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AGENDA
• Fractieoverleg op maandagen 10
en 24 januari en 7 en 21 februari
om 20.00 uur, Prinsessesingel 30.
• Bestuursoverleg op 27 januari en
22 februari, 20.00 uur, SP-kamer,
Prinsessesingel 30 te Venlo.
• Lijstduwersdebat ‘Staat van de
stad’ op dinsdag 25 januari, 20.00
uur in Hotel Wilhelmina te Venlo.
• Themadag ‘Onzeker pensioen’ op
zaterdag 29 januari van 11.00 tot
15.00 in de Jaarbeurs in Utrecht.
• Zaterdag 13 februari landelijke
Ledendag in Burgers’ Zoo Arnhem.
• Woensdag 2 maart: Verkiezingen
voor Provinciale Staten Limburg!!!
Voor aankomende acties zie
ook: www.venlo.sp.nl:
als eerste het laatste nieuws!
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Nieuwjaarsborrel en jaarvergadering
zorgen voor een levendige discussie
Vele SP´ers kwamen 6 januari naar Grand-café
De Maagdenberg om te proosten op het nieuwe
jaar. Samen met het bestuur van de afdeling
werd er teruggeblikt op 2010, vooruitgekeken
naar 2011 met opnieuw verkiezingen, en was
er een stevige en constructieve discussie over
de politieke actualiteit.
Met champagne werd geproost op het nieuwe jaar, en werd de wens
uitgesproken dat het vanaf dit jaar weer socialer en menselijker wordt,
ondanks de heersende kille en asociale wind die nu waait. Door afwezigheid
van zowel de afdelingsvoorzitter als ook de penningmeester (hersenschudding
en ziekenhuisopname) moest er even geïmproviseerd worden maar konden
ook de jaarverslagen niet gepresenteerd en toegelicht worden. Wel werd een
nieuwe kascontrolecommissie samengesteld zodat er bij de eerstvolgende
ledenvergadering wel verantwoording afgelegd kan worden.
Het jaar 2010 kende hoogtepunten maar ook enkele dieptepunten. De SP
kwam na jaren afwezigheid terug in de gemeenteraad en liet daar weer flink
van zich horen. Berucht om scherpe interrupties en kritiek, maar ook geroemd
om de dossierkennis, samenwerking en duidelijkheid. Voor ‘een stel
nieuwelingen’
in
de
raad
weet
men
ons
goed
te
vinden.
Op het einde van het jaar verloren we in korte tijd oud-bestuurslid René
Kauffman, en Leo Willems (luis in de pels van velen), en stadshistorica Mariet
Verberkt. Hun strijdbaarheid zijn een verlies voor de SP en voor Venlo.
2010 Was vooral een druk jaar met om te beginnen de acties rondom de
stadswinkels en het zwembad Nieuw Steyl maar ook de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Het vorig jaar januari nieuw
aangetreden bestuur en fractie hoefden zich geen
zorgen te maken dat ze zich zouden gaan vervelen,
er was en blijft werk zat. Is het niet de regering in
Den Haag, dan wel het College in Venlo, dat ons
bezig houdt, maar ook de provincie maakt zulke
brokken dat we als SP niet hoeven stil zitten.
De verwachting is dat de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart vooral
in het teken staan van de deelname van de PVV. Wat de PVV voorstelt hebben
we de afgelopen maanden kunnen zien; van breekpunten die een uur na de
verkiezingen in de prullenmand verdwenen en daarnaast de spraakmakende
problemen met fractieleden, om het maar netjes uit te drukken.
Intussen weten we ook waar meer VVD toe leidt; samen met
CDA en zelfs PvdA lijkt de sociale ruggengraat van onze
samenleving in Venlo beetje bij beetje te worden afgebroken.
Dat de SP hier fel en kritisch tegen strijdt, mag duidelijk zijn
want een sociaal en menselijk geluid is en blijft noodzakelijk.
De SP wil geen bezuinigingen op minima maar een volwaardig vangnet voor
mensen die net even wat minder geluk hebben gehad in het leven. De SP wil
liever extra wijkagenten dan een dierenpolitie. De SP is voor wijkvoorzieningen
en voor werkgelegenheid in de regio Venlo, en daarbij hebben wij het niet
alleen over hoogopgeleiden maar werk voor iedereen, als recht en als plicht.
We konden nog uren doorpraten maar aan alles komt een
einde, ook aan deze ledenbijeenkomst. Met een nieuwe
fractie en een nieuw bestuur gingen we vol vertrouwen
2010 in en dat optimisme blijven we ook in 2011 houden.
Het succes van de afdeling is het succes van onze leden,
zij hebben het waargemaakt. Maar het moet gezegd
worden dat er constant behoefte is aan actieve mensen.
Groei kan niet gepaard gaan zonder versterking met goede
kritische leden. Sluit je aan en doe met ons mee.

