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Veel te bespreken met onze leden 
 
Op 13 september hield de SP-afdeling Venlo haar 
ledenvergadering. De komende regioconferentie werd 
voorbereid en afgevaardigden daarvoor gekozen, de 
actuele politiek werd besproken, en bestuur en 
raadsfractie legden verantwoording af en vermeldden 

wat ze de rest van het jaar in petto hebben.  
 

Omdat er enkele nieuwe leden bij waren gaf afdelingsvoorzitter 
Stefan Hugues, na een voorstellingsrondje, een uiteenzetting van 
de geschiedenis van de afdeling Venlo en de terugkeer in de 
gemeenteraad in 2010.  
Hierna gaf raadslid Ton Heerschop een korte uitleg van datgene 
waar de fractie zich zoal mee bezig houdt en welke koers we varen. 

“Ons gezegde ‘Zonder actie geen fractie’ stond ook hier weer boven aan het 
lijstje. Zo was het de leden niet ontgaan dat de lokale SP niet heeft stilgezeten 
de afgelopen tijd en er de nodige aandacht was voor bijvoorbeeld het 
onderzoeksrapport naar de brandweer. Maar ook de invloed die de SP-fractie 
kan hebben is duidelijk uiteengezet.” 
 
Stefan Hugues vertelde dat we in aantal actieve leden toch enigszins zijn 
teruggegaan. Oorzaak hiervoor zijn gezondheidsproblemen, zelfs overlijden, 
maar ook doordat jarenlang actieve leden (heel begrijpelijk) een stapje terug 
willen doen. “Tijd dus voor een nieuwe lichting om op te staan. Voor iedereen 
die wil meewerken aan een sociaal en menselijk Venlo is ruimte binnen de SP.” 
Elke 2de dinsdag (mits mogelijk) van de 
maand komt de kerngroep samen, houd 
daarom de agenda op onze website 
(http://venlo.sp.nl/agenda.stm) in de gaten 
voor datum, tijd, locatie en thema. 
 
Hugues gaf daarbij aan dat we als SP-afdeling altijd verlegen zitten om een 
actieve bijdrage. “Er zijn talloze dingen die moeten gebeuren; van meedraaien 
bij de hulpdienst, fractieondersteuning, tot het bezorgen van ons ledenblad 
Tribune. Politiek is niet eens per vier jaar naar de stembus gaan of die 
stembusgang afwachten, politiek is iedere dag telkens weer ervaren wat er 
onder de mensen leeft, dat toetsen aan ons beginselprogramma, en dit onder 
de aandacht brengen van de volksvertegenwoordiging. Maar dan moeten er 
wel leden op staan die hun steentje willen bijdragen.”  
 
Op 1 oktober is er de Limburgse regioconferentie. Tijdens deze regionale 
partijraad spreekt een ledenafvaardiging zich uit over de koers van de 
Provinciale Statenfractie en kiest ze nieuwe regiovertegenwoordigers die 
namens de afdelingen in Noord- en Midden-Limburg en Zuid-Limburg zitting 
nemen in het landelijk partijbestuur. 

Ton Heerschop vertelde dat hij positief heeft gereageerd toen hij 
onlangs werd gevraagd zich te kandideren voor de functie van 
regiovertegenwoordiger. Daarmee levert de SP-Venlo voor het 
eerst een regiobestuurder, wederom een bewijs dat de SP-afdeling 
Venlo op koers ligt. Naast lid van het landelijke partijbestuur wordt 
zijn voornaamste taak het (on)gevraagd coachen en adviseren van 

lokale SP-afdelingen. Een stevige klus en dito verantwoordelijkheid dus.  
Deze extra werkzaamheden doet Ton naast zijn huidige SP-taken, en hij blijft 
dus ook raadslid. De ledenvergadering steunde zijn kandidatuur, op 1 oktober 
blijkt of Heerschop ook de steun van de Limburgse regioconferentie krijgt.  
 
