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AGENDA
• Cursus ’Politieke basisvorming’ op
dinsdagen 15 november, en 13
december, om 19.30 uur in cafézaal De Maagdenberg te Venlo.
• Fractieoverleg op 14 en 28
november, en 12 en 19 december.
Om 20.00 uur in onze fractiekamer.
• Bestuursoverleg op 22 november
en 20 december. Steeds om 20.00
uur in onze SP-fractiekamer in de
stadswinkel (Prinsessesingel 30).
• Zaterdag 10 december is de grote
manifestatie ’Armoede werkt niet ’
in de Brabanthallen te Den Bosch.
(bij voldoende belangstelling regelt
de SP busvervoer, dus geef je op)
• Dinsdag 10 januari, 19.30 uur, is de
Nieuwjaarsborrel en ledenvergadering in café-zaal Maagdenberg.
Voor aankomende activiteiten
zie ook: www.venlo.sp.nl
als eerste het laatste nieuws!
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Waarom zijn SP’ers zo bescheiden? Doe mee!
De SP heeft constant behoefte aan vernieuwing, aan nieuwe geluiden en frisse
ideeën. Niemand binnen de afdeling heeft de waarheid in pacht, en iedereen
moet vervangbaar zijn. Bij het aantreden van elk
bestuurslid en raadslid is al snel de belangrijkste vraag
aan de orde: Wie is jouw vervanger? Want een
bestuurslid zit in principe twee jaar in functie en een
raadslid in principe vier jaar in de gemeenteraad. Daarna
zijn er nieuwe verkiezingen en worden de kaarten
opnieuw geschud. Krijg je goedkeuring van de leden, kun je jezelf herkiesbaar
stellen. Immers bepalen de leden (jij dus) wie het bestuur en de fractie
vormen en of we op termijn wethouders gaan leveren. Het succes van de SP
ligt volledig in handen van onze leden. En dat is nu het punt. Leden maken de
partij maar als leden langs de zijlijn blijven staan dan breken ze de partij…
SP’ers staan er om bekend dat ze bescheiden zijn; “Dat kan een ander veel
beter dan mij. Ik ben daar niet geknipt voor. Je moet die en die eens vragen
niet mij. Ik heb het daar veel te druk voor.” Allemaal bekende uitspraken die
al tientallen jaren zoemen in de partij, en ook allemaal uitspraken die ook
werden gebezigd door de mensen die nu het afdelingsbestuur en de fractie
vormen. Maar als deze mensen niet toch dat zetje kregen om het gewoon eens
te proberen, dan was er nu geen lokale SP in Venlo meer, en al helemaal geen
gemeenteraadsfractie en Venlo politiek gezien nog killer en asocialer geweest.
In 2014 zijn weer gemeenteraadsverkiezingen en het is niet ondenkbaar dat
de huidige raadsleden iets anders gaan doen. Ook is het niet ondenkbaar dat
de SP meer raadsleden moet leveren en misschien wel een of meer
wethouders. In april 2012 is er een ledenvergadering
die een nieuw afdelingsbestuur kiest. Van het huidige
bestuur wil de helft om diverse redenen stoppen. Er is
dus behoefte aan opvolging. Nu zal je bij jezelf vast
denken dat je daar niet de persoon en ongeschikt voor
bent, maar wie zegt dat? Zonder dat je het eens
geprobeerd hebt, kun je daar toch niet over oordelen?
Als de SP-Venlo in 2013 onvoldoende actieve leden kent, zal het besluit niet zo
moeilijk zijn om niet deel te nemen aan de volgende verkiezingen. Zonder
basis is er immers niets om op te bouwen.
Wees niet bescheiden en laat van je horen. Wacht ook niet totdat jezelf
benaderd wordt want misschien kennen we je nog niet voldoende. Laat je zien,
meldt je, en denk eens na over wat we voor elkaar kunnen betekenen; wat jij
voor de SP en de SP voor jou kan betekenen.
Leden maken de partij, en willen we de afdeling Venlo klaarstomen voor de
toekomst dan is nu de tijd voor vernieuwing, frisse ideeën en vers bloed in de
gelederen. Laten we daar eens over nadenken, en er snel werk van maken.
Op dinsdag 10 januari is de Nieuwjaarsborrel/ledenvergadering waarop onder
meer een klemmend beroep gedaan wordt op leden om zich te melden voor
het bestuur en de fractie. Ter overbrugging blijft het huidige bestuur aan tot
april, zodat tijdens de ledenvergadering van april er een nieuw
afdelingsbestuur kan worden gekozen. Hiervoor is elke functie vacant.
Daarnaast wil de afdeling flink gaan inzetten op scholing
zodat leden kunnen worden klaargestoomd voor een
actieve bijdrage in Kerngroep, bestuur en fractie (eind
2013 dient de afdeling een waardige kieslijst van
minstens 30 kandidaten aan te leveren voor de
gemeenteraadsverkiezingen). Op 15 november en 13
december 2011 vinden de resterende twee delen plaats van de cursus
‘politieke basisvorming’. Deel 1 gemist? Geen probleem, stap gewoon in.
Het huidige bestuur en fractie hopen dat jij, de leden, deze oproep ter harte
neemt en na denkt welke bijdrage je kunt leveren aan onze partij. Er wordt
van de SP veel verwacht (zeker nu we weer populair zijn), dat willen we graag
waarmaken maar dat kan niet zonder jou. Wees niet bescheiden, doe mee.

