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

Afdelingsvoorzitter a.i.
Stefan Hugues
06-52350717
hugues@home.nl

Organisatiesecretaris

Henk Zegers
06-10154024
henkzegers18@hotmail.com

Ledenorganisatie
Stefan Hugues
06-52350717
hugues@home.nl

Hulpdienst SP

06-20526231
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@ziggo.nl
Henk Zegers:
henkzegers18@hotmail.com

AGENDA
• Zaterdag 12 maart, Partijraad
Amersfoort, 11.00-16.00 uur
• Fractieoverleg 20.00-22.00 uur,
maandagen 14 en 28 maart, en 11
en 26 (?) april, Fractiekamer SP,
Prinsessesingel 30 Venlo
• Ledenvergadering op 19 april om
19.30 uur in Café de Maagdenberg, Maagdenbergplein 11, Venlo
• Bestuursoverleg 20.00-22.00 uur,
dinsdagen 24 mei en 28 juni,
Fractiekamer SP in Venlo
• Regioconferentie SP Limburg op 9
april in `de Oranjerie`, Roermond
• Zondag 1 mei, Dag van de Arbeid
Voor komende activiteiten zie
ook: www.venlo.sp.nl
als eerste het laatste nieuws!
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Verkiezingsuitslag met twee gezichten
Op 2 maart vonden de verkiezingen voor Provinciale
Staten plaats. De SP behaalde zes zetels, ten opzichte
van de verkiezingen in 2007 betekende dit een verlies
van drie zetels. Voor de eerste keer verliest de SP
tijdens de Statenverkiezingen in Limburg.
SP-lijsttrekker Thijs Coppus: “Het is nooit leuk om te verliezen, toch komt het
verlies niet onverwacht. Tijdens de Statenverkiezingen in 2007
stond de SP in de peilingen op ruim 30 Kamerzetels. De uitslag die
we met deze Statenverkiezingen hebben behaald is vergelijkbaar
met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen. De SP is stabiel
gebleven en daar ben ik blij mee.”
Het politieke landschap in Limburg is flink veranderd. De PVV is de grootste
partij met 10 zetels, het CDA verloor 8 zetels en kwam ook uit op 10 zetels.
Coppus: “Wat de SP betreft is de PVV nu aan zet. De PVV moet met de billen
bloot en het voortouw nemen bij de coalitieonderhandelingen. De SP gaat met
open vizier de onderhandelingen in. Iedereen die kiest voor een sociaal
Limburg heeft de SP nodig.”
De SP kreeg in Limburg 53.709 stemmen, dit is goed voor zes zetels. De SP
bedankt al haar kiezers. Coppus: “Dankzij duizenden Limburgers is de SP een
factor van betekenis gebleven. De komende tijd gaan we knokken voor een
beter Limburg. Vanuit de oppositie, of vanuit het college van Gedeputeerde
Staten.”
Op 10 maart zijn in het provinciehuis in Maastricht de nieuwe leden van de
Provinciale Staten geïnstalleerd. Met zes Statenleden is de SP de vijfde partij
van Limburg. Marleen van Rijnsbergen uit Sittard, Ben Rewinkel uit Landgraaf
en Math Voncken uit Amstenrade deden voor het eerst hun intreden in
Provinciale Staten. Edwin Bus, Daan Prevoo en Thijs Coppus maakten de
vorige periode al deel uit van de Staten.
9 Maart stond in het teken van het afscheid van vijf SP Statenleden. Leny
Eijssen, Linda Haex, Peter Visser, Elke de Vries en Rob Janssen keren niet
meer terug als Statenlid voor de SP.
De Venlose kandidaat-Statenleden Ton Heerschop en Stefan Hugues
behaalden respectievelijk 552 en 294 stemmen. Ze mogen dan niet gekozen
zijn, uiteraard zetten ze hun huidige werkzaamheden in de raadsfractie en het
afdelingsbestuur voort.
Het verlies van de SP in Limburg is plaatselijk of
bescheiden of een bijna een halvering. Dit doet
pijn maar daarmee gaat de partij tevens terug
naar de 'normale omvang' van voor 2007, terwijl
in vergelijking met de laatste Kamerverkiezingen
juist winst is te zien voor de SP in Limburg. Een
dubbel gevoel dus; relatief wel winst maar toch drie zetels inleveren...
In Venlo behaalden de lokale kandidaten voor de staten ruim 17% van de
stemmen. Dat is een goed teken want daarmee zijn we dus duidelijk
herkenbaar voor de mensen als de lokale SP.
We willen de mensen duidelijk maken dat de proteststem tegen de zittende
macht op de PVV feitelijk een versterking van diezelfde macht kan zijn
geweest. Kan, want alles zal afhangen van het CDA in Limburg. Heeft het CDA
inderdaad de moed in Limburg om“Nee” te zeggen tegen een PVV als deze
haar standpunten over moskeeën handhaaft? Zo ja, dan is de enige optie een
sociale coalitie met PvdA, GroenLinks en de SP. Wij zijn daar in ieder geval
klaar voor! Want de SP wil besturen en heeft de alternatieven voor een
sociaal en menselijk beleid.
En wat die PVV betreft: Verkiezingen winnen is één, die winst vertalen naar
daadkrachtig bestuur is een heel andere. Ook een kiezer stoot zich niet
tweemaal aan dezelfde steen; bij een teleurstelling krijgen Wilders en zijn PVV
bij de volgende verkiezingen de deksel op de neus.

