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SP zegt “nee” tegen de ‘wietpas’, voorstel 
kreeg meerderheid in de gemeenteraad 
  

Eind maart werd in de gemeenteraad van Venlo het debat 
gevoerd over het zogenaamde ingezetenencriterium, ofwel 
de wietpas. De gemeenteraad had de kans om zich 
unaniem uit te spreken tegen de wietpas en dus tegen 
datgene waar we juist afscheid van hebben genomen. 

Namelijk de grote overlast in met name de binnenstad door 06-dealers op hun 
scooter, straatdeals, drugspanden en verloederde straten. Die kans werd niet 
benut doordat CDA en Lokale Democraten, als voorstanders van de wietpas, 
tegen het initiatiefvoorstel stemden.  

 
SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort: "De wietpas toestaan biedt 
gemeenten slechts een schijnoplossing voor de drugsproblematiek waar de 
grensregio's mee te maken hebben. Laten we het kabinet vooral niet 
aanmoedigen door deze schijnoplossing door te voeren. Een wietpas in Venlo 
zal leiden tot een waterbedeffect: het verplaatst het probleem van gemeente 
naar gemeente en van de coffeeshop naar de straatdealer in de wijken en 
terug naar de binnenstad." 
 
Door het aannemen van het raadsvoorstel is de roep van 'Venlo' tegen het 
kabinet echter duidelijk: we pruimen geen wietpas! De Raad heeft 
burgemeester Bruls genoeg gereedschap meegegeven om in 'Den Haag' te 
bepleiten dat Venlo zelf wenst te regelen hoe ze de (soft)drugsproblematiek 
gaat aanpakken.  
 
In Utrecht gaat een proef lopen met gelegaliseerde wietteelt, gecontroleerd 
door de gemeente zelf. De SP is benieuwd hoe deze proef 
gaat uitpakken, en ziet een kans om dit ook in Venlo in te 
voeren om zodoende ook de gecriminaliseerde illegale 
aanvoer van softdrugs bij de coffeeshops aan te pakken, 
continue gegarandeerde kwaliteit te leveren en er als 
gemeente via belastinginkomsten aan over te houden waarmee de bestrijding 
van drugsgerelateerde criminaliteit betaald kan worden. Een win-win situatie. 
 
 

Ledenvergadering bespreekt verkiezingsuitslag, 
afdelingsfinanciën en bestuursamenstelling 
  
Dinsdag 19 april aanstaande is er een algemene ledenvergadering waar de SP-
leden de verkiezingsuitslag bespreken, de kascontrolecommissie haar 
uitgestelde verslag doet, en ere en nieuw afdelingsbestuur gekozen wordt 
waarbij ieder lid zich verkiesbaar kan stellen voor de vacante bestuursfuncties.  

 
Op 2 maart waren er verkiezingen voor de Provinciale Staten. Het resultaat 
voor onze partij viel iets tegen. Graag bespreekt het bestuur en de 
Statenfractie de uitslag, de reden en de gevolgen van deze uitslag. Want 
hebben we als SP zelf steken laten vallen of onvoldoende kenbaar kunnen 

maken waar we voor staan en wat we de afgelopen jaren voor 
elkaar kregen, of lag de oorzaak ergens anders. Lijsttrekker en 
fractievoorzitter Thijs Coppus zal ingaan op de 
coalitieonderhandelingen, de nieuwe SP-fractie en de nieuwe 
verhoudingen in het Limburgs Parlement. 

 
Voor meer informatie en/of de bestuursvacatures kunt u contact opnemen met 
Henk Zegers via 06-10154024 of per emial: henk.zegers@tiscali.nl 
De organisatie stelt er prijs op wanneer u zich aan meldt, of wanneer u 
verhindert bent, zich af meldt. Dit zodat we een beeld hebben van de opkomst 
en hiermee rekening kunnen houden bij de zaalhuur. Aan/afmelden kan ook bij 
Henk Zegers. Graag tot ziens op dinsdag 19 april 2011, vanaf 19.30 uur in 
Huize Maagdenberg (Maagdenbergplein 11 te Venlo, grote parkeerplaats aan 
de overzijde, zaal is vrij toegankelijk). 
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A G E N D A  
• Fractieoverleg op  maandagen  11 

april, 9 en 23 mei, en op vrijdag 22 
april. Om 20.00 uur, fractiekamer  
SP, Prinsessesingel 30  Venlo 

