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

Afdelingsvoorzitter

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

06-57305201
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

AGENDA
• Buurten in de buurt: vrijdagen 9
juni in Arcen, 24 juni in Belfeld, 26
augustus in Velden (zie website).
• 11 juni ‘Dag van de taal’, 11 uur in
zaal de Eenhoorn in Amersfoort.
• Kerngroep bijeenkomst 16 juni en
5 juli, 19.30 uur, café Maagdenberg
• Fractieoverleg op maandagen 20
en 27 juni, en 12 en 26 september
om 20.00 uur, Prinsessesingel 30.
• Bestuursoverleg op dinsdagen 28
juni, 30 augustus, 27 september,
20.00 uur, SP-kamer in de stadswinkel, Prinsessesingel 30 Venlo.
• Partijraad, zaterdag 25 juni, 11 uur,
in zaal De Eenhoorn in Amersfoort.
Voor aankomende activiteiten
zie ook: www.venlo.sp.nl:
als eerste het laatste nieuws!
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Actievoeren werkt: Zwembad definitief gered
Op 31 mei werd bekend dat zwembad Nieuw Steyl voor de komende tien jaar
wordt overgenomen door Stichting De Sluis Jeugdhulpverlening. Deze stichting
zal het zwembadgedeelte verhuren aan Rodan zwemscholen. De
SP is ontzettend blij en opgelucht met dit nieuws. Na maanden
van actievoeren, en een eerste succes in november om directe
sluiting te voorkomen, is het succes nu compleet dat het
zwembad open zal blijven.
Natuurlijk is de SP blij met het behoud van het zwembad Nieuw Steyl, waar wij
samen met de verschillende verenigingen, gebruikers, boze burgers en het
personeel hard voor gestreden hebben. Toch houden we gemengde gevoelens
omdat alle medewerkers intussen overgegaan zijn naar zwembad de
Wisselslag in Blerick, en ook de verenigingen en gebruikers daar al zijn
ingeroosterd. Wat na heropening van 'Steyl' hiermee gebeurd is een
vraagteken. We houden de vinger aan de pols en blijven nauwgezet volgen
hoe en of de verenigingen een plaats krijgen in het nieuwe concept.
Vanzelfsprekend moeten er nog de nodige aanpassingen gebeuren aan het
pand, een van de redenen waarom de gemeente van het bad af wil. Om die
reden zal het zwembad per 8 juli enkele maanden sluiten om daarna in een
opgeknapt gebouw door te gaan als volwaardig openbaar zwembad. Het bad
blijft dus een openbare voorziening en daar zijn we erg tevreden over. Ook
een compliment aan het gemeentebestuur dat ze dit toch voor elkaar heeft
gekregen, al was daar wel enige stevige druk van met name de SP voor nodig.
De SP heeft direct na het bekend worden van deze overname contact gezocht
met Stichting De Sluis Jeugdhulpverlening en navraag
gedaan hoe de toekomst van de diverse gebruikers er uit
gaat zien. Daarover moeten nog de nodige besluiten
vallen en is nog weinig bekend. Wel is duidelijk geworden
dat De Sluis in het zwembad mogelijkheden ziet om de
jongeren uit hun doelgroep scholing en begeleiding aan
te bieden zodat zij betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt.
Misschien worden onze toekomstige horecamedewerkers of zweminstructeurs
wel opgeleid in Nieuw Steyl. Een maatschappelijke invulling waarmee de SP
zeer tevreden kan zijn.
Het zwembad wordt verkocht voor het symbolische bedrag van 1 euro. Dat is
raar want wethouder Testroote heeft steeds gezegd: “Het pand en de grond
worden tegen een marktconforme prijs, en zeker niet voor een schijntje,
verkocht.” Het overnamebedrag zal best een onderhandelingsresultaat kunnen
zijn maar 1 euro vragen terwijl de gemeente steeds zei dat er tonnen aan
renovatiekosten in zitten?
En ook heel vreemd dat de gemeente daar geen geld voor zegt te hebben
wanneer ze intussen wel tegelijkertijd voor bank speelt en miljoenen naar het
nieuwe VVV-stadion laat wegvloeien, het MFC aan het staatssteuninfuus legt,
en kort op de breedtesport en deze overlaat aan 'de markt'..?!? Dit roept wel
nog wat vragen op bij onze raadsfractie.
De SP sprong herfst 2010 direct op de bres toen de sluiting van het zwembad
per 1 januari 2011 onafwendbaar leek. Onze acties brachten de gemeenteraad
op
andere
gedachten,
het
zwembad blijft tot de zomer open
en intussen zou gezocht worden
naar
een
geschikte
overnamekandidaat. Die is nu
gevonden. Gelukkig geeft deze
invulling, die nog verder moet
worden uitgewerkt, naar het lijkt
een goed toekomstperspectief voor
Zwembad Nieuw Steyl! Verzet en actievoeren werkt, zo blijkt ook hier weer.

