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Verkiezingen 2 maart: dag van protest  
 

Premier Mark Rutte noemt de Provinciale Statenverkiezingen een test voor zijn 
kabinet. Wij maken van 2 maart een Dag van Pro-test tegen het 
kabinetsbeleid. Iedereen die door de plannen van deze meest rechtse regering 
ooit gepakt dreigt te worden, doet er goed aan om PROTEST aan te tekenen.  

PROTEST tegen het feit dat de mensen met de minste schuld aan de crisis er 
het meeste voor moeten boeten. PROTEST tegen het feit dat het rijkste kwart 
van de Nederlanders er de komende jaren nog verder op vooruit gaat. 
PROTEST tegen de aanval op de huurders, de AOW’ers, de studenten, de 
mensen met een uitkering of een baan in de sociale werkvoorziening. 
PROTEST tegen het snoeien op cultuur en ontwikkelingshulp. PROTEST tegen 
het stemming maken tegen mensen die hier wonen maar elders geboren zijn.  
PROTEST tegen het bizarre plan om weer soldaten naar Afghanistan te 
sturen. PROTEST tegen het laten liggen van kansen om menselijk en sociaal 
door deze crisis te komen en aan een beter Nederland te bouwen.  
Te veel om op te noemen, maar meer dan genoeg om heel veel mensen te 
overtuigen dat je met je stem op 2 maart het kabinet hard op de vingers kan 
tikken, en misschien ook nog eens naar huis kan sturen! 
 

Kandidaat-Statenlid Ton Heerschop (nr.8): “De verkiezings-
campagne wordt wat de SP betreft ook een protest tegen de 
Limburgse bestuurderskliek en dus tegen het rechtse kabinet. 
Want Provinciale Staten kiezen vervolgens weer de Eerste Kamer. 
Op 2 maart kunnen we in het stemhokje kiezen tussen menselijk 
en sociaal of kil en asociaal, zowel in Limburg als in Den Haag.”  
 

Het protest richt zich tegen het huidige beleid in de provincie. 
Kandidaat-Statenlid Stefan Hugues (nr.24): "Het wordt tijd dat er 
een andere wind gaat waaien in het provinciehuis. Het moet 
afgelopen zijn met de stoffige machtspolitiek en vriendenkliek van 
met name het CDA dat Limburg de afgelopen 65 jaar onafgebroken 
regeerde. Het is tijd voor een frisse wind, voor een nieuw begin, 

voor Nieuwe Kracht. Het is tijd voor power, pit en passie van de SP!"  
 

Lijsttrekker Thijs Coppus: Hoezeer de PVV zich afzet tegen de 
‘ouwe hap’ van CDA en VVD, uiteindelijk is een coalitie met die 
‘ouwe hap’ de enige serieuze optie voor de PVV. De sociale 
partijen zullen een vuist moeten maken en laten zien dat er veel 
op het spel staat. Want deze verkiezingen gaan over de toekomst 
van Nederland, Limburg, uw buurt, onze kinderen, natuur, cultuur, bedrijven, 
werkgelegenheid, kleinschalige voorzieningen, en het scheppen van kansen. 
 

Hang de Protest verkiezingsaffiche op! 

Bij deze Tribune zit een A3-PROTEST verkiezingsposter. 
Verkiezingen wil zeggen: zichtbaar zijn! Kiezers moeten 
steeds de naam SP en ons motto tegenkomen. Hang de poster 
dus achter het raam, hang hem op in je auto of op een 
andere goed zichtbare en in het oog springende plek! Poster 
te klein of meer posters ontvangen? Geen enkel probleem! 
Neem contact op met Henk Zegers: 06-10154024.  
Des te meer SP in de straat, des te meer aandacht voor onze 
SP, des te meer SP-kiezers in het stemhokje. 
 

Verkiezingen winnen gaat niet vanzelf. Elke hulp is welkom en nodig! 