Beschouwingen: “Bezuinigen waar
kan, investeren waar moet”
De gemeentelijke begroting vraagt om een kritische,
boze en zeer verontwaardigde beschouwing. En die
kreeg ze dan ook vanuit de SP want er wordt
opnieuw veel geschrapt en
gesloopt terwijl er miljoenen
verdwijnen in megaprojecten,
waar de gewone burger het
gelag mag betalen. Ambitie
hebben is goed maar niet ten
koste van alles. De SP vroeg om herbezinning: “Stel
de gedachte bij, de tijd en omstandigheden vragen
er om. Durf hardop met ons te zeggen: tot hier en
(voorlopig) niet verder.”
Vrijdag 4 november waren in de gemeenteraad de
politieke beschouwingen en werden besluiten
genomen over de begroting voor 2012-2015 en de
voorgestelde bezuinigingen daarbij. “De
SP begon haar betoog met een
compliment aan het adres van de
burgemeester.
Want
het
is
geen
kleinigheid om in tijden van crisis een
college te leiden. Die inzet stelt de SP zeer op
prijs.”, zei fractievoorzitter Alexander Vervoort.
Waar Venlo vorig najaar voor 22 miljoen euro aan
bezuinigingen verwerkte in de begroting voor 2011,
komt daar nog een flinke schep bij om een tekort
van 6,2 miljoen euro weg te werken, en is er een
opgave om 5 miljoen euro extra te bezuinigen in
2012 boven op de kadernota. Dat is niet mis!
Vervoort: “Het college gaf eerder dit jaar aan dat er
geen vet meer op de botten zit. Waar nu mogelijk
nog met allerlei houdgrepen en impopulaire
oplossingen de gaten gedicht worden, zal Venlo
volgend jaar waarschijnlijk voor
een nog stevigere opgave staan,
zeker gezien de voorgestelde
rijksbezuinigingen en decentralisaties. We kunnen bezuinigen
‘ohne Ende’ maar datgene wat
weg is, is weg en krijg je in geen
jaren meer opgebouwd. Laten we Venlo niet kapot
bezuinigen en waken voor drastische besluiten waar
we op langere termijn spijt van gaan krijgen.”
Het gaat in het politieke debat vooral over financiën,
en over vertrouwen. En juist dat is iets dat velen
niet meer hebben. Veel mensen begrijpen het ook
niet meer. Het valt ook niet uit te leggen. De balans
in de gemeentelijke uitgaven is zoek. Er wordt
vooral gepraat over cijfers hier en miljoenen daar
maar men verliest al snel uit het oog dat het hierbij
wel om mensen gaat.
Vervoort: “Het probleem van de bezuinigingen zit
hem in de keuzes die zo worden gemaakt dat met
name de lagere- en middeninkomens hard worden
getroffen, zoals met het OZB-voorstel. Bezuinigen
kan op allerlei manieren maar mag wat de SP
betreft
geen
stapeling
van
bezuiniging
op
bezuiniging
van
diverse
overheden
zijn.”
Vooruitstrevendheid zit hem niet
alleen in stenen/beton/staal maar
vooral in het investeren in
mensen, en daar kansen en
ontwikkelingen aan te grijpen. En
er zijn zoveel alternatieven. Waarom bijvoorbeeld
de haast met het kazerneterrein nu de Venlose