• Bestuursoverleg 20.00-22.00 uur, 
dinsdagen 12 april, 24 mei en 28 
juni. Fractiekamer  SP in Venlo 

• Buurten in de buurt op vrijdagen 
15 april en 20 mei. Tijd, locatie en 
aanmeldinfo via onze website. 

• Bijzondere ledenvergadering  op 
dinsdag 19 april, 19.30 uur, kleine 
zaal Huize Maagdenberg te Venlo 

• Cursussen, workshops, thema-
avonden: op verzoek en bij animo. 

• Zondag 1 mei: Dag van de Arbeid 
• Voor komende activiteiten zie 

ook: www.venlo.sp.nl  
als eerste het laatste nieuws! 



Op de Heide: een wijk onder druk 
 

Een wijk onder druk, zo kun je 
delen van deze wijk 
momenteel bestempelen. Het 
verslag op onze website, over 
ons buurtbezoek in deze wijk 
eind februari, leverde extra 

meldingen op van mensen over overlast en rotzooi. 
Rondom de sloopflats zou het helemaal een bende 
zijn. Dus tijd om poolshoogte te nemen.  
 
Via onze Hulpdienst klaagden bewoners dat we als 
SP ook eens een kijkje moesten komen nemen in 
hun deel van de wijk, want de laatste tijd werd het 
er een stuk onprettiger wonen. Elke klacht nemen 
we serieus dus namen we een kijkje in dit deel van 
de Tegelse wijk Op de Heide. 
 
Kuierend vanaf de kruising Brachterweg/ 
Glazenapstraat richting Spechtstraat is het genieten 
van de eerste stralen van de lentezon. Voorbij de 
onder de slopershamer zijnde flats is het echter 
alsof men een andere wijk binnenwandelt! Op de 
parkeerplaats voor de flat staan twee uitgebrande 
caravanwrakken. En de omgeving ligt vol rommel en 
hondenpoep. Het is daar kortom een zooitje. 
 
Bewoners vertellen de SP ook dat aan de achterzijde 
van de woningen, aan dit deel van de Brachterweg, 
ook nog wel wat te verbeteren valt. Door een 
gangetje is het een snelle doorsteek naar deze 
achterzijde. Op een parkeerplaats staan zes 
wagens, drie met Pools kenteken. Het is duidelijk 
dat hier veel arbeidsmigranten wonen. “Ze hebben 
die huizen gehuurd via het uitzendbureau, en dat 
huurt ze weer van een vastgoedonderneming uit 
Oosterhout”, zo vertellen buurtbewoners.  

Verderop in de Brachterweg 
staat een aanhanger met 
daarop afval. Arbeids-
migratie met weinig 
integratie in combinatie met 
een omgeving die steeds 
meer rommel aantrekt... 

 
Voor de SP reden om contact op te nemen met de 
afdeling Handhaving van de gemeente Venlo. Het 
wegnemen van de rotzooi kan wellicht verdere 
achteruitgang voorkomen. De volgende dag al 
reageert de gemeente: 
“Dank voor het bericht en 
vandaag nog ruimen we de 
zaak op.” En inderdaad zijn 
de caravanwrakken en 
aanhangwagen opgeruimd.  
De bewoners reageren verheugd dat zo snel dit 
wijkprobleem is aangepakt. Hoewel de eigenaar van 
de aanhangwagen daar blijkbaar weer niet zo blij 
mee was. Duidelijk is wel dat ook deze persoon zich 
aan de regels moet houden.  
 
Het is prettig om vast te stellen dat de bezoeken 
van de SP aan wijken en buurten ook voor de 
gemeente een betrouwbare informatiebron is. 
Steeds vaker komen we bij het buurten er achter 
welke problemen achter de voordeur leeft. En 
gelukkig komt het ook steeds sneller en vaker tot 
oplossingen vanuit zowel gemeente alsook vanuit 
bijvoorbeeld de woningcorporaties.  
 