Voorlopige bestuurswissel, ledenvergadering op 19 april beslist
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2009 hield
de SP-Venlo in januari 2010 een ledenvergadering.
Tijdens
deze
bijeenkomst
werden
ook
de
bestuursleden gekozen en/of herkozen, met Jan
Coopmans
als
de
nieuwe
afdelingsvoorzitter. Nu ruim een jaar
later heeft Jan een mooie stap kunnen
maken in zijn dagelijkse werk waar hij
projectleider is geworden. Hierdoor
moest hij de werkzaamheden voor de
SP op een lager plan zetten maar nu blijkt dat zijn
nieuwe baan en zijn thuissituatie zo veel aandacht
vragen, dat hij zijn SP-werkzaamheden niet meer
goed kan uitvoeren.
Op 19 april aanstaande is er een algemene
ledenvergadering waarin onder meer de leden zich
verkiesbaar kunnen stellen voor de vacante
bestuursfuncties.
De bestuursleden Henk Zegers (organisatiesecretaris), Els Raeijmaeckers (penningmeester) en
Guus
Janssen
(algemeen/campagnes)
hebben
aangegeven nog een periode door te willen gaan en
zijn dus herkiesbaar.
In de bestuursvergadering van 9 maart 2011 heeft
bestuurslid Stefan Hugues aangegeven
bereid te zijn om als interim-voorzitter
aan te treden en de werkzaamheden
van Jan over te nemen. Het bestuur
heeft dit unaniem gesteund. Stefan
combineert
deze
taak
met
zijn
bestuursfunctie ledenorganisatie, en fractielid.
Stefan heeft bij zijn aanstelling als interimvoorzitter al aangegeven niet iemand te zijn om
even tijdelijk iets te doen en is dan dus ook
kandidaat-bestuurslid
voor
de
functie
van
afdelingsvoorzitter.
Het staat elk lid vrij om zich te kandideren voor een
bestuursfunctie. De leden op de ledenvergadering
op 19 april beslissen de nieuwe samenstelling van
het afdelingsbestuur.
Jan Coopmans heeft nadrukkelijk aangegeven om
wel actief te blijven voor de SP maar in mindere
mate dan voorheen. “Het voorzitterschap is te
belangrijk om daar niet alle noodzakelijke aandacht
in te steken”, aldus Jan. Vandaar zijn keuze. De SPVenlo zal Jan tijdens de algemene ledenvergadering
op gepaste wijze bedanken voor de inzet in de
afgelopen periode. Daarnaast wensen wij hem
natuurlijk veel succes met zijn nieuwe baan.
Ledenvergadering, 19 april, 19.30 uur in Café
de Maagdenberg (Maagdenbergplein 11 te Venlo)
Programma: Op deze bijeenkomst zal het bestuur
dus
een
interne
wijziging
doorvoeren,
de
kascontrolecommissie
doet haar (uitgestelde)
verslag
over
de
jaarrekening, de uitslag
van
de
Provinciale
Statenverkiezingen wordt
besproken
en
welke
gevolgen dit heeft voor de werkwijze van de
afdeling. Daarnaast bespreken we de actuele
politiek, actiepunten, scholing en de kerngroep.
Graag tot ziens op dinsdag 19 april aanstaande