Raadsleden lopen 4daagse voor
goede doel Toon Hermans Huis

Motie voor mantelzorgwoningen
werd unaniem aangenomen

Van 19 t/m 22 juli doen SP-raadsleden Alexander
Vervoort en Ton Heerschop mee aan de Vierdaagse
in Nijmegen. Deze sportieve uitdaging doen ze niet
alleen voor hen zelf. Aan hun wandelprestatie
hebben ze via een sponsoractie een goed doel
gekoppeld. Ze lopen samen de 360 kilometer om
zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen voor
het Toon Hermans Huis in Venlo (THHV). Sponsor
beide heren en steun daarmee het goede doel.

De SP kreeg meldingen van
mensen die graag op
termijn een zogenaamde
mantelzorgwoning bij het
eigen
huis
willen
realiseren. Maar aanvragen
hiervoor worden door de
gemeente steeds afgewezen omdat het niet in lijn
zou zijn met het bestemmingsplan. Eind mei diende
de SP, gesteund door de hele raad, met succes een
motie
in
om
de
regels
te
wijzigen
en
mantelzorgwoningen mogelijk te maken.

De doelstelling van het Toon Hermans Huis in Venlo
luidt: 'We zijn er om mensen met kanker en hun
naasten te helpen zo goed mogelijk te leven en om
te gaan met kanker. We willen hen tot steun zijn,
een ontmoetingsplaats en wegwijzer.' Toen THHVdirecteur Lia de Loey-Killaars werd
gevraagd of beide raadsleden voor het
THHV mochten lopen, werd ze meteen
enthousiast en zegde alle steun toe. Het
THHV is namelijk afhankelijk van
subsidies, donaties en giften om haar werk voort te
kunnen zetten in deze belangrijke voorziening voor
mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden.
Raadslid Ton Heerschop: “Ziek zijn is geen keuze,
als wij in Nijmegen een prachtig feest kunnen vieren
met 45.000 wandelaars en honderdduizenden
bezoekers dan is het goed dat te koppelen aan
mensen die een dergelijke tocht niet meer kunnen
volbrengen omdat zij getroffen zijn door ziekte of
voor een ziek familielid zorgen.”
Vervoort en Heerschop hadden al een tijd geleden
besloten dit jaar mee te lopen met de Nijmeegse
Vierdaagse. Het idee ontstond om daar een goed
doel aan te koppelen via de officiële Vierdaagse
Sponsorloop. Dat doel moest zeker geen politiek
doel zijn en er moest ook geen politiek mee
bedreven worden.
Met alle lopers samen wil de Vierdaagse
Sponsorloop een recordbedrag ophalen voor zoveel
mogelijk goede doelen. De Sponsorloop biedt een
100% garantie dat alle sponsoring voor 100% naar
het goede doel gaat, dus géén strijkstok. Het geld
wordt pas overgemaakt nadat men de Vierdaagse
op 22 juli heeft uitgelopen. Vervoort: "Voor mij is
deze regel een extra motivatie om elke dag opnieuw
de finish te halen!"