Vertel de SP als er in uw wijk iets dreigt mis te gaan.

Op buurtonderzoek in Blerick 
 
Zaterdag 19 maart kende een prachtige zonnige en 

bij vlagen zelfs warme middag. 
En dus gingen we de deuren 
langs in een pittoresk stukje 
Blerick vlak buiten het centrum 

om bewoners te bevragen naar hun woonomgeving, 
en hoorden gelukkig veel positieve geluiden.  
 
In de Sint Amandusstraat werd enkele maanden 
geleden een drugspand ontruimd. De dichte woning 
is geen gezicht in de verder aantrekkelijke buurt 
met zowel koop- als huurwoningen. Diverse buren 
vragen zich dan ook af wat er met het pand gaat 
gebeuren want van verhuurder Woonwenz krijgt 
men geen informatie los… 
Daarnaast klaagt een buurman over het 
achterstallige onderhoud aan de huurwoningen: “Er 
is al jaren niks meer gedaan, men lijkt te wachten 
totdat de huurders vertrekken zodat men de woning 
kan verkopen.”  
 
Mensen ergeren zich over het groenonderhoud, 
plantsoenen die worden gebruikt als hondentoilet en 
hondenpaden die niet schoongemaakt worden. 
Daarnaast maken veel buurtbewoners zich zorgen 
over het parkeren. Er leven namelijk plannen om 
betaald parkeren in te voeren in het Blerickse 
centrum, en de grens van de betaalzone zou ook 
deze wijk beslaan. Echter zijn voor het betaalde 
parkeren evenzoveel voor- als tegenstanders. De 
voorstanders ergeren zich namelijk aan de 
parkeerdrukte tijdens koopavonden en het parkeren 
op de stoep daarbij. 
 

 
 

Een buurtbewoner klaagt over de trage afhandeling 
van zijn bouwvergunning. Hij moest de gemeente 
zelf wijzen op de WABO, een nieuwe wet die het 
vergunningsproces juist moest vergemakkelijken en 
versnellen! Na zo’n 8 maanden en een hoop gezever 
heeft hij de benodigde papieren binnen maar hij 
maakt zich zorgen om bouwbedrijven die enorm 
gebaat zijn bij het snel krijgen van vergunningen: 
“Het gaat hier wel om hun broodwinning”, zo stelt 
hij terecht.        
         
Ondanks enkele minpuntjes is het merendeel van de 
bewoners tevreden in en met deze buurt. De 
onderlinge sfeer is goed en er is op sommige 
plekken zelfs sociale controle van buurtgenoten 
onder elkaar. Die pluspunten maken van dit stukje 
Blerick een mooie woonomgeving maar de 
verbeterpunten verdienen zeker aandacht, en die 
gaan we ook vragen bij de instanties.  
 
De SP houdt een goed gevoel over aan het buurten 
in deze wijk. Daar waar nodig spelen we de 
informatie door aan de woningcorporatie en de 
gemeente. We verwachten dat zij, daar waar het 
hen betreft, de handschoen oppakken en zullen dit 
ook controleren.  



Achteraf gelijk krijgen: Zuiderbrug 
loopt vast, A75 via Klagenfurttracé! 
 
Woensdag 16 maart besprak de gemeenteraad de 
verkeersprojecten tot 2015 en bleek dat door de 

komst van de A74 veel toegangswegen 
potdicht zitten in de spits en dat er 
daardoor nu al gekeken wordt naar een 

nieuwe snelweg aan de oostkant van Venlo, de A75! 
De SP waarschuwde hier jaren geleden al voor...  
 
Over verkeer bestaat binnen de raad weinig 
onenigheid: Zorg voor duurzame verbindingen, zorg 
voor ondersteuning van de fietser en zorg ervoor 
dat de ontsluiting van woonkernen goed geregeld is. 
Dus is er steun voor de VVD als zij spreekt over de 
Gulicksebaan, is er steun voor de lokale partijen als 
het gaat om de fietspaden bijvoorbeeld in Belfeld. 
Kan niemand tegen het plan van GroenLinks zijn om 
eens te kijken voor een parkeerbalans in Venlo-
centrum, en is iedereen het eens met het CDA dat 
zei dat parkeren bij voorkeur per minuut zou 
moeten gebeuren. Allemaal prima ideeën. 
 
