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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 26
augustus in Velden, 23 september
in Boekend, en 22 oktober in
Tegelen (meer info zie website).
• Kerngroep bijeenkomsten op 13
juli, 13 september en 11 oktober.
• Fractieoverleg op maandagen 12
en 26 september, en op 10 en 24
oktober. Aanvang om 20.00 uur,
fractiekamer, Prinsessesingel 30.
• Bestuursoverleg op dinsdagen 30
augustus en 27 september. Steeds
om 20.00 uur in de SP-kamer in de
stadswinkel (Prinsessesingel 30).
• Partijraad, zaterdag 24 september,
11 uur, in De Eenhoorn Amersfoort.
Voor aankomende activiteiten
zie ook: www.venlo.sp.nl:
als eerste het laatste nieuws!

Ondanks stevige bezuinigingen veel gered
Op 29 juni besprak de gemeenteraad de kadernota, die richting
geeft aan de begroting in het najaar. De nota bevatte vooral
bezuinigingen, net als het jaar daarvoor. Er is sinds het
aantreden van de huidige coalitie al veel afgebroken of
versoberd maar dit keer wist de raad aardig wat van de
‘sloopkogel’ te redden.
Eind 2010 werd besloten voor 22 miljoen euro te gaan bezuinigen, vooral op
sociale voorzieningen zoals ouderenactiviteiten, minimabeleid, armoedebeleid,
voorlichting voor jongeren en gezinnen, groenonderhoud, en de sluiting van 3
stadswinkels. Daarnaast scheelde het maar weinig of ook het zwembad in
Steyl werd gesloopt. Voor 2012 dient er nog eens 6-8 miljoen euro te
bezuinigen. Bovenop die eerdere 22 miljoen dus.
Op een gegeven moment ben je uitbezuinigd en is de bodem in zicht maar het
college is vindingrijk. Zo werd voorgesteld om naast een flinke reductie van
het aantal ambtenaren ook te snijden in de kinderopvang, bibliotheekwerk,
Kunstencentrum,
Dierenambulance,
Vluchtelingenwerk,
VVV-winkel,
Volksuniversiteit,
het
schoonmaken
van
de
wijken,
enzovoorts. Maar wel geld voor een onnodige parkeergarage
in Blerick, en wel geld voor de miljoeneninvestering in het
kazerneterrein en andere prestigeprojecten. Voor de SP is de
keuze duidelijk; minder geld naar beton, staal, glas en stenen; afblijven van
de sociale ruggengraat en voorzieningen in de wijken.
De SP steunde de moties van andere partijen die opriepen om een wat
zachtere bezuiniging of het geheel niet bezuinigen op de voorzieningen voor de
mensen. De SP-motie voor het behouden van de huidige
manier waarop de Dierenambulance functioneert, had
draagvlak binnen de gehele gemeenteraad. Nog enkele
moties die de bezuinigingen verzachten of schrapten
haalden het (of net niet doordat andere fracties met
VVD/CDA meestemden).
Het college heeft rekening te houden met deze moties bij het opstellen van de
begroting, die in oktober/november in de gemeenteraad besproken wordt.
De coalitie, met name VVD en CDA, kwam met snoeiharde en asociale moties.
Zo stelde men voor dat bijstandsgerechtigden, daklozen en veroordeelden
maar moesten worden ingezet voor het ophalen van zwerfvuil. De SP
reageerde hierop met de vraag hoe het dan kan zijn dat diezelfde VVD wel eist
dat ondernemingen en burgers hun eigen straat schoon houden en dat dan
ook nog een soort aan de schandpaal genagelde bijstandsgerechtigde onder
het niveau van het minimumloon moet werken? Het is tenslotte pure
werkverschaffing en mensen aan de schandpaal nagelen.
De VVD reageerde hierop dat deze mensen maar “wat
moeten terug doen” zonder dat ze onder een CAO, ARBO- en
arbeidsvoorwaarden of eerlijke beloning zouden vallen. De
VVD, en CDA en Lokalen in haar kielzog, maakt zo pulpbanen
en moderne slavernij in plaats van mensen als volwaardig te behandelen.
Ook de verzorgingsstaat is niet langer heilig. Wat het CDA de afgelopen jaren
zorgvuldig opbouwde wordt door de Venlose fractie compleet
ontmanteld door ouderen afhankelijk te maken van zorg door de
buren. Het CDA zegt feitelijk dat deze mensen geen recht meer
hebben op fatsoenlijke zorg en het zich zelf maar mogen uitvissen.
Waar we half juni de vrees uitspraken dat er bij de kadernota voor de
oppositie waarschijnlijk weer niets te halen viel en we er waarschijnlijk voor
spek en bonen bij zouden zitten, ontstond er gelukkig een ander debat.
De binnengehaalde moties zijn pure winst. De aangenomen moties die de
solidariteit aantasten, een reden temeer om het verzet te gaan organiseren!