Emile Roemer in Glazen Huis Venlo
Emile Roemer was 18
december jl. te gast in de
glazen radiostudio van
Omroep Venlo. Niet alleen
presenteerde hij mee, ook
riep hij mensen op te
doneren voor het goede
doel van deze actie, en nam hij daarvoor samen
met de SP-Venlo een flinke cheque mee.
SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Emile
Roemer kwam op bezoek naar Venlo en
presenteerde mee tijdens de radio-uitzending van
het 'Glazen Huis' van Omroep Venlo, dat zoals elk
jaar voor het Venlose stadhuis staat en geld ophaalt
voor het goede doel. Dit jaar is dat de Maria
Auxiliatrix Run, die jaarlijks een feestweekend
organiseert met als hoogtepunt de motortoertocht
voor mensen met een beperking dwars door de
gemeente, waarbij vele honderden motoren met
zijspan hen een onvergetelijke dag bezorgen.

Emile Roemer en SP-raadslid Ton Heerschop (links) overhandigden
namens de SP-Venlo een cheque van 100 euro voor ‘t goede doel.

Tussen 09.00 en 11.00 uur fungeerde Roemer als
'sidekick' van de vaste presentatie. Naast het
aankondigen
van
platen,
optredens
en
verzoeknummers werd hij zelf ook geïnterviewd.
Roemer: "Het is hoogtijd voor 'solidari-tijd', tijd voor
Solidariteit, laat dat het doel zijn voor 2011."
Naast de uitzending deelde Roemer en Venlose SPleden op de Markt zoetigheid uit. Roemer: "Na het
zuur van de kredietcrisis en bezuinigingen komt het
zoet. Zolang dat zoet uitblijft, delen we het zelf uit."

In memoriam SP’er Leo Willems en
stadshistorica Mariet Verberkt
Begin januari bereikte de SP het bericht dat ons lid
Leo Willems op 28 oktober 2010 overleed op 60
jarige leeftijd.
Door een aangeboren vergroeiing van zijn
ruggenwervel en spasme, was Leo gebonden aan
een rolstoel en afhankelijk van thuishulp en de
regiotaxi. Niet dat dit hem beperkte hoor want Leo
was een fanatiek VVV-supporter en was bijna elke
thuiswedstrijd van de partij. Maar dat weerhield
hem niet om fel te vechten voor een aangepast
gehandicaptentoilet in het stadion.
Ook streed hij voor een betere bereikbaarheid en
toegankelijkheid van de winkels in het Blerickse
Vastenavondkamp.
Als Leo iets wilde, dan beet hij er zich in vast totdat
hij zijn zin kreeg. Daardoor was hij geen
gemakkelijke in de omgang, ook door zijn
koppigheid, maar vooral door zijn vastberadenheid
om dingen te veranderen en verbeteren. Ook binnen
onze SP liet Leo menigmaal van zich horen met
vragen, actiepunten en vele suggesties.
Mede daarom zullen we Leo Willems missen. We
wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies.
Op
30
december
overleed
stadshistorica Mariet Verberkt op 75
jarige leeftijd na een kort ziekbed. We
zullen haar steun en inzet voor een
socialer en bewuster Venlo missen.
Mariet leerden we kennen als iemand
met een groot sociaal hart, ze kon niet tegen
onrechtvaardigheid en kwam op voor diegenen
wiens stem niet gehoord werd. De SP vond in Mariet
een
medestander
in
het
verzet
om
het
Bondsgebouw te behoeden voor de sloophamer. Ze
verstrekte ons ook veel informatie rondom de Q4plannen met de Bergstraat in Venlo.
Mariet is bekend geworden door haar vurige
pleidooien in de gemeenteraad, waar ze van 19741980 fractievoorzitter was voor de PvdA. Na de
politiek heeft ze zich gestort op de geschiedschrijving en was daardoor vele uren in het
Gemeentearchief te vinden, aan het speuren naar
bijzondere verhalen en historische feiten. Zo schreef
ze vele boeken en katernen over diverse historische
onderwerpen in Venlo. Hiervoor kreeg ze de
waarderingsonderscheiding van de gemeente Venlo.
In 2009 werd op initiatief van Mariet uitvoerig
stilgestaan bij de negentigste verjaardag van het
vrouwenkiesrecht, waarvoor ze enkele voorname
vrouwen portretteerde in een boek hierover,
waaronder SP’er Mie Peters-Delissen uit Venlo.
Tot op haar ziekbed streed ze voor vrouwenrechten
en historisch besef in onze gemeente.