Via hun eigen website gekoppeld aan hun
loopnummer
kan
men
Alexander
Vervoort
(http://tiny.cc/nwzjy)
en/of
Ton
Heerschop
(http://tiny.cc/nm5zo) sponsoren (minimumbedrag
is 5 euro). Allebei de heren sponsoren mag
natuurlijk ook.
"Wij rekenen en hopen op een flink bedrag voor ons
goede doel. Steun dit via onze wandelprestaties.
Alvast enorm bedankt, mede namens het Toon
Hermans Huis in Venlo!!", zeggen Alexander
Vervoort en Ton Heerschop.

In de gemeente leven meer mensen met de
gedachte om op eigen grond van een bijgebouw/
stal/ garage/ tuinhuis, een zorgwoning te maken.
Met
zo’n
mantelzorgwoning
(uitpandig)
of
kangoeroewoning (inpandig) kunnen ouderen en
zorgbehoevende mensen in de directe nabijheid van
(klein)kinderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
wonen. Ook verlichten ze door hun initiatief
enigszins de druk op de gezondheidszorg en
drukken daarmee enigszins de kosten van die zorg.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Ook het gezin
Timmermans vroeg onze Hulpdienst om raad. Ze
willen graag een mantelzorgwoning bij het eigen
huis realiseren. Deze familie heeft met hun dochter
besloten dat zij samen in Venlo-zuid oud willen
worden, en hun dochter een deel van de zorg op
zich wil nemen tegen de tijd dat dit nodig is. Om dit
te realiseren willen ze hun eigen woning overdragen
aan het gezin van de dochter, en zelf de garage op
het erf zodanig inrichten dat het een eenvoudige
kleine mantelzorgwoning kan worden. Een prachtig
idee maar het mag niet van het bestemmingsplan.
Tijd dus om daarin verandering te brengen!”
Het verzoek van de familie Timmermans werd dus
door de gemeente afgewezen en ze begrepen er
terecht niks van. Net als de SP die poolshoogte
kwam nemen. Op onze brief reageerde de
wethouder dat 'men het euvel inzag maar de regels
nu eenmaal de regels zijn en die aangepast zouden
moeten worden en dat waren ze zelf niet van plan.'
Tijd voor ons om een ander politiek
instrument te gebruiken en via een
oproep (motie) de wethouder te
dwingen de papieren regels aan te
passen.
Onze
motie
werd
mee
ingediend door alle andere partijen in
de raad en daarmee ook unaniem aangenomen.
Niet alleen de volledige raad omarmde ons initiatief,
ook wethouder Testroote (zorg/welzijn) nam de
motie zonder veel moeite volledig over. Zijn reactie
was als volgt: “Het college denkt dat er geen nieuw
beleid nodig is, daar waar nodig passen we het aan.
Hoe dit precies vorm krijgt kijken we af bij
buurgemeenten die dit al aangepast hebben en hoe
zij dat uitvoeren. Ik kom waarschijnlijk nog voor de
zomer met een voorstel hoe we dit gaan aanpakken
en veranderen. We zien nu ook de noodzaak tot een
aanpassing van de huidige regels.”
Vervoort: “Ik ben ontzettend blij dat het huidige
beleid zonder al te veel moeite verbeterd gaat
worden. Ook via deze weg wenst de SP alle mensen
met een woon-zorgwens van harte proficiat met
deze overwinning!”

SP kan niet instemmen met déze
plannen voor het kazerneterrein

Lijmpoging coalitie geslaagd maar
wie heeft er nu baat bij de breuk?

Eind mei bepaalde de raad voor
de hele (her)ontwikkeling van het
kazerneterrein aan de Blerickse
maasoever haar ‘go/no go’ met
alle mitsen en maren die daarbij
horen, plus een miljoenen investering. Het werd een
grimmige en spannende raadsvergadering waarbij
de uitslag tevoren eigenlijk al vast stond.

Na een tumultueuze week
is de kogel dan door de
kerk: De coalitiebreuk is
10 juni gelijmd en de
politieke crisis is geslecht.
Verwacht en verstandig
maar waar was die breuk
dan voor nodig? Reinste machtspolitiek, uitbuiten
van de situatie, afvalligen terug in het korset
persen, en/of het openbreken en aanscherpen van
het coalitieakkoord?