Heb je tijd om in een wijk folders te bezorgen? Kun je meehelpen 
actiemateriaal uitdelen? Tijd om mee posters te plakken? Zie je dat op de 
aanplakborden de SP-posters weg zijn, los hangen of verscheurd zijn? Meld het 
bij Henk Zegers: 06-10154024 of per email: henkzegers18@hotmail.com  
Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan welkom! Vele handen maken licht werk! 

C O N T A C T  
 

Secretariaat   (postadres) 
Burg. Bloemartsstraat 18 
5913 BE Venlo 
venlo@sp.nl  
 

Afdelingsvoorzitter 

Jan Coopmans 
06-11129955 
jhucoopmans@gmail.com 
 

Organisatiesecretaris 

Henk Zegers 
06-10154024 
henkzegers18@hotmail.com 
 

Ledenorganisatie 

Stefan Hugues 
06-52350717  
hugues@home.nl 
 

Hulpdienst  SP 
(er volgt een nieuw telefoonnr.) 

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 

A G EN D A  
• In aanloop naar de verkiezingen 

op 2 maart staan we regelmatig op 

straat en het station te folderen. 

Help mee, elke hulp is welkom! 

• Zaterdag 19 februari gaan we  in 

Tegelen-Op de Heide buurten.  

• Dinsdag 22 februari, 19.00-22.00 

uur, gecombineerd fractie- en 

bestuursoverleg, Fractiekamer SP, 

Prinsessesingel 30, Venlo  

• Zaterdag 12 maart: Partijraad 

• Fractieoverleg op maandag 14 en 

28 maart, 20.00 uur, Fractiekamer 

SP op Prinsessesingel 30 te Venlo 

• Binnenkort starten er weer korte 

cursussen. Meer informatie volgt! 

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

als eerste het laatste nieuws! 



Zorgen over onze zorg 
 

Komende tijd dreigen duizenden 
medewerkers van ziekenhuizen 
ontslagen te worden. Dit is het 
gevolg van het voornemen van het 
kabinet om ziekenhuizen die hun 

budget overschrijden flink te korten.  
 
Duizenden banen staan op het spel vanwege de 
korting die ziekenhuizen krijgen opgelegd vanuit de 
overheid. Een van de reden van deze korting is het 
feit dat de budgetten van ziekenhuizen over-
schreden worden. Deels komt dat natuurlijk door de 
zelfverrijking van sommige bestuurders en 
managers aan de top van, ook Limburgse, 
ziekenhuizen. Aan de andere kant is het, met name 
in Limburg, ook een gevolg van de stijgende vraag 
naar zorg. Dat deze situatie is ontstaan komt door 
het beleid van de afgelopen jaren. CDA, VVD en 
D’66 drukten de marktwerking verder door 
waardoor de patiënt ineens 'cliënt' ging heten en 
men de schijn wekte alsof ziek worden een keuze is. 
 
PvdA, ChristenUnie en CDA stonden erbij en keken 
er naar toen onder het vorige kabinet nagenoeg alle 
ziekenhuizen rode cijfers schreven. Er werd niet 
ingegrepen in de farmaceutische lobby die de 
prijzen van geneesmiddelen opdreef. Men greep niet 
in bij de miljoenenverslindende projecten, en zo 
konden miljoenen verdwijnen ten gevolge van een 
mislukt ICT-project bij het AZM. 
 
En nu staan VVD, CDA en PVV met de rug naar de 
samenleving als het gaat om de hardwerkende 
mensen in de gezondheidszorg. Liever neemt men 

weer deel aan een missie 
in Afghanistan, koopt men 
een totaal overbodige 
straaljager en weigert men 
de hypotheekrente aan te 
pakken voor bezitters van 
villa’s en landhuizen. 