Wethouder komt tegemoet aan
zorgen omwonenden MFC Vossener
Sinds september 2009 wordt er gepraat over de
komst van het multifunctioneel centrum (MFC)
waarin de twee basisscholen Vossener en ’t Ritjen,
peuterspeelzaal, kinderopvang, activiteitencentrum
en een gymzaal samen gebracht worden in
hetzelfde gebouw. Met enkele jaren vertraging ligt
er nu een bouwplan en ontwerp, dat gepresenteerd
werd op een informatieavond eerder dit jaar. Dit
voorlopige ontwerp werd door de buurt gedragen,
ware het niet dat even later het ontwerp zonder
overleg werd aangepast en flink de hoogte in ging.
Fractievoorzitter
Alexander
Vervoort:
“Enkele omwonenden benaderden de
Hulpdienst van de SP-Venlo waarop we
tussen
17
mei
en
8
juni
een
buurtonderzoek hebben gehouden in de omliggende
straten, en diepgaandere gesprekken gevoerd met
twee omwonenden en de twee directeuren van de
basisscholen die binnen het MFC gaan plaats
nemen. Uitkomst waren veel nieuwe vragen,
zorgen, klachten en boze reacties. Er is dus iets aan
de hand in de Vossener met dat MFC.”
De SP onderzocht de klachten en bracht ze 22 juni
in de raad naar voren, en met succes want de
wethouder komt de buurt tegemoet.
Het MFC komt op de plaats van de huidige
basisschool en noodlokalen aan de Vossenerlaan 57
in Blerick. De hoogte van het toekomstige MFC is
meer dan 10 meter, met een dakterras op de 3e
verdieping. De huidige gebouwen zijn hooguit 3,5
meter hoog. Het nieuwe pand wordt dus 3 keer zo
hoog, omringd door woningen.

Omwonenden vragen zich terecht af waarom er
zulke hoge massabouw moet verrijzen die niet past
in het huidige omgevingsbeeld, de privacy en het
woongenot aan tast (want er ontstaat inkijk in
huiskamers en slaapkamers), en mogelijk voor
waardedaling van de omliggende koophuizen zorgt?
De reactie van wethouder Testroote (PvdA) op het
betoog van de SP luidde: “We kijken naar het
algemene belang voor de wijk en dat weegt het
zwaarste. Op het ontwerp zijn inmiddels 2
wijzigingen doorgevoerd waarbij de balkons er uit
zijn gehaald. Er komen geen gebruiksruimtes op
hoogte, ook geen dakterras.” Vervoort: “Dit is een
mooie winst voor de omwonenden, hiermee is
misschien wel hun grootste zorgpunt weggenomen.”
De gemeenteraad heeft ingestemd met deze
gewijzigde plannen maar wanneer bewoners
bezwaar gaan aantekenen, komt dit in het najaar
opnieuw in de raad aan de orde. Wethouder en
raadsleden zegden op 8 juni tijdens het debat dat ze
in gesprek zouden gaan met de buurt, maar deden
dit niet. De raad zou er verstandig aan doen om in
het najaar wel naar de omwonenden te luisteren.