De SP kijkt terug op een geslaagde avond in een 
informele sfeer waarin veel informatie werd gedeeld over 
de afdeling, fractie, aanstaande scholingen, andere 
mogelijkheden van de partij, en natuurlijk de 
aandachtspunten die de leden inbrachten.  
De eerstvolgende ledenvergadering is de nieuwjaarsbijeenkomst, tenzij er door 
een (landelijke) politieke crisis een extra ledenbijeenkomst noodzakelijk is.  
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A G E N D A  
• Buurten in de buurt: vrijdag 23 

september in Boekend, zaterdag 
22 oktober in Tegelen, zaterdag 19 
november in Venlo, zaterdag 10 
december in Lomm  (zie website). 

• Driedelige cursus ’Politieke 
basisvorming’ op dinsdagen 11 
oktober, 15 november, en 13  
december, om 19.30 uur in café-
zaal De Maagdenberg te Venlo. 

• Fractieoverleg op 12 en 26 sep-
tember, en op 10 en 24 oktober.  
om 20.00 uur in onze fractiekamer. 

• Bestuursoverleg op 27 september 
en 25 oktober. Steeds om 20.00 
uur in onze SP-fractiekamer in de 
stadswinkel (Prinsessesingel 30). 

Voor aankomende activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste nieuws! 



Raadsleden halen 1000 euro op 
voor Toon Hermans Huis Venlo 
 

Onze twee raadsleden namen in juli 
deel aan de Nijmeegse Vierdaagse. 
Aan hun wandelprestatie zat een 
sponsorloop gekoppeld voor een 

goed doel, namelijk het Toon Hermans Huis Venlo. 
In totaal werden ze voor duizend euro gesponsord. 
Op 17 augustus werd de cheque met dit bedrag 
overhandigd aan de dolgelukkige directeur.  
 
De officiële Vierdaagse Sponsorloop bood de 
mogelijkheid om voor een goed doel geld op te 
halen. Beide raadsleden hoefden hierover niet lang 
na te denken. Ton Heerschop: “We wilden geen 
politiek doel en er moest ook geen politiek mee 
bedreven worden. Ook geen doel dat getroffen 
wordt door de bezuinigingen van de gemeente.”  
Ze kozen voor het Toon Hermans Huis 
Venlo (THHV) vanwege hun doelstelling 
om mensen met kanker en hun naasten 
te helpen zo goed mogelijk te leven en 
om te gaan met deze ziekte, hen tot 
steun zijn, een ontmoetingsplaats en wegwijzer. 
Alexander Vervoort: “In onze familie en 
kennissenkring hebben we gezien wat voor impact 
kanker heeft op iemand en z’n omgeving. We zijn 
blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan het 
goede werk dat het Toon Hermans Huis doet.” 
 

Directeur Lia de Loey van het THHV 
nam van beide SP’ers de cheque in 
ontvangst: “Ik ben erg blij hiermee. Ik 
vind het ook een superprestatie dat 
deze raadsleden naast hun drukke 
(politieke) werk én de Vierdaagse 

uitlopen én met hun lobby zo veel geld ophaalden. 
Met deze bijdrage kunnen we veel activiteiten 
bekostigen. Elke steun die we krijgen is belangrijk 
daar we voor onze inkomsten aangewezen zijn op 
donaties en giften.” 
 

Lia neemt de cheque in ontvangst van Ton en Alexander (vlnr) 
 
Diverse mensen namen de moeite Vervoort en/of 
Heerschop te motiveren met een bijdrage en 
steunbetuiging, sommigen met 5 euro, sommigen 
met zelfs 100 euro. Vervoort en Heerschop: “Op de 
eerste plaats willen we onze sponsoren bedanken 
voor hun bijdrage en de bemoedigende en 
motiverende reacties. Op de tweede plaats zijn we 
blij verrast met het bedrag dat we samen wisten op 
te halen.” De SP-afdeling Venlo heeft het 
totaalbedrag ruim aangevuld en daarmee afgerond 
op een mooi rond getal van duizend euro. 

Fort: zand er over of unieke kans? 
 