Sterker, onder het regime van Rutte, Verhagen en 
Wilders mag winst uitgekeerd worden in 
ziekenhuizen. De kanker- en longpatiënt als middel 
om winst op te maken. Een schandalige 
ontwikkeling die absoluut gestopt moet worden! 
 
De komende Provinciale Statenverkiezingen in 
maart gaan ook over de vraag hoe ook de 
Limburger via de Eerste Kamer deze ongewenste, 
onnodige en onbehoorlijke ontwikkelingen in de zorg 
kan stoppen. Het masker van de PVV is gevallen, zij 
stemt gewoon in met verdere verslechtering van de 
zorg. Een beleid dat door partijen in de regeringen 
van de afgelopen tien jaar al is ingezet.  
 
Er is een alternatief, geef de zorg terug aan de 
medewerkers die er werken. Hardwerkende mensen 
met kennis van zaken en hart voor de patiënt. Haal 
de bureaucratie, het feitelijk 
georganiseerd wantrouwen, 
uit de zorg. Laat bestuurders 
in de zorg niet meer 
verdienen dan een minister. 
En stop met de idiote 
marktwerking in de zorg, de zorg gewoon weer 
terug onder democratisch toezicht. Dat zijn 
alternatieven voor een betrouwbare, betaalbare en 
veilige gezondheidszorg! 

Wat is de werkelijke stand van 
zaken rondom het zwembad? 
 

Tijdens de bewogen raadsverg-
adering van 5 november 2010 
waar besloten werd het zwembad 

Nieuw Steyl open te houden tot 
de zomer, zegde wethouder 
Testroote - op verzoek van de 
SP - toe om de gemeenteraad 
op de hoogte te houden. Tot op 
heden heeft de raad echter taal 

nog teken ontvangen. De raad ontving wel een brief 
over de verkoopprocedure, waarmee de onrust 
voort duurt. Voor de SP eind januari opnieuw 
aanleiding tot het stellen van vragen.  
 
De raadsinformatiebrief van 20 januari is na bijna 
drie maanden het eerste wat de raad van het 
College van B&W verneemt. Een doorn in het oog 
van de SP. In deze raadsinformatiebrief geeft het 
College aan welke procedures gevolgd worden bij de 
privatisering en verkoop van het ‘object zwembad’ 
en de grond waarop het staat. Buiten deze 
procedure geeft de raadsinformatiebrief geen 
duidelijkheid over de werkelijke stand van zaken.  
De belangen van de gebruikers en het personeel 
van het zwembad lijken het College niet te boeien.  
 
De SP heeft geregeld om informatie verzocht, werd 
geconfronteerd met onderhandelingen in de 
achterkamer, en constateert dat er sinds september 
2010 weinig concreet is gebeurd. Aanleiding voor de 
partij om het College opnieuw te bevragen naar de 
werkelijke stand van zaken, desnoods in 
vertrouwen. Dit laatste is ook voor de SP uniek, we 
zijn tenslotte als partij per definitie voor openheid in 
het bestuur. Maar de belangen van de gebruikers en 
personeel wegen voor ons zwaarder dus desnoods in 
vertrouwen als we maar helderheid krijgen. 
 

Samen met diverse verenigingen en gebruikers voerde de SP 
in 2010 regelmatig actie voor het behoud van het zwembad. 
Zoals hier bij het Venlose stadhuis met spandoeken en de boot 
van de Tegelse Reddingsbrigade. 

 
Sinds de SP in september 2010 naar buiten bracht 
dat het zwembad bedreigd werd met sluiting, heeft 
het College er weinig aan gedaan om de ontstane 
onrust onder de bevolking en gebruikers van het 
zwembad weg te nemen. Dit 
kan zo niet langer. De eerste 
achterkamer was in café Den 
Herberg in Belfeld waar enkele 
VVD-raadsleden samen met de 
PvdA-wethouder met belang-
stellenden spraken over de 
verkoop van een door de 
Tegelse bevolking betaald zwembad. Welke 
achterkamertjes nu weer open en dicht gaan weten 
we niet maar de SP wil weten wat er speelt. 