Zomerkaartenactie tegen homofobie
Zelfs
op
vakantie
ergens
in
Europa
hebben homo’s en
lesbiennes wel eens
te
maken
met
discriminatie. Dat kan
variëren
van
onvriendelijke blikken
en vervelende vragen tot regelrechte intimidatie.
SP-Europarlementariër Dennis de Jong is samen
met COC en Stichting Vrienden van de Gay Krant
een actie gestart met zomerkaarten tegen
homofobie in andere EU-landen.
Homofobie en discriminatie op basis van seksualiteit
vormen in de Europese Unie nog steeds een groot
probleem.
De
SP-eurofractie
gaat
proberen
praktijkvoorbeelden te verzamelen van LHBT’s
(lesbische
vrouwen,
homoseksuele
mannen,
biseksuelen en transgenders) die zelf tijdens hun
vakantie in Europa het slachtoffer zijn geworden van
homo/transfobie of meegemaakt hebben dat dit
anderen is overkomen.
SP-Europarlementslid Dennis de Jong heeft
nu de zomerkaartenactie ‘Groeten uit
Homofobië’ bedacht: “We gaan digitale
kaarten maken die mensen ons kunnen
opsturen met hun ervaringen. Op de websites van
de deelnemers aan deze actie kan iedereen de
kaarten binnenkort aantreffen. Ik roep iedereen die
geconfronteerd wordt met homofobie tijdens
vakantie in de EU op dit te melden. Niet alleen
vervelende voorvallen die jezelf zijn overkomen,
maar ook gevallen van homofobie waar men op
vakantie tegenaan is gelopen die anderen betreft.”
Met de actie Groeten uit Homofobië – die De Jong
samen met COC en Stichting Vrienden van de Gay
Krant voert – wil de Europarlementariër in kaart
brengen waar homodiscriminatie voorkomt. “Het
kan gaan om bijvoorbeeld een hotel, restaurant of
camping of de politie. Over ernstige gevallen kan ik
vragen stellen aan de Europese Commissie, zodat
die de lidstaat die het betreft onder druk kan zetten
om wat aan de misstanden te doen”, zegt Dennis de
Jong in de Gay Krant van 30 juni.
Hoe werkt de actie Groeten uit Homofobië?
Je verhaal over (kleine of grote) homofobie op
vakantie kun je het makkelijkst insturen via een emailtje aan eurofractie@sp.nl.
Vermeld daarbij in ieder geval:
• Wat er gebeurd is (vervelende vragen, lastig
vallen, verbaal of zelfs fysiek geweld);
• Waar het gebeurd is (in ieder geval land en
plaats, liefst, in geval van bijvoorbeeld een
hotel of bar, ook naam en straat hiervan);
• Of je akkoord bent met eventuele publicatie
van (delen van) de klacht met naam en
toenaam, of dat je wilt dat de gegevens
vertrouwelijk worden behandeld;
• Of je zelf of anderen actie hebben
ondernomen (aangifte bij de politie, contact
met lokale homobeweging).
In alle gevallen geldt natuurlijk: hoe meer details,
hoe
beter.
Vertrouwelijke
informatie
zal
vanzelfsprekend alleen gebruikt worden in een
anonieme, niet-herleidbare vorm.