In mei nam de gemeenteraad een besluit over de 

bouwplannen op het kazerneterrein 
maar deed dat zonder de waarde 
van het fort dat vlak onder het 
maaiveld ligt, volledig te kennen. 
Archeologische rapporten werden 

achter gehouden of veel te laat gestuurd en dan ook 
nog vertrouwelijk. In september buigt de raad zich 
verder over dit dossier dat voor menig hoofdbrekens 
zorgde en waar de coalitie al eens over viel.  
 
Op 25 mei besloot de gemeenteraad in meerderheid 
over de verdere ontwikkeling van het kazerneterrein 
in Blerick. Het ROC, Holland Casino, Topcare en 
vooral het VVV-stadion moeten hier een plek 
krijgen. Woordvoerder Ton Heerschop: “De SP 

diende die avond een wijzigingsvoorstel 
in waarin we wilden zorgen voor respect 
voor de historie van het terrein en de 
onnodige en ondoorzichtige risicovolle 
financiële bijdrage aan VVV wilden 

schrappen. Maar dat haalde het niet, want het 
college heeft haast. Er zijn blijkbaar belangen om de 
voorstellen hoe dan ook door de raad te drukken.” 
 
Een raadsmeerderheid stemde in met de 
financiering van vooral het multifunctionele stadion 
waarbij de gemeente Venlo zowel krediet-
verstrekker, hypothekeer, bankier, aandeelhouder 
en controleur ineen werd. Dat dit wel zal moeten 
leiden tot belangenverstrengelingen staat buiten 
kijf, maar het college heeft haast. Haast om spoedig 
het gebied te ontwikkelen. 
Heerschop: “Vanwaar die haast? Vanwaar het veel 
te laat versturen van belangrijke stukken en het 
opwerpen van rookgordijnen? Het lijkt wel alsof het 
college van B&W een ander belang dient dan het 
publieke belang. Ontkrachten doet ze deze 
opvatting in ieder geval niet.” 
 
In augustus bleek namelijk dat een archeologisch 
rapport, waarin de unieke status van de resten van 
het Spaanse fort Sint Michiel uit 1643 terug te 
vinden was, niet verzonden was aan de gehele 
gemeenteraad. Daarover had ook de SP vragen over 
willen stellen tijdens de raadsvergadering van 7 
september. Maar het bleef stil van de kant van de 
wethouder. Hij zei wel iets maar ook eigenlijk niets, 
en kon geen antwoord geven op onze vragen; daar 
zou hij nog schriftelijk op terug komen.  
Heerschop: “Hiermee blijft de waarheid wederom in 
nevelen gehuld. Jammer want rookgordijnen, daar 
schiet niemand iets mee op. Als raad willen we 
graag alle informatie kunnen afwegen zodat er een 
gedegen besluit kan worden genomen.”  
 
Het zou ontzettend zonde zijn om een puntgaaf fort 
uit de tachtigjarige oorlog, uniek en enig in Europa, 
te vernietigen of niet te 
gebruiken. Het een hoeft het 
ander ook niet te bijten. Naast 
de geplande ontwikkelingen kan 
ook aandacht besteedt worden 
aan het gedeeltelijk openstellen van dit fort en 
daarmee nog meer mensen naar Venlo bewegen. 
 
Heerschop: “Iedereen gunt VVV een nieuw stadion, 
maar dat kan ook zonder bijdrage van de gemeente, 
laten we dát geld dan vrij maken voor de 
ontwikkeling van dit unieke stuk archeologie.”  
Deze discussie wordt vast nog vervolgd…



Dorpsonderzoek SP in Arcen laat 
bijzondere resultaten zien  
 

Met vier actuele vragen werden 
de Arcenaren in juni/juli 
gevraagd naar hun mening over 
afgeketste nieuwbouw, het 
schoolgebouw, het MFA, de 

leefbaarheid en verkeersveiligheid. Honderd mensen 
werden geïnterviewd en daarnaast werden nog eens 
550 vragenformulieren huis aan huis verspreid. 
 