 



SP: Op volle kracht vooruit! 
 

Op 5 februari vond de aftrap 
van de SP campagne voor 
de Statenverkiezingen 
plaats. Voor de SP begint 
politiek niet in het 
Provinciehuis, maar bij de 
mensen. Daarom voer de SP 

met een kano over de Maas van Maastricht naar 
Roermond, en de volgende dag (zaterdag 6 
februari) werd van Venlo naar Broekhuizen gevaren. 
  

Zo trapte de SP-Limburg haar campagne voor de 
Provinciale Statenverkiezingen af. Met het motto ‘Op 
Volle Kracht!’ werd een circa 140 kilometer lange 
kanotocht gemaakt van Maastricht naar Gennep.  
 

Volgens lijsttrekker Thijs Coppus is er 
nog veel werk te verrichten voor de 
verkiezingen op 2 maart: “Het worden 
erg spannende verkiezingen omdat het 
zowel om de Eerste Kamer als om 
Provinciale Staten gaat. Bovendien is 

de kans groot dat er in Limburg een politieke 
aardverschuiving plaats gaat vinden. We gaan de 
komende tijd de Limburgse buurten en dorpen in 
om de mensen er van te overtuigen dat de SP de 
beste oplossingen heeft.” 
 

 
Ter hoogte van de Molenbossenflats en het 
ziekenhuis werd de boot in Venlo te water gelaten 
om het laatste deel op de Maas af te leggen.  
 

Op naar het einddoel werd ook langs Arcen gevaren. 
 

Kandidaat-Statenlid Stefan Hugues: “Na 
afloop overheerste bij iedereen een 
gevoel van trots. Trots op de 
persoonlijke prestatie die ieder van ons 
de afgelopen twee dagen heeft geleverd 

en trots op de samenwerking tussen al die SP’ers, 
die zowel binnen als buiten de boot hebben 
bijgedragen aan het volbrengen van deze tocht, en 
de acties daar omheen in enkele gemeenten. De SP 
is er klaar voor: volle kracht vooruit!” 

Ook in Peel en Maas plakt de 
SP haar campagneposters 
 

Twee SP-leden uit Baarlo, Bianca Lemmen en 
Nadine Haas, hebben het initiatief genomen om de 
SP hier zichtbaar te maken. Op 11 oktober 2010 
tijdens een ledenavond (met als gast onze 
fractievoorzitter in de Tweede Kamer Emile Roemer) 

gaven deze twee 
dames te kennen 
dat ze de SP 
kenbaar en 
aanwezig willen 
maken binnen 
hun gemeente. 
Dit signaal werd 
door Emile 
Roemer opgepakt 

en ze werden gestimuleerd vooral gewoon aan de 
slag te gaan, met steun van de SP in Venlo.  

 

De SP heeft zo’n 145 afdelingen in het land. Dat 
lijken er veel maar het zijn er weinig als je het afzet 
tegenover de 430 gemeenten. Omdat alle SP-leden 
in alle gemeenten zijn toebedeeld aan officieel 
erkende SP-afdelingen, betekent dit dat veel 
afdelingen nu de verantwoording hebben voor 
meerdere gemeenten. Zo ook de Venlose afdeling 
die naast de gemeente Venlo ook Beesel en Peel en 
Maas tot haar afdelingsgebied mag rekenen. 
 

Op enkele plaatsen is in de afgelopen jaren 
geprobeerd toe te werken naar een eigen SP-
afdeling maar vaak niet met het gewenste resultaat. 
Soms werd er een onjuiste werkmethode 
gehanteerd, soms ontbrak het aan goede 
gemotiveerde mensen, soms was de begeleiding 
niet goed, soms werd de poging te snel gestaakt. 
Hoe je het ook wendt of keert, het verleden is 
geweest en nu is de tijd om naar de toekomst te 
kijken. Met de komende provinciale verkiezingen in 
het vooruitzicht, is er een ideale start om een basis 
te vormen, om in je eigen wijk de verkiezingfolders 
te bezorgen voor de partij waar je ooit lid van werd 
en die je vertegenwoordigd. 
 