De kerstkransjes en chocolaatjes werden we als vanzelf kwijt…

Op de vroege bitterkoude ochtend was het voor het
stadhuis nog niet zo druk. Toch kwamen er mensen
naar het Glazen Huis om niet alleen een donatie te
storten maar ook om Emile in levende lijve te zien.
Een gezin uit Boxmeer kwam speciaal naar Venlo
omdat de jongste zoon met Emile op de foto wilde.

Met het overlijden van Mariet Verberkt verliest de
stad een bijzondere vrouw die krachtig streed voor
het sociale welzijn, vrouwenrechten en de socialeen culturele historische architectuur die Venlo
herbergt.
We danken Mariet voor haar tomeloze inzet, steun
en strijdvaardigheid. We wensen haar familie en
vrienden veel sterkte toe met dit verlies.
Voor de SP heeft 2010 een wel erg droevig staartje
gekregen met het overlijden van Mariet Verberkt en
Leo Willems, en eerder ook René Kauffman…

Wietpassen houden geen kogels tegen
Na de verschrikkelijke golf van
geweld in oost-Brabant eind
2010, waarbij een burgemeester
moest
onderduiken
en
een
machinegeweer is leeggeschoten
op een woning, schreeuwt de
politiek in Den Haag om harde actie. Er moet een
pas komen om de verkoop van wiet te regulieren.
Invoeren van de wietpas is echter geen oplossing
voor de problemen rond softdrugs.
Op een dergelijke pas staan persoonsgegevens, dus
alle softdrugsgebruikers zijn ineens bekend bij de
overheid. Ook zij die af en toe, vanwege de hogere
THC-gehalten, de medische wiet laten liggen en de
nederwiet kopen. Dit vanwege de sterkere
verdovende werking van de nederwiet.
Het probleem van de softdrugs ligt niet bij de
gebruikers. Zij kunnen vergeleken worden met
gebruikers van bier en wijn. Mensen die de zinnen
even willen verzetten. Het probleem ligt bij de
opslag in de verkooppunten en de aanlevering. Daar
gaat de gedoogwereld van de softdrugs over in de
criminele wereld van kweek en levering. Het is
natuurlijk een krankzinnig idee om vast te houden
aan de beperkte hoeveelheid die de koffieshops aan
de Duitse grens in bezit mogen hebben voor
verkoop als gelijktijdig honderden, veelal Duitse
klanten vanaf de parkeerplaats komen inkopen.
Hennep is eigenlijk relatief eenvoudig te kweken en
daarmee is het een lucratieve bron van inkomsten,
ook voor criminelen. Wat is dan de oplossing?
Verbieden is een optie, maar de behoefte van de
klanten, ook uit Duitsland, zal blijven bestaan.
Daarmee duikt de handel ondergronds en zal
verdwijnen in de binnenstad en de woonwijken.
Pasjes invoeren en blijven
gedogen? Dat is alleen
registratie
van
de
Nederlandse klant en laat
de handel richting de
Duitse klant ondergronds
gaan. Daarnaast is het niet duidelijk wie toegang
hebben tot deze registratie. Zorgverzekeraars
zouden daar maar al te graag in willen neuzen, net
als veel politiekorpsen.
Wietpassen bieden dus geen oplossing tegen het
geweld rondom de softdrugs. Wietpassen houden
geen kogels tegen. Wietpassen houden geen
buitenlandse kopers tegen. Wietpassen maken de
softdrugsgebruikers
tot
paria’s
van
onze
samenleving. De wietpas is dus geen oplossing.
Wat wel een oplossing is, is het regelen van de
kweek en de aanlevering aan de verkooppunten.
Het belangrijkste effect hiervan zal zijn dat de
waarde van de softdrugs daalt en deze vorm van
criminaliteit niet meer winstgevend is voor de harde
onderwereld. Die moet aangepakt worden door
gericht politiewerk. Op die manier kan men een
binnenstad en woonwijken houden zonder overlast.
Alle andere oplossingen zijn voor de bühne omdat
de geharde crimineel zich niets gelegen zal laten
liggen aan de door de overheid verzonnen wietpas.
Het is symboolpolitiek ingeven door politici die het
contact met de werkelijkheid zijn verloren.