De SP bracht vooral onder de aandacht dat het 
jammer is dat er zo weinig belangstelling was voor 
de zaken die verder in de verkeersprojecten 
stonden. Want het is gewoon goed dat er in Geleen 
bij chemiepark Chemelot een verbinding komt van 
het spoor naar Duitsland waardoor er minder 
gevaarlijke stoffen door Venlo hoeven te rijden.  
 
Daar stelt de SP tegenover dat het jammer is dat 
het nachtmerriescenario van veel stilstaande 
voertuigen op de Zuiderbrug dichterbij lijkt te 
komen gezien de verkeerscijfers. Het antwoord van 
wethouder Beurskens (VVD): “We houden het in de 
gaten en als het verkeert gaat dan zal 
Rijkswaterstaat moeten acteren.” Maar dat is dus 
nadat de auto’s stilstaan! De SP kan vaststellen dat 
er pas achteraf maatregelen worden genomen 
terwijl men nu al weet dat het staat te gebeuren. 
 
Een zeer gevaarlijke benadering want als de 
Zuiderbrug vast staat met voertuigen dan kunnen 
bijvoorbeeld brandweerwagens niet meer via die 
route fatsoenlijk uitrukken. Liever zagen we dat de 
wethouder actief alternatieven onderzocht!  
 

 
 

Op de vraag van SP-raadslid Ton Heerschop: "Of er 
onderzoek wordt gedaan naar de A74-oost 
(Klagenfurtvariant)", gaf de wethouder aan dat er 
wellicht inderdaad daar ook een snelweg moet 
komen. "En laten we die dan maar meteen de A75 
noemen", aldus wethouder Beurskens. Met andere 
woorden, de SP had in het verleden gelijk toen zij 
aangaf dat enkel de Klagenfurtvariant de minst 
belastende optie voor Venlo was.  

Vragen SP over bezuiniging op 
inburgeringtraject en taalonderwijs 
 
Het kabinet bezuinigt zwaar op de budgetten voor 
inburgering. De uitvoering van de inburgering ligt 
bij de gemeenten. Op 15 maart gaf de gemeente 

Venlo aan dat zij 90% gaat 
korten op de door hen 
ondersteunde inburgering-
trajecten, en wat wel nog 
voorrang krijgt. Over deze 
schijnbare tegenspraak in 

het beleid heeft de SP vragen gesteld.  
 
De gemeente Venlo gaf te kennen dat de mate van 
inburgering vanaf dit jaar zal afnemen met circa 90 
procent. Waar in 2010 nog 400 personen werden 
geholpen, zullen dat er dit jaar 100 worden en vanaf 
2012 zijn dit er 40 per jaar. "Het leren van de 
Nederlandse taal en kennis van de normen en 
waarden in de Nederlandse maatschappij, blijven 
belangrijk voor de integratie van nieuwe inwoners 
van Venlo. We zullen echter prioriteiten moeten 
stellen. We kunnen alleen nog een financiële 
ondersteuning bieden aan mensen die het niet zelf 
kunnen betalen," licht wethouder Testroote (PvdA) 
in een persbericht toe. 
 

SP-fractievoorzitter Alexander Vervoort: 
"Het aantal immigranten dat zich 
vestigt in Nederland neemt sinds 2002 
behoorlijk af maar voor die groep 
mensen die hier blijft is het wel 

noodzakelijk dat ze de taal leren spreken en 
schrijven. Taalonderwijs is naar mening van de SP 
het begin van inburgering en niet het eindstation. 
Zeker op de werkvloer is het belangrijk om de 
(veiligheid)regels te begrijpen en contact te kunnen 
leggen met collega's. Het is dan ook onbegrijpelijk 
dat aan nieuwe Nederlanders nu wordt gezegd dat 
ze het maar zelf moeten uitzoeken maar hen wel 
verplicht wordt om een (vaak erg dure) 
inburgeringcursus te gaan volgen, terwijl deze 
mensen in eerste instantie bezig zijn met overleven 
en een plek in de maatschappij te verwerven, wat 
dus lastig gaat wanneer je de taal niet kent."  
 