De SP doet regelmatig onderzoek en vraagt dan 
bewoners hoe het met de wijk gaat. Deze bezoeken 
zijn voor de SP goed om meer 
inzicht te krijgen in de lokale 
voorbeelden, problemen, 
initiatieven en oplossingen. 
Deze keer kwam er vanuit onze 
eigen kerngroepbijeenkomst naar voren dat er in 
Arcen diverse vragen heersen zoals over de status 
van de school. Er werden vragen opgesteld, ook die 
bij de fractie leven, voor een enquêteformulier voor 
het onderzoek dat de partij in juni hield.  
 
Het probleem in Arcen is dat diverse bouwplannen 
aan elkaar gekoppeld zijn. Zonder sloop van de 
basisschool, en verkoop van de grond voor 
woningbouw (kavels a 400 m2 waar amper vraag 
naar is), komt er ook geen verdere ontwikkelingen 
op andere plekken. Daarnaast zijn er de bezuiniging 
op de multifunctionele 
accommodatie (MFA). 
En de door veel 
Arcenaren betwiste 
locatie van dit MFA. 
Maar ook niet 
onbelangrijk voor veel 
bewoners is de verkeerssituatie in het dorp. De vele 
bezoekers van evenementen in het dorp parkeren 
niet op het daarvoor toch ruim uitgeruste 
parkeerterrein bij de Kasteeltuinen. Te vaak maakt 
men gebruik van parkeerplaatsen in het dorp wat 
dan weer voor veel overlast zorgt.  
 
Zo zijn er ook de ontwikkelingen rondom de Wal. Na 
de sloop van zeven woningen in 2006 had men daar 
hoogbouw gepland. Echter is dat afgeblazen. Het 
braakliggende stuk heet ook wel het 'gat van Arcen'. 
 
Er is behoefte aan betaalbare starters/ eengezins-
woningen want veel jongeren en jonge gezinnen 
verlaten nu het dorp omdat er niets voor hen is, en 
ook vanwege het ontbreken van diverse 
voorzieningen die Arcen onaantrekkelijker maken. 

 
Het gebouw van basisschool ‘t Wijdtveld is in slechte 
staat en er zou eigenlijk voor de winter een nieuwe 
school moeten staan, met goede isolatie, ventilatie 
en verwarming. Ruim 66% van de ondervraagden 

willen dat er een alternatief komt, of dat het huidige 
gebouw een opknapbeurt krijgt en dus blijft staan. 
  
Opvallend is dat van de ondervraagden 60% vindt 
dat de plek van de huidige basisschool de meest 
geschikte locatie is voor het MFA, en dus niet aan de 
dorpsrand op het Ovaal aan een drukke weg wat 
onveilig zou zijn voor de schoolgaande jeugd. 
 
Arcenaren maken zich daarnaast zorgen over het 
draagvlak voor beslissingen door teveel 
belangenverstrengelingen en het te veel over de 
hoofden van mensen besturen. Zo zint een lokaal 
politicus en horecaondernemer, die meerdere zaken 
heeft, op nog meer panden zoals het oude raadhuis. 
Mensen vrezen een 
monopolie ook omdat die 
ondernemer er mede voor 
zorgde dat de kermis 
verplaatst werd zodat 'ie 
meer terrassen kon 
uitstallen. Daarnaast polste 
onlangs nog een raadslid bij mensen aan de Wal om 
delen van hun tuin in te leveren zodat daar 
parkeerplekken kunnen verrijzen. Zulke ‘acties’ 
zetten kwaad bloed bij de Arcenaren. 
 