Op onderzoek in de wijk Op de Heide
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 februari op
bezoek in de wijk Op de Heide
in
Tegelen.
Woningnood,
leegstand, rotzooi, hangjeugd,
en verkeersoverlast zorgen daar voor kopzorgen.
Terwijl de SP aanbelt bij de eerste huizen blijkt de
eerste reactie “zeker verkiezingstijd?” te zijn. Het
antwoord is natuurlijk “Ja, het is verkiezingstijd
maar voor de SP is het altijd campagne. Ook buiten
de verkiezingen om zijn we actief in de wijken.” We
wijzen de betreffende bewoner op de periode dat er
geen verkiezingstijd was en de SP bijvoorbeeld
opkwam voor de stadswinkels, het zwembad Nieuw
Steyl, actief bij bedrijfsstakingen, een buurtcomité
in de Vastenavondkamp ondersteunt, enzovoorts.
Waarom zouden we dus ook niet in verkiezingstijd
komen buurten? Het ijs blijkt snel gebroken.
Er volgen nog vele gesprekken. Een mevrouw
vraagt zich met verbazing af waarom zij direct na
haar scheiding nog gedwongen bij haar ex-man
moest blijven wonen terwijl er zoveel huizen leeg
staan. En inderdaad, het is opvallend hoeveel
huizen te koop staan. Formeel hoeft een
woningcorporatie hier natuurlijk niets mee, echter
uit de vraag van betreffende mevrouw lijkt een
tekort aan sociale woningruimte op de Heide
aanwezig te zijn.
Onze Hulpdienst heeft inmiddels namens
de mevrouw een klacht ingediend bij
Antares en verzocht om een spoedige
oplossing voor haar woonprobleem.
In een volgend gesprek gaat het ook weer over de
leegstand. Een buurtbewoner maakt zich ernstige
zorgen over de leegstaande panden en vraagt zich
hardop af of die binnenkort opgekocht gaan worden
door
uitzendbureaus
om
er
goedkope
arbeidskrachten uit Oost-Europa in te huisvesten.
Terechte zorgen, als geen ander weet de SP al jaren
hoe risicovol het is om arbeidsmigranten als één
groep te lokaliseren in de oudere wijken. Met de
nieuwe arbeidsmigranten uit Oost-Europa lijken de
fouten uit het verleden weer herhaald te worden.
Ook de snelwegen komen aan bod, de A73 ligt ten
westen van de wijk en mensen horen in de zomer
het verkeer voorbijrazen door de tunnelbak. De A74
maakt ook de tongen nog los: “Daar waar die dikke
nekken van Venlo wonen
wilden ze die snelweg niet
aanleggen.”, tekenen we
op uit de mond van een
zeer boze mevrouw. Ze
heeft een punt, deze
variant van de A74 is voor de wijk Op de Heide
ongewenst, ongepast en onfatsoenlijk.
Het was een goed wijkbezoek. De mensen zijn over
het algemeen positief over de wijk en zijn
verdraagzaam als het gaat om de buren van welke
afkomst dan ook. Maar er schuilt ook een gevaar in
de situatie van dit deel van Op de Heide. Als de
hoeveelheid arbeidsmigranten in deze buurt verder
toeneemt, kan dat zorgen voor toenemende
spanningen.
Dat
gekoppeld
aan
donkere
brandgangen en veel leegstand geeft al snel een
gevoel van onveiligheid.