Onduidelijkheid over proef met meer
koopzondagen zorgt voor veel vragen
Sinds 2009 loopt er een
proef waarbij op meer
zondagen de winkels open
mogen zijn. Echter geldt
deze
proef
niet
voor
supermarkten,
tuincentra
en winkeliers in Arcen en
Velden. De Maasboulevardondernemers hebben lak
aan de proef. Intussen merken de winkeliers in de
overige stadsdelen dat het niet goed gaat.
Winkeliers in Blerick spreken zelfs van een
vertrouwensbreuk met de wethouder. Voor de SP
reden om B&W hierover aan de tand te voelen.
Winkeliers hebben het zwaar, vooral winkeliers in de
stadsdelen. Winkeliersverenigingen klagen over
tegenvallende omzetten, terugloop aan klanten,
leegstand in winkelgebieden, verschraling van het
winkelaanbod,
slechtlopende
koopavonden
en
weekmarkten,
gebrek
aan
onderlinge
samenwerking, en over diverse convenanten en
(centrum)plannen die stagneren.
Daar komt bij dat de
financiële crisis nog naebt, de Maasboulevard
als tijdelijke concurrent
veel klanten afsnoept,
en de lopende proef
met
een
ruimere
zondagsopenstelling
onduidelijk is en daarmee zorgt voor ergernissen.
De
ondernemers
aan
de
pas
geopende
Maasboulevard hebben besloten om, in tegenstelling
tot de overige winkeliers in de binnenstad, iedere
zondag open te zijn. Het College van B&W heeft
eigenhandig besloten om de proefperiode 20092010 te verlengen met drie jaar, zonder de raad
hierover om een uitspraak te vragen.
Hiermee wordt het convenant doorbroken en is de
proef met ruimere zondagsopenstelling geen proef
meer, eerder realiteit waarbij tijdens het spel de
spelregels zijn verandert.
De SP vraagt zich af wat dit alles betekent voor de
koopzondagenproef,
het
daarvoor
afgesloten
convenant tussen winkeliers, en de onduidelijkheid
voor de bezoekers. We constateren dat er veel mis
gaat en hebben daarom 30 december jl. het College
van B&W om opheldering gevraagd.

Doe mee, help mee en maak de
Statenverkiezingen tot een SP-succes
De
campagne
voor
de
Provinciale
Statenverkiezingen op 2 maart aanstaande, is al stilletjes
aan begonnen. Het is tijd voor een frisse wind door
het provinciehuis met power, pit en passie voor een
socialer en menselijker Limburg. En daar hebben
we jullie hulp hard bij nodig!
Heb je tijd om in een wijk folders te bezorgen? Kun
je meehelpen actiemateriaal uitdelen, posters te
plakken en borden te plaatsen?
Maak je kenbaar, meld je aan bij Henk Zegers, tel:
06-10154024, e-mail: henkzegers18@hotmail.com
Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan welkom!