 
 

Vervoort: "Met het korten op de 
inburgeringtrajecten schiet de overheid zichzelf in 
de voeten, en herhaalt ze de mislukte integratie met 
de eerste generaties gastarbeiders. Dat is zonde, 
onnodig en in totale tegenstelling met wat 
gemeenten en kabinet zeggen te willen bereiken, 
namelijk dat elke nieuwe Nederlander inburgert. Ik 
kan dit niet plaatsen en hoop dat de wethouder in 
'Den Haag' aan de bel gaat trekken om een 
herhaling van eerder gemaakte fouten te 
voorkomen." 



Rutte’s economische bangmakerij 
 
Het Centraal Plan Bureau kwam half maart met 
bemoedigende cijfers. Rutte zit nog geen half jaar in 

het torentje en de economische 
groei in 2012 lijkt op 1,5% uit te 
komen, de werkeloosheid op 4%, 
het volume van de wereldhandel 

stijgt, én toch moeten we bezuinigen?! Mensen 
moeten toch tot anderhalf keer modaal inleveren 
terwijl alles in de positieve richting wijst? De reden 
is eenvoudig, het antwoord is macht!  
 
Mark Rutte (VVD) is premier maar wel eentje met 
een zeer mager mandaat. Hij is door een sluw 
kunstje van Maxime Verhagen (CDA) in een 
gedoogconstructie getrokken met de PVV van Geert 
Wilders. En dat allemaal door spierballentaal over 
enorme bezuinigen die zouden moeten waarbij 
leuke dingen voor de gewone man er niet in zitten. 
Die gewone man, ook vaak de 'hardwerkende 
Nederlander' genoemd, levert overigens wel een 
arbeidsproductiviteit om trots op te zijn, en is de 
kurk waar de Nederlandse economie op drijft. En 
juist die kurk sloopt men nu in Den Haag.  
 
Het probleem zit hem in de werkeloosheid, dat is de 
achilleshiel van het liberale verhaal. Immers als een 
bepaalde hoeveelheid van de aangeboden arbeid 
werkeloos thuis zit dan zal het overige deel niet al 
te hoge looneisen stellen en dat is weer positief voor 
het bedrijfsresultaat, de aandeelhouders en 
uiteindelijk de bonus van de directeur. Met maar 4% 
is dat werkeloosheidspercentage te laag om de 
gewone man mee bang te maken. En dus blijft het 
motto ‘bezuinigen tot het gaatje’ want anders 
krijgen we zogenaamde “Belgische toestanden”, wat 
dat dan ook mag zijn... 
 
En ondertussen krijgt de bankdirecteur weer zijn 
miljoenenbonus op basis van totaal foute producten 
als woekerpolissen en beleggingshypotheken. 
Bezuinigen we op de zwaksten in de samenleving 
zoals de mensen in de sociale werkplaatsen of 
leerlingen die zorg nodig hebben. Draaien vooral 
CDA-ministers onder Rutte sneller dan een 
windhaan bij windkracht tien en is de PVV sneller op 
weg naar de politieke elite dan een intercity met 
defecte remmen.  
 
De gevestigde partijen hebben niet 
het lef om datgene aan te pakken 
waar het echt om gaat, namelijk de 
enorme zelfverrijking van een klein 
deel van de samenleving en het 
gebrek aan solidariteit dat dit met 
zich mee brengt. Liberalen pronken 
graag met het gegeven dat 20% 
van de Nederlanders voor 80% van de inkomsten 
zouden zorgen, maar vergeet daar gemakshalve 
even bij te vermelden dat deze 20% ook 80% van 
de rijkdom én de macht in handen heeft. 
 
