten waarbij tientallen miljoenen over de 
balk gingen voor industrieparken en een onrendabel 
kantoorgebouw (Villa Flora) en tegelijkertijd er 22 
miljoen euro bezuinigd moest worden op vooral de 
sociale ruggengraat van de gemeente.  
Afdeling en fractie konden dan ook vaak de 
actiedraaiboeken tevoorschijn halen, zoals in de 
strijd tegen de sluiting van de stadswinkels in 
Blerick, Tegelen en Arcen, en het zwembad in Steyl. 
 

Hopelijk wordt 2011 een stuk socialer en 
menselijker, ondanks de heersende kille en asociale 
wind die momenteel in Venlo en Den Haag waait.  
 

Graag tot ziens op donderdag 6 januari om 19.30 
uur in de grote zaal van Grand-café De 
Maagdenberg, Maagdenbergplein 11 in Venlo 
(parkeren aan overzijde, zaal is vrij toegankelijk). 