Op ons buurtonderzoek en de gesprekken die we 
met mensen in Arcen voerden, kwam snel reactie 
van raadsleden van andere partijen. Men was 
duidelijk niet blij met ons onderzoek, en in het 
bijzonder de vraag over de locatie van het MFA. We 
zouden zogenaamd “oude wonden open scheuren” 
en “een democratisch besluit ondermijnen”. 
Vreemd, want er ís tweespalt in Arcen over het MFA 
dus waarom zou dat niet benoemd mogen worden, 
en waarom zouden mensen er niet naar gevraagd 
mogen worden? 
Daarnaast is de gemeente nog steeds aan het 
soebatten over de exacte locatie, prijs en grootte 
van het MFA. Tot die tijd is nog alles mogelijk. 
Blijkbaar willen deze bestuurderspartijen de 
Arcenaren anders doen denken. Prima bewijs dat we 
dicht bij het feitelijke probleem zitten namelijk het 
over de hoofden van mensen willen regeren.  
 
 

Kerngroep organiseert driedelige 
cursus ‘politieke basisvorming’ 
 
Scholingsleider Thijs Coppus verzorgt dit najaar in 
Venlo in 3 delen de cursus politieke basisvorming. 
Het afdelingsbestuur en de Kerngroep nodigen leden 
en sympathisanten uit om hieraan deel te nemen. 
 
Aan de orde komt wat socialisme nu eigenlijk is, het 
verschil met andere partijen, 
wat activisme is, hoe krijg je 
invloed en hoe doorbreken we 
de heersende macht, hoe is de 
SP ontstaan en gegroeid tot 
wat ze nu is? Het antwoord op 
deze en andere vragen krijgt u tijdens de cursus. 
 
Deze workshops vinden plaats op de dinsdagen 11 
oktober, 15 november en 13 december 2011. 
Locatie is steeds Café-zaal De Maagdenberg 
(Maagdenbergplein 11 Venlo), tijdstip is telkens van 
19.30 tot 21.30 uur. 
Altijd meer willen weten over de SP en de politiek, 
wat het is en hoe het werkt? Noteer de dagen in uw 
agenda en meldt u aan bij secretaris Henk Zegers 
(06-10154024) dan reserveren we een plek voor u. 



Onderzoek SP naar mening 
brandweermensen Noord-Limburg 
 

Brandweerpersoneel in de regio Noord-
Limburg maakt zich grote zorgen over 
de bezuinigingsplannen van kabinet en 
gemeenten. Dat blijkt uit een 
onderzoek dat de SP heeft gehouden. 
Op 30 augustus werd in Horst het 

onderzoeksrapport gepresenteerd en aangeboden 
aan het personeel en de korpscommandant.  
 
Paul Geurts, SP-afdelingvoorzitter Horst aan de 
Maas: “De overgang van de gemeentelijke naar de 
regionale brandweer (regionalisering), en de 
gedwongen aanwezigheid op de kazerne 
(kazernering) zorgen ervoor dat een derde van het 
personeel twijfelt of ze nog bij de brandweer wil 
blijven. Dat is schrikbarend. We kunnen de steun 
van zoveel brandweervrijwilligers niet missen.” 
 
Het onderzoek onder de brandweermensen in 
Noord-Limburg maakt onderdeel uit van een 
landelijk onderzoek, vastgelegd in het rapport ‘De 
brandweer aan het woord’. Dat onderzoek is 
opgezet door de SP-Tweede Kamerfractie en het 
Wetenschappelijk bureau van de SP en is mede tot 
stand gekomen in samenwerking met de Vereniging 
Brandweer Vrijwilligers en met steun van de 
vakorganisaties Abvakabo FNV, CNV PZ en CMHF. 
In het rapport wordt ingegaan op de mening over de 
regionalisering, het vertrouwen van brandweermens 
-en in leidinggevenden en politiek, en over ‘t animo 
onder vrijwilligers om als vrijwilliger door te gaan. 
 

Volop aandacht in de brandweerkazerne in Horst van 
personeel en pers bij de presentatie van het onderzoek. 
 
Acht op de tien brandweermensen zeggen dat 
experimenten met minder mensen op de 
brandweerwagen en het gebruik van kleinere 
wagens leidt tot gevaarlijke situaties, en dat dit ten 
koste gaat van de kwaliteit van de brandbestrijding.  
Van de brandweermensen uit Noord-Limburg vindt 
83% dat er te veel regels en bureaucratie zijn om 
het werk goed te kunnen doen. 
 