Het is volslagen belachelijk om in Venlo te moeten 
bezuinigen terwijl er mensen in de Nederlandse 
samenleving een bonus krijgen die het tekort van 
onze gemeente drie keer kan opvangen. Dat is 
pervers, walgelijk en schandalig. Maar zowel VVD, 
CDA alsook de PVV werken hier 'gewoon' aan mee. 
Verdere bezuinigingen op het gemeentefonds zijn 
dan ook niet langer acceptabel. Een signaal dat 
glashelder moet doordringen tot de VVD-CDA-PvdA 
coalitie in onze gemeente.  
 

Niet kleineren, maar emanciperen 
 

Bij de Provinciale Statenverkie-
zingen hebben kiezers met hun 
onderbuik op ‘Wilders’ gestemd 
omdat hij het duidelijkste verhaal 
heeft, niet omdat hij de beste 

oplossingen heeft. ‘Limburg mag teruggegeven 
worden aan Duitsland’ en ‘Venlo officieel omgedoopt 
tot tuigdorp’. De reacties op de winst van de PVV in 
Limburg worden langzamerhand voorspelbaar.  
 
Voor een groot deel van de goegemeente zijn de 
92.488 Limburgers die op 2 maart PVV stemden 
simpelweg ‘tuig’. En voor het gemak worden alle 
andere Limburgers als onderdeel van het ‘probleem’ 
beschouwd.  
Dit is precies de manier waarop Wilders met de 
islam omgaat. Een paar mensen verpesten het voor 
de groep, daarom wordt de hele groep beschimpt. 
 
Het is de PVV gelukt om de onvrede van veel 
mensen een stem te geven. Onvrede over 
verloederde buurten, voorzieningen die verdwijnen, 
werkloosheid en de toestroom van Oost-
Europeanen. Kiezers hebben met hun onderbuik op 
‘Wilders’ gestemd omdat hij het duidelijkste verhaal 
heeft, niet omdat hij de beste oplossingen heeft. 
 
Het is gemakkelijk om al deze PVV-stemmers weg 
te zetten als ‘dom tuig’, maar hierdoor wordt de 
partij alleen maar sterker. De opkomst van de PVV 
laat zien dat er een grote kloof is ontstaan tussen 
de gevestigde partijen en de mensen in de dorpen 
en buurten. Politiek is tegenwoordig vooral een zaak 
van hoogopgeleiden, die niet weten wat het is om in 
een afbraakbuurt te wonen en om 30 jaar in 
dezelfde fabriek te werken. 
 
De meeste PVV-stemmers zijn gewone mensen met 
dagelijkse zorgen in een sterk veranderende 
samenleving. Mensen die het gevoel hebben door de 
politiek in de steek te zijn gelaten en die een 
duidelijke boodschap aan de gevestigde orde 
hebben: ‘Luister naar ons!’ 
 
Het is de taak van de politiek om deze mensen een 
stem te geven. Veel te vaak is politiek 
eenrichtingsverkeer: ‘Wij bepalen wel wat goed voor 
u is’. Dit moet anders, politiek moet mensen 
emanciperen, niet kleineren. Want alleen door te 
luisteren, een duidelijk verhaal te hebben en samen 
met de mensen te knokken voor een goede buurt, 
werk en perspectief, lukt het om Limburg te 
heroveren op de onderbuik. 
 
 

Wie kan er een handje helpen? 
 

Onze eigen Hulpdienst zoekt leden die meehelpen 
om deze dienst draaiende te houden. We willen 
graag mensen kunnen helpen maar momenteel is de 
Hulpdienst afhankelijk van maar enkele toegewijde 
leden die om toerbeurt het telefonisch spreekuur 
bemensen. Versterking is dan ook gewenst. 
 

Daarnaast zijn we altijd op zoek naar mensen die de 
Tribune helpen rondbrengen bij onze leden. Vele 
handen maken licht werk en verlicht het werk van 
sommige Tribunebezorgers die nu bij wel erg veel 
leden in hun omgeving moeten bezorgen. 
 

Meer informatie en aanmelden bij Henk Zegers via 
06-10154024 of per emial: henk.zegers@tiscali.nl 
 