Kom 13 februari naar de grote
ledendag in Burgers’ Zoo
In opmaat naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2
maart 2011 organiseert de SP op zondag 13 februari voor leden en
aanhang een spetterende dag in Burgers’ Zoo in Arnhem.
Vanaf 11.00 uur wordt iedereen welkom geheten. Tussen 11.30 en
12.30 uur spreekt SP-voorzitter Jan Marijnissen het welkomstwoord
en zijn er muziek- en cabaretoptredens.
De presentatie is in handen van cabaretier Sjaak Bral.
Hierna heeft iedereen volop de tijd om de bijzondere dierentuin
Burgers' Zoo te bezoeken. Ook kunnen de gasten ‘speeddaten’ met
onze provinciale lijsttrekkers en Tweede Kamerleden, en als
aandenken een leuke foto laten maken.
Om 16.00 uur start de laatste ronde met muziek en cabaret. Emile
Roemer geeft als laatste het startsein voor de verkiezingscampagne.
Rond 17.00 uur is het feest ten einde.

Bestellen van kaarten
SP-leden kunnen op www.SPnet.nl toegangskaarten bestellen. De
kaarten kosten slechts 7,50 euro per volwassene en 5,00 euro voor
kinderen tot 12 jaar. De entreeprijs is inclusief de toegang tot
Burgers' Zoo. Kinderen t/m 3 jaar kunnen gratis naar binnen.
Het kopen van kaarten vooraf is een must; er is geen dagkassa.
Maar: op = op! Dus wees er snel bij!

“Iedereen is een vip op het grote Finale-Feest”
Afdelingssecretaris Henk Zegers vertelt: Met het Finale-Feest in de Arnhemse
Burgers Zoo was op zondag 5 november 2006 op feestelijke wijze de laatste,
beslissende fase van de SP-campagne ingezet. Het werd een dag vol lekkere
muziek, leuke optredens en… 3500 vips!
Bij een afgeladen parkeerplaats bij de dierentuin heeft zich al een behoorlijke menigte
gevormd. De ontvangst is sjiek: op een rode loper worden de bezoekers onthaald. Daar
werden ze door de (kandidaat-) Kamerleden zowaar op champagne getrakteerd. Het is
duidelijk: bij de SP is iedereen een vip, een ‘very important person’.
Het is half twaalf in de ochtend. Eén uur voor het feest losbarst, zit de feesttent al
behoorlijk vol. Een blaasorkest speelt opzwepende meezingers en kinderen rennen met
ballonnen door het feestpubliek.
Achter de coulissen staat, met een brede glimlach, partijsecretaris Hans van
Heijningen. Trots meldt hij, dat het Finale-Feest door circa 3500 partijgenoten en
sympathisanten werd bezocht. Onverwacht veel. “Het ligt deels aan de
campagnedynamiek, maar zeker ook aan de groeiende populariteit van de SP.” De
week voorafgaande aan het Finale-Feest hadden zich alleen al 500 nieuwe leden gemeld.
Dit was zo’n vier jaar geleden, ik was er ook bij en ik kan u vertellen dat het een knotsgezellige dag was. ‘SP in
alle Staten’ belooft ook weer zo’n onvergetelijke ledendag te worden, dus mis het niet en ben van de partij!
Bij voldoende animo regelt de SP-afdeling gezamenlijk vervoer. Niet alleen gezellig maar dat scheelt ook in de
vervoerskosten en samen reizen is ook nog beter voor het milieu.
Natuurlijk mag u op eigen gelegenheid reizen maar als u met onze bus/ busjes mee zou willen, laat het dan
even weten en neem contact op met Henk Zegers via 06-10154024 of per e-mail: henkzegers18@hotmail.com