Ton Heerschop, raadslid in Venlo, duidde het 
onderzoek en haar uitkomsten: “Als SP vinden we 
het onbegrijpelijk dat Jan Mans (voorzitter van de 
commissie die de financiën van de brandweer onderzocht, 
en burgemeester in Enschede ten tijde van de 
vuurwerkramp, red.) de uitholling van de brandweer 
kan verdedigen. Vooral wanneer je leest dat 88% 
van de ondervraagden van mening is, dat politici 
geen idee hebben van wat er op de brandweervloer 
speelt. Daar ligt dus een opdracht voor de politiek! 
De spierballentaal van het huidige kabinet lijkt 
mooi, maar wat doet het voor de brandveiligheid? 
De SP maakt zich daar ernstige zorgen over.”

SP vraagt om harde aanpak van 
overlast hangjeugd in Venlo-zuid 
 

De aanhoudende overlast 
van hangjeugd in Venlo-
zuid zorgt voor grote 
onrust bij bewoners. De 
politie zegt weinig te 
kunnen doen en ook de 
onlangs ingestelde 

maatregelen bieden geen soelaas om de jeugd aan 
te pakken. Vanwege de zomervakantie was het iets 
rustiger maar in feite gaat het in de Sloot van 
kwaad tot erger. Dit baart ons zorgen en we willen 
weten wat het college gaat doen om de situatie te 
normaliseren.  
 
Al jaren heeft men in de omgeving Sloot, Venlo-
zuid, last van hangjeugd. Het blijft hierbij niet bij 
alleen lawaai en hinderlijk 
gedrag. Volgens de 
buurtbewoners maken de 
jongeren zich schuldig aan 
verbaal en fysiek geweld, 
vandalisme en 
vernielingen, drugsdeals, 
bedreigingen, en diverse 
overtredingen. Bewoners voelen zich onveilig op 
straat en in huis, zijn bang voor represailles. Ze 
maken zich ernstige zorgen en zijn de terreur meer 
dan zat: “We willen uit de oorlogssituatie en willen 
de straat terug”, zo liet men de SP in een 
persoonlijk gesprek weten. 
 

Eind juli was SP-fractievoorzitter 
Alexander Vervoort op werkbezoek 
bij de wijkagenten van Venlo-zuid, en 
kwam de overlastveroorzakende 
hangjeugd ook ter sprake: “De politie 
gaf aan met handen en voeten 
gebonden te zijn aan de wet en kan 

weinig veranderen aan de overlastsituatie. Ook de 
in juni ingestelde tijdelijke verblijfsontzegging en 
aanscherping van de APV geeft hen geen extra 
wapens in handen om de overlast terug te dringen. 
Daar komt bij dat de straatcoaches en het 
jongerenwerk niet of onvoldoende aanwezig kunnen 
zijn om de jongeren en hun gedrag te kunnen 
beïnvloeden. Dit baart mij, en de buurt, ernstige 
zorgen.” 
 
Vervoort: “Ik heb hierover 12 augustus vragen 
gesteld aan het college van B&W want ik wil weten 
wat het gemeentebestuur concreet gaat doen om de 
overlast weg te nemen, en de wijk weer leefbaar te 
maken. De in juni ingestelde maatregelen leidden 
tot niets, dan moet er maar uit een sterker vaatje 
worden getapt om die rotjochies voor eens en altijd 
in te dammen.” 
 
Vervoort: “Laten we wel wezen, wat in Venlo-zuid 
aan de hand is, was eerder ook al in 
andere wijken aan de orde. Dus 
moet er een gemeentebrede aanpak 
komen om overlast terug te dringen, 
en het bij de bron aan te pakken. De 
ingezette bezuinigingen op 
jongerenwerk, straatcoaches en 
politie is hierin een negatieve factor 
die ik het liefst teruggedraaid zie worden, in het 
belang van de hele gemeente Venlo.” 

  