Het besluit in het raadsvoorstel heeft op het eerste
gezicht ‘weinig’ om ogen enkel dan in te stemmen
met de visie en het beschikbaar stellen van een
stevig krediet. Daaraan vastgekoppeld echter zit
natuurlijk meer. Veel meer zelfs.
Natuurlijk ligt er een uniek plan met het
kazerneterrein, er zijn enkele partners gevonden die
willen en kunnen investeren, een mooie ‘stip aan de
horizon’. Maar de hypotheek/lening, rente-inning,
aandelenconstructie, huureisen, tekort op de
grondverkoop, ontbreken van een exploitant,
onzekerheid over deelnemende partners, en of we
er ooit nog uit kunnen stappen, herbergen allen zo’n
groot risico dat men zich kan afvragen of we hierna
niet met één been al diep in het drijfzand staan.
Het terrein herontwikkelen is niet onlogisch gezien
de kosten die Venlo er nu aan heeft. De SP heeft in
juni 2010 gekozen voor de visie ‘Lijnstad’ met de
opmerking deze visie ook zo uit te voeren dat er
sprake is van behoud van monumentale en
beeldbepalende gebouwen, de parkachtige setting,
en het tonen van het voormalige fort dat nu nog
onder de grond zit. In de huidige opzet zien we hier
echter weinig van terug.
Een derde van de beeldbepalende gebouwen
verdwijnt, alleen de Rijksmonumenten blijven
overeind. Op enkele plekken zou het oude fort
zichtbaar worden maar of dit ook gaat gebeuren is
nog maar de vraag, aangezien dit in een latere fase
zal verrijzen. En of daar dan nog geld voor zal zijn?
Dit toekomstbeeld, dit doemscenario, ziet de SP niet
graag plaatsvinden. Maar dan moet er wel een plan
worden aangenomen dat financieel dekkend is en
geen onnodige risico’s met zich mee neemt. En dat
is nu zeker niet het geval.
Het raadsvoorstel kent hele mooie plannen, visie en
gedurfde investeringen. Maar aan het voorstel
kleven te grote financiële risico’s die een fikse greep
doen uit de schatkist aan gemeenschapsgeld,
mogelijk voor de komende
jaren aan tekorten laat zien die ook weer opgevangen
moeten worden - waardoor de
komende
begrotingen
compleet dichtgetimmerd zullen zijn. Immers,
tegenvallers kunnen opgevangen worden en
begrotingen zijn altijd wel sluitend te krijgen, de
vraag is alleen ten koste van wie en wat?
Waar andere fracties hun voorstellen niet indienden
of weer introkken, handhaafde de SP haar voorstel
omdat deze voor ons cruciaal is om in te kunnen
stemmen met dit raadsvoorstel. Het amendement
kreeg geen meerderheid en daarmee werden we
gedwongen
om
in
te
stemmen
met
een
raadsvoorstel dat zulke financiële risico’s in zich
heeft, dat de SP die niet voor haar rekening kan
nemen. Zodoende moesten we wel tegen stemmen.