Een avond bij de Dierenambulance
Ook de Dierenambulance dreigt
gekort te worden. Dat Venlo
hierdoor zelf vele malen duurder
uit zal zijn snapt men nog niet.
Tijd voor de Dierenambulance
om de raadsleden bij te praten
over wat er werkelijk aan de hand is.
De
mogelijke
bezuinigingen
hebben
diverse
organisaties geschokt. De mensen voelen zich niet
begrepen of niet gehoord en hebben het gevoel dat
kil en koud de samenhang uit de samenleving wordt
gehaald.
Gelukkig groeit overal het verzet en
blijven vertegenwoordigers van deze organisaties
niet mokkend langs de kant staan.
Zo kwamen tijdens de fractievergaderingen diverse
vertegenwoordigers langs, en werden raadsleden
door de Dierenambulance uitgenodigd voor een
werkbezoek. Dit vond op vrijdag 24 juni plaats.
In de aangekondigde bezuinigingsronde staat dat de
Dierenambulance gekort wordt op haar subsidie.
Vreemd aangezien men geen subsidie ontvangt en
er ook nooit om gevraagd heeft. Blijkbaar weet de
gemeente niet wat voor soort partner de
Dierenambulance is.
Aanvankelijk
leek
de
bezuiniging
op
de
Dierenambulance dus een vergissing omdat ze
alleen middels een contract voor de gemeente Venlo
het vervoer van vooral zwerfdieren regelt, en
daarnaast nog talrijke taken op zich neemt die
voorheen door politie, brandweer of de gemeente
zelf moest gebeuren. Dat allemaal 24 uur per dag
en 7 dagen in de week, vrijwillig!
Wat gaat de gemeente nu weghalen bij de
Dierenambulance? Feitelijk zegt zij alle afspraken op
en dat wil zeggen geen ophalen meer van
zwerfdieren. En dat terwijl er wel twee ambtenaren
de gehele dag bezig zijn met het vangen van
bijvoorbeeld zwerfkatten. Die moet de gemeente
dus zelf gaan vervoeren naar het asiel in SmaktVenray. Extra kosten, dus hoezo bezuinigen?
En wat te denken over de politie die straks ergens
heen zal moeten met de dieren die bij lijkvindingen
worden aangetroffen of die arrestanten thuis
hebben zitten? Moet de brandweer straks inderdaad
uitrukken voor de kat die op anderhalve meter
hoogte in de boom zit? Laten
we vijvers waar botulisme in
aanwezig is vol met kadavers
van vissen en vogels straks
ruimen door dure ingehuurde
krachten? Kan dat geld nu echt
niet gevonden worden op een andere manier?
Opvallend genoeg kwam de Dierenambulance zelf
met de oplossing. De opvang van alleen de 300
zwerfdieren per jaar in de gemeente Venlo geeft
bestaansrecht aan deze voorziening. Daarnaast is er
twijfel of deze bezuiniging wel nodig is, vanwege het
relatief
kleine
bedrag
dat
echt
door
de
Dierenambulance op contractbasis wordt uitgevoerd.
Hebben we hier niet een geval 'kind met het
badwater weggooien'?!
Gelukkig dachten meer partijen er zo over, en werd
de motie van de SP hierover unaniem aangenomen.