Nadine en Bianca pakten de handschoen op en 
richten in Peel en Maas een ledenwerkgroep op met 
als doel om binnen enkele jaren uit te groeien tot 
een nieuwe, volwaardige, zelfstandige en actieve 

SP-afdeling in de 
gemeente Peel en 
Maas. Hun wens is ons 
gezamenlijke doel 
want de dames staan 
er niet alleen voor in 
hun streven. De 
afgelopen maanden 
hebben er diverse 
overleggen plaats 
gevonden tussen 
Bianca en Nadine en 
het Venlose afdelings-
bestuur en raads-
fractie, en met Thijs 
Coppus van onze 
Statenfractie. De SP-
leden woonachtig in 

Peel en Maas werden bezocht en verzocht actief 
mee te doen, acties werden bedacht, en laatst 
werden dus de eerste verkiezingsposters geplakt.  
Van deze ledenwerkgroep gaan we nog meer horen! 



Vragen over camera´s Maasboulevard 
 

Op 28 januari 2011 ontving de 
gemeenteraad en de pers een 
brief van burgemeester Bruls 
waarin hij stelt dat er 
cameratoezicht nodig is in het 
gebied Maasboulevard. Als dat 
zo is heeft de SP daar geen 

probleem mee, maar de brief laat voor ons veel 
zaken onbeantwoord. Via schriftelijke vragen 
trokken we maar weer eens aan de bel.  
 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De camera’s in de 
Maasboulevard zouden nodig zijn om te voorkomen 
dat illegale activiteiten zich verplaatsen richting dit 
gebied. De negen camera’s kosten 250.000 euro. 
De brief van de burgemeester zegt niet of er ook 
fysiek politietoezicht komt, of de camerabeelden 
bekeken worden, en waar dat geld precies vandaan 
komt.” De geldvraag is zorgelijk omdat Venlo 
immers voor tientallen miljoen moet bezuinigen en 
het college geen geld wil besteden aan bijvoorbeeld 
sociale projecten. 
 

Heerschop: “Daarnaast geeft de brief weer waar de 
camera’s komen te hangen, en dat die camera’s pas 
eind dit jaar worden geplaatst. De brief is openbaar 
en de pers deed er 
verslag van. Mogelijke 
criminelen weten nu 
niet alleen waar ze in 
de gaten worden 
gehouden maar ook dat 
ze dit jaar nog niks te vrezen hebben.”  
 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Veiligheid is voor 
ons een belangrijk onderwerp en als camera’s een 
bijdrage leveren aan meer veiligheid is dat prima. 
De SP is voor transparantie en openbaarheid maar 
een brief waarin in geuren kleuren uit de boeken 
wordt gedaan waar en wanneer die camera’s 
geplaatst worden, is een beetje vreemd.” 

 
  

Geen geld voor goede zorg? Laat u 
niks wijsmaken! 
 

Op donderdag 20 januari vonden in Roermond 
opnamen plaats voor het eerste grote verkiezings-
debat, uitgezonden op 30 januari door TVL. Het 
debat stond geheel in het teken van de zorg en 
werd georganiseerd door het Huis voor de Zorg.  
 

Namens de SP nam lijsttrekker Thijs Coppus deel 
aan het debat: “Veel politici willen doen 
geloven alsof er moet worden bezuinigd 
op de gezondheidszorg. Maar dit is 
onzin. De Limburgers moeten zich niet 
wijs laten maken dat er geen geld is. De 

provincie heeft anderhalf miljard euro op de bank 
staan. Dit geld is afkomstig van de verkoop van 
Essent en is door de Limburgse consumenten bijeen 
gebracht. Grote problemen in de zorg kunnen 
hiermee worden opgelost.” 
 