Op 28 mei sneuvelde de coalitie. Vanwege het
dwarsliggen van de PvdA in het debat rondom de
miljoeneninjectie voor het kazerneterrein/MFC/VVVstadion had de VVD een reden gevonden om het
vertrouwen in de coalitiepartner op te zeggen en
daarmee de stekker uit de coalitie te trekken.
De coalitiepartijen gingen weer om tafel na
bemiddeling van het CDA en ‘inventarisator’ Lei
Heldens (oud-wethouder CDA-Venray) en de
voorstellen en aanbevelingen die hij noteerde na
gesprekken met de partijen. Binnen enkele dagen
werd vervolgens de coalitiebreuk weer gelijmd.
De verklaring die VVD, CDA en PvdA voor de media
gaven is voor alle drie de partijen op eigen wijze uit
te leggen. Als het college van B&W erin slaagt om
het VVV-stadion goedkoper te maken dan kan de
PvdA zeggen: “Zie je wel, ons voorstel is feitelijk
uitgevoerd”. De VVD zal zeggen: “Natuurlijk letten
we op de centjes”. Wordt het miljoenenproject toch
duurder, dan kunnen beide partijen aangeven dat er
- toen dat eenmaal bekend was - er geen weg meer
terug was, omdat het kapitaalvernietiging zou zijn.
Vele uitleggen mogelijk, wat schieten we er mee op?
De oorzaak van de breuk lag ook in het botsen van
de ego’s binnen VVD en PvdA. Voor de VVD was het
zout strooien in een open wond door
de tegenstem van de PvdA voor de
plannen en financiering rondom het
VVV-stadion. De emoties liepen net
even te hoog op en het vertrouwen
vertrok
te
paard
en
kwam
schoorvoetend terug. Het was de VVD die de breuk
inzette en binnen de kortste keren eigenlijk de
controle over het proces begon te verliezen. Een
breuk op een gevoelig moment (deze maand beslist
de raad over de kadernota) dat slecht is voor het
vertrouwen en besturen van Venlo.
Dit najaar zal blijken wat de mooie woorden
allemaal
waard
zijn.
Dan
komen
de
samenwerkingsovereenkomsten met onder andere
‘MFC de Kazerne’ voor besluitvorming in de raad.
Dan moet opnieuw “ja of nee” worden gezegd tegen
de bijdrage van minstens 36 miljoen euro of wellicht
meer of ietsjes minder. Dan zal blijken of de PvdA
nogmaals uit de band mag of wil springen door
wederom tegen deze financiering te zijn, of
tevreden wordt gesteld door een (kunstmatige)
correctie van de totale kosten.
De SP is hoe dan ook blij dat er weer een coalitie is
en dat deze nog voor de behandeling van de
kadernota weer op orde is. Feliciteren van de
partijen gaat ons te ver want het is ronduit
schandalige machtspolitiek vanuit de VVD die tot
deze onrust heeft geleid. Wordt vervolgd…?

Project ‘Burgerhulpverlening’ is
uitvoerbaar. Weet Venlo dit ook?
In 2010 heeft de SP met twee moties
verzocht onderzoek te doen naar de
mogelijkheden tot, en volledige uitrol
van, het levensreddende project
‘Burgerhulpverlening’. De raad wilde
in juni 2010 geen geld beschikbaar
stellen. Onlangs stuitten we op een brief waaruit
blijkt dat de feitelijke uitrol van dit AED-project met
subsidie gerealiseerd kan worden. De gemeente
Venlo heeft deze brief ook ontvangen! De SP-motie
kan dus worden uitgevoerd maar het is ons
onduidelijk of B&W dit beseft en of ze hiermee ook
iets doet. Via vragen aan het college willen we
duidelijkheid krijgen.
SP-raadslid Ton Heerschop: “Hoewel
bijna een jaar te laat is de SP blij met
het feit dat nu eindelijk een dekkend
netwerk voor reanimatie-oproepen in
de gehele gemeente Venlo kan worden
gerealiseerd. Wel vreemd dat we hier
zelf constant om moeten vragen, en het
gemeentebestuur blijkbaar in april al wist dat er
subsidie voor is maar er (nog?) niks mee doet.”
Want de gemeenteraad heeft in februari en juni
2010 twee moties van de SP behandeld over de
uitrol van het project ‘AED Burger Hulpverlening
Limburg’ voor Venlo, waarbij hartmassageapparaten
(en de cursus bediening hiervan) in de hele
gemeente beschikbaar zullen zijn, zodat direct na
een noodoproep vrijwilligers snel bij het slachtoffer
zijn en kunnen beginnen met de levensreddende
handelingen.
De uitrol liep spaak doordat de raad niet het
benodigde budget hiervoor beschikbaar wilde
stellen. Daarop startte de SP een onderzoek naar de
mogelijkheden om via een
initiatiefraadvoorstel deze uitrol
alsnog te realiseren. Nu blijkt
uit
een
brief
die
de
ambulancedienst RAVLN in april
aan
de
gemeente
Venlo
stuurde, dat het benodigde budget door de provincie
wordt verstrekt. Hiermee staat niets meer de
uitvoering van de SP-motie, en daarmee de
volledige uitrol van het AED-project voor de
komende jaren, in de weg!
Maar beseft de gemeente dit wel, is ze hiervan op
de hoogte, en gaat ze het nu ook echt uitvoeren, is
het college hiertoe bereid? Veel vragen die we graag
beantwoord krijgen.
Heerschop: “Het is goed dat deze gelden door de
provincie beschikbaar zijn gesteld. Nu kan
daadwerkelijk in Venlo de zaak worden opgepakt!
Het enige wat de SP nog wil is dat ook de gemeente
en haar partners dit project breder onder de
aandacht brengen van het publiek, zodat meer
mensen zich aanmelden als vrijwilliger.”
Mede om die reden heeft de SP op 20 mei vragen
gesteld aan het college van B&W om ook dat nog
voor elkaar te krijgen. Mocht het college hier niet op
ingaan zal de SP het opnieuw per motie via de raad
gaan afdwingen. We geven deze strijd echt niet op.