Vragen over komst uitzetcentrum
uitgeprocedeerde asielzoekers
Als het aan het COA en
minister Leers ligt, wordt
het asielzoekerscentrum in
Venlo
omgebouwd
tot
uitzetcentrum
voor
gezinnen met kinderen.
Voor de SP een ongewenste ontwikkeling. Venlo
zegt hierover nog geen standpunt te hebben en ook
nog geen verzoek te hebben gekregen maar
intussen is er wel al diverse keren overlegd. Uit
eigen onderzoek weten we intussen meer, en via de
op 7 juli ingestuurde raadsvragen willen we weten
wat er nu precies gaat gebeuren.
Het aantal vluchtelingen dat in Nederland asiel
aanvraagt daalt al jaren. Reden voor het Centraal
Orgaan opvang asielzoekers (COA)om diverse
asielzoekerscentra (AZC) te sluiten. Naast deze
AZC’s, zoals aan de Weselseweg in Venlo, heeft het
COA
ook
vertrekcentra
van
waaruit
uitgeprocedeerden worden uitgezet naar het land
van herkomst. Vaak blijkt dit niet mogelijk omdat
het land de mensen niet terug wil nemen (China
bijvoorbeeld) of omdat de vluchtelingen geen
papieren hebben waar ze exact vandaan komen.
Terugsturen – ofwel uitzetten – betekent dan niet
een enkeltje Schiphol maar de deur wijzen wetende
dat deze mensen in de illegaliteit verdwijnen en een
zwervend bestaan door Nederland gaan leiden.
Dit is natuurlijk niet de juiste wijze om met
uitgeprocedeerden om te gaan. Toch heeft CDAminister Leers dit als speerpunt van zijn beleid
gemaakt, onder druk van gedoogpartner PVV.
Het AZC-Venlo zal volledig omgebouwd moeten
worden want het moet van de minister nog soberder
en de recreatieruimte dient te verdwijnen.
Een gezin met kinderen dat is uitgeprocedeerd mag
pas worden uitgezet nadat het jongste kind de
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Intussen zijn de
kinderen leerplichtig en worden onder meer op de
Gemmaschool onderwezen.
Het beleid van Leers lijkt er op uit om deze
vluchtelingen simpel weg te pesten, in de hoop dat
ze vanzelf verdwijnen. Niet naar land van herkomst
maar op straat, in Venlo, in de illegaliteit dus.
Daarnaast zijn de extra kosten voor deze
verbouwing onlogisch wanneer het AZC-Venlo
binnen vier jaar toch dicht gaat. Ook onlogisch is de
reisafstand tussen Venlo en Schiphol, dat zorgt voor
extra stress, begeleiding/ beveiliging en kosten.
Blijkbaar wil het kabinet goede
sier maken met cijfers van
uitgeprocedeerde asielzoekers
die zogenaamd het land zijn
uitgezet maar hooguit de poort
van het AZC, en niet Nederland, hebben verlaten.
De toenmalige wethouder stelde in 2006 nog dat de
gemeente uitgeprocedeerde asielzoekers (niet
zijnde illegalen) “van dak tot dak zal opvangen” en
buiten een rechtelijke uitspraak “in alle andere
gevallen treden en vangen wij op”. Met een
uitzetcentrum in Venlo gaat de huidige wethouder
het druk krijgen om alle buiten de poort gezette
gezinnen met kinderen op te vangen…
We zijn benieuwd hoe de wethouder denkt dit in
goede banen te leiden.

- - - - herhaalde oproep - - - -

Raadsleden lopen 4daagse voor
goede doel Toon Hermans Huis
Van 19 t/m 22 juli doen onze raadsleden Alexander
Vervoort en Ton Heerschop mee aan de Vierdaagse
in Nijmegen. Aan hun wandelprestatie hebben ze via
een sponsoractie een goed doel gekoppeld. Ze lopen
om zoveel mogelijk geld bij elkaar te verzamelen
voor het Toon Hermans Huis in Venlo (THHV).
Sponsor hen en steun daarmee het goede doel.
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.

Kerngroep SP: doe mee, denk mee
De leden maken de SP. Zonder leden geen ideeën,
geen acties, geen veranderingen, geen beter
Nederland. Zonder leden ook 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 SP. Ook in de regio Venlo.
Iedereen die partijlid werd deed dit om een reden.
Soms uit onvrede, soms om een daad te stellen,
misschien om het SP-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 de partij steunen, geen punt
hoor, even goede vrienden. Maar je kunt ook actief
meehelpen, meedenken, meepraten, meedoen.
Wat is de kerngroep? Het 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 scholing, de
lokale politieke situatie, of discussie met anderen.
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, activiteiten en/of
acties, aandragen van nieuwe ideeën, oplossingen.
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. 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.
In principe komt de kerngroep elke 2de dinsdag
van de maand samen. Houd de agenda op onze
website (www.venlo.sp.nl/agenda.stm) in de gaten
voor datum, tijd, locatie en thema. Graag tot ziens!

Iedereen een fijne vakantie gewenst!
De zomervakantie is een periode om even tot rust
te komen. Bijkomen van de inzet in de afgelopen
maanden. Of het nu vrijwilligerswerk, mantelzorg,
(t)huiswerk, werk voor jezelf of voor een baas is
geweest; even stoom afblazen, de zon opzoeken of
juist thuis de boel op orde maken.
Intussen gaat de SP gewoon door met
allerlei voorbereidingen, werkbezoeken
en acties. Graag tot ziens in september
en geniet van uw verdiende rust!