Coppus daagde alle aanwezige partijen uit om te 
kiezen voor de buurten in plaats van de bobo's: “De 
SP wil goede zorg in de buurten en dorpen. Ouderen 
moeten in hun dorp oud kunnen worden, niet in een 
groot verpleeghuis in de stad. Hopelijk vinden we de 
Limburgse politiek aan onze zijde bij het knokken 
voor zorg op menselijke maat.” 

Vragen over opruiming vrijgekomen 
asbest na brand bij palletfabriek 

 

Bij de grote brand bij 
palletfabriek PKF/Post op 
28 december 2010 is een 
hoeveelheid asbest 
vrijgekomen. Asbestdelen 
zijn neergeslagen over een 

behoorlijk gebied waarin voornamelijk bedrijven en 
instellingen zijn gevestigd. Ondanks dat de 
brandweer de feitelijke brand snel onder controle 
had duurden de opruimingswerkzaamheden zeven 
weken. Reden voor de SP om hierover op 17 januari 
vragen te stellen aan het gemeentebestuur.  

 

SP-raadslid Alexander Vervoort: "Van 
asbest is bekend dat het een 
sluipmoordenaar kan zijn, die diverse 
ziektebeelden kan opleveren bij mensen 
die in contact zijn gekomen met 

asbestvezels. Van de beide afgebrande loodsen bij 
PKF/Post was bekend dat het dak voorzien was van 
golfplaten waarin asbest was verwerkt. Toch hebben 
diverse hulpverleners zoals politiemensen, 
brandweer, gemeentewerkers maar ook het publiek, 
zonder beschermende middelen onder de 
rookkolom gestaan waarin deze asbestdeeltjes 
werden meegevoerd." 
  

Ook de snelheid waarmee de Tegelseweg binnen 
een week weer werd opengesteld (met uitzondering 
van de bermen) zorgt voor vragen bij de SP-fractie. 
Bij PKF/Post is in de afgelopen 
jaren helaas vaker brand 
geweest. De gemeente wil 
echter niet zelf of door een 
andere deskundige partij 
onderzoek laten doen en is 
tevreden met het onderzoek door PKF/Post zelf. 
 

Vervoort: "Is dit de slager die zijn eigen vlees 
keurt? Als een bedrijf zo vaak getroffen wordt door 
brand dan is het zeer aannemelijk dat de overheid 
onderzoek doet en eventueel maatregelen eist om 
herhaling te voorkomen. Zeker als de gevolgen van 
een brand zo ingrijpend zijn als ze in dit geval zijn."  

 
  

Vragen stellen over het vragen stellen 
 

Als positief kritische partij wil je graag je 
controlerende taak in de gemeenteraad goed 
uitvoeren. Daarbij hoort het instrument van de 
schriftelijke vragen die de raad kan stellen aan het 
college van burgemeester en wethouders om 
opheldering of verduidelijking te krijgen. Dan is het 
wel zo handig als die vragen ook tijdig beantwoord 
worden. Laat daar B&W nu laks in zijn…  
 

Er zijn schriftelijke vragen die de SP 23 en 36 
weken geleden heeft ingediend. Van het college 
kregen we taal noch teken. Zo kunnen we ons werk 
niet doen, wordt de raad niet serieus genomen, en 
gehinderd in haar controlerende taak. 
 

Het is een beetje van de gekke maar de SP heeft op 
1 februari schriftelijke vragen gesteld over het 
uitblijven van antwoorden op gestelde schriftelijke 
vragen. De SP heeft het college een ultimatum 
gesteld: vóór 01 maart 2011 dienen alle nog niet 
beantwoorde vragen te zijn beantwoord en de 
vragenstellers hiervan in kennis gesteld! 



 

 