Kerngroep SP: doe mee, denk mee
De SP bestaat bij de ‘gratie’ van haar leden. Zonder
leden
geen
ideeën,
geen
acties,
geen
veranderingen, geen beter Nederland. Zonder leden
ook geen partij, geen lokale afdeling en geen lokale
activiteiten. Leden zijn de ogen en oren, de handen
en voeten van de afdelingen, ze vormen de kern
van de partij. Ook lokaal. Iedereen die lid werd van
de SP deed dit om een reden. Soms uit onvrede,
soms om een daad te stellen, misschien om ons
werk te steunen, maar misschien ook om je eigen
ideeën van de grond te krijgen of om er met
gelijkgestemden over te praten. Je kunt passief aan
de kant blijven en de partij steunen, geen punt
hoor, even goede vrienden. Maar je kunt ook actief
meehelpen, meedenken, meepraten, meedoen.
De
kerngroep
is
een
discussieplatform en de kern
van de afdeling. Deze groep is
voor
SP-leden
een
laagdrempelige manier om de
standpunten van onze partij
beter te leren kennen door middel van politieke
basisvorming, de lokale politieke situatie, discussie
of debat met andere leden.
De Kerngroep is ook de groep actieve vrijwilligers
van de SP die zich bezig houden met allerlei
activiteiten
als
campagnes
voeren,
acties,
onderzoeken, je eigen specialisme en kennis
meegeven, de Hulpdienst mogelijk maken, Tribunes,
ZO-kranten, en/of folders bezorgen etc.
Ook kan de kerngroep het bestuur en de
raadsfractie ondersteunen en deze prikkelen; hulp
bij ontvouwen van initiatieven, hulp bij activiteiten
en/of acties, aandragen van nieuwe ideeën,
problemen richting het bestuur en fractie.
Dat is de kracht en vormt de basis hoe de SP is
opgebouwd en zich onderscheidt van andere
politieke partijen. Het afdelingsbestuur voelt de
behoefte tot meer contacten met en tussen de
leden, elkaar beter leren kennen, wensen om te
zetten in daden. Kortom: ook om plaatselijk meer
invloed uit te kunnen oefenen. Maar ook voor de
actieve leden die meer belangstelling tonen voor het
‘landelijk programma’ zijn zeer welkom als lid van
de kerngroep of om een keer aan te schuiven.

In de kerngroep leer je ook de standpunten en
werkwijze van de SP beter kennen, en het is ook de
kweekvijver voor nieuw talent en bestuurders. De
huidige bestuursleden en raadsleden komen allen
voort uit deze kerngroep.
Loop jezelf met de gedachte rond, dat het tijd wordt
om een bepaald probleem aan te pakken, laat het
dan weten dan kunnen wij gezamenlijk aan de slag.
Graag tot ziens op 16 juni en 5 juli, steeds om
19.30 uur in café de Maagdenberg te Venlo.
In principe komt de kerngroep elke 2de dinsdag
van de maand samen. Houd daarom de agenda op
onze website (www.venlo.sp.nl/agenda.stm) in de
gaten voor datum, tijd, locatie en thema.