schatkist schreeuwt om rust, en de burgers om het
vasthouden aan en het investeren in bestaande
voorzieningen?
Er moeten scherpe keuzes gemaakt worden in de
begroting, nu en komende jaren. De SP heeft
opgeroepen te kiezen voor een pas op de plaats wat
betreft de grote projecten, stel ambities bij waar
mogelijk, en geef de burgers en verenigingen lucht.
Er waren veel aanpassingen nodig om de
begroting voor de burgers positief te wijzigen
Ondanks miljoenen euro’s aan bezuinigingen en/of
het schrappen van bijdrages aan
publieke
voorzieningen,
wist
de
gemeenteraad, ook op initiatief van de
SP, een aantal zaken te redden of de
pijn te verzachten. De begroting tot en
met 2015 mag dan opnieuw sluitend
gekregen zijn maar hangt wel met plakband aan
elkaar door behoorlijke risico’s voor lief te nemen.
Ondanks dat er zaken verbeterd zijn, kon de SP
toch niet instemmen met de hele begroting.
Vervoort: “De balans in de gemeentelijke uitgaven
is zoek. Het schrapen langs de bodem van de
Venlose schatkist houdt na dit jaar echt op. En
volgend jaar zitten we hier weer, weer met een
bezuinigingsopdracht vanwege een doorwoekerende
crisis, oplopende tekorten, en ingeboekte risico’s.
Een pas op de plaats maken en het bijstellen van
ambities zou niet te veel gevraagd zijn, en heel
goed uit te leggen, wetende wat daar tegenover
staat en wat de burgers daarvoor terug krijgen.”
Vervoort: “Voor de SP staat vast dat de tunnelvisie
voor
de
ontwikkelingen
in
te
ambitieuze
megaprojecten en het doorlopend pompen van
miljoenen in grootschaligheid, ten koste gaat van de
burgers en ondernemers van Venlo (een enkeling
daar gelaten). In het bijzonder de plannen voor het
kazerneterrein laten een financieel tekort zien van
65 miljoen euro! Sterker, na 2015
moet ergens voor nog eens 24
miljoen euro aan ongedekt tekort
worden gevonden. We gunnen VVV
het allerbeste maar niet als de burger daar het
gelag voor mag betalen. Een begroting met zoveel
financiële gaten en risico’s kunnen we niet steunen.”
Een greep uit de aangenomen wijzigingsvoorstellen die de begroting ten goede veranderde:
- De voorgestelde bezuinigingen op de OZB van
26 en 20 procent terug gebracht naar een
stijging met de inflatiecorrectie van 1,8%.
- De subsidie en bijdrage aan integratie van
allochtonen wordt geschrapt.
- Het Kunstencentrum, de muziekschool, en de
bibliotheek worden fiks minder gekort.
- Er komt geen betaald parkeren tot 21.00 uur,
de openstelling van parkeergarage Arsenaal in
de weekenden wordt verruimd.
- De besparing op het wegenonderhoud is sterk
verminderd. Initiatieven voor sneeuwruimen
wordt toch gefaciliteerd.
- Ouderenorganisaties houden
hun waarderingsubsidie.
- Er wordt gekeken hoe er met
slimme toepassingen energie
bespaard kan worden op openbare verlichting.
- Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden,
kosten, en (toeristische) meerwaarde van
behoud en reconstructie van Fort St. Michiel.

Reddingsplan stelt mozaïek Sint
Willibrordus in Tegelen veilig

Streep door plannen kazerneterrein bieden nieuwe kansen

In september pleitte de SP voor het behoud van het
mozaïek dat de gevel van Martinushof versiert,
waarop de wethouder
reageerde dat Tegelen
zelf maar met een
oplossing moet komen
omdat de gemeente er
geen geld voor zou
hebben. Dit nieuws viel
in Tegelen rauw op het dak maar men ging niet bij
de pakken neerzitten en dacht na over een
reddingsplan. Dit werd in een motie op 26 oktober
door de gemeenteraad aangenomen zodat het
kunstwerk wordt veilig gesteld.

Op 11 oktober werd bekend
dat ROC-Gilde Opleidingen
definitief
niet
naar
het
kazernegebied verhuisd, en
ook de deelname van Holland
Casino hangt aan een zijde draadje. Eigenlijk blijven
alleen zorgcentrum Top-Care en het multifunctionele
centrum (mfc) annex VVV-stadion over, waarmee
de prestigieuze plannen in rook op gaan. Daarmee
komen miljoenen vrij maar het stelt de gemeente
ook voor de vraag hoe nu verder en wat te doen
met het unieke fort Sint Michiel in de grond?

De reactie van wethouder Teeuwen (CDA) op de SPvragen/conceptmotie over het mozaïek St.Willibrord
vielen tegen. Hij legde de bal bij de
Zorggroep wetende dat daar niks meer
uit komt, omdat de Zorggroep hooguit
een derde van het benodigde bedrag
kan overleggen, waardoor het einde van het
mozaïek in zicht komt. Daarnaast stelde de
wethouder dat als het mozaïek de bevolking van
Tegelen zo aan het hart gaat dat ze dan zelf maar
met geld moet komen.
De toezegging van Teeuwen dat hij nog in gesprek
gaat met de Zorggroep en zal meedenken aan een
oplossing, is nogal boterzacht en oncontroleerbaar.
Daarom beraadde de SP zich op een vervolgactie
om meer zekerheid en houvast los te weken.
Al snel bleek dat men in Tegelen de reactie van de
gemeente en daarmee een teloorgang van het
mozaïek niet kon of
wilde accepteren. Er
ontstond snel een
stichting met daarin
enkele prominente
Tegelenaren die de
volgende
tweetrapsraket bedacht: Voor het budget dat de
Zorggroep ter beschikking heeft wordt het
kunstwerk nog voor de winter van de gevel gehaald,
opgeslagen in de gemeentelijke werf, en eigendom
van de gemeente Venlo. Intussen gaat de stichting
sponsoren werven voor restauratie en herplaatsing.
Raadslid Alexander Vervoort: “Het is goed dat zulke
ideeën bedacht worden en instemming
vinden van de Zorggroep. Alles is beter
dan dat er niets gebeurd, of het nog
jaren duurt, wat het mozaïek niet ten
goede komt. Fijn wanneer mensen met
de raad meedenken aan oplossingen en
een raadsmeerderheid die vervolgens omarmt.”
Een motie die het plan van de stichting verwoordt
werd mee-ingediend door CDA, LD, SP, VVD, PvdA,
GL, en D’66. Alleen de Realisten’82 (een Tegelse
partij nota bene!) stemde tegen de motie.
De motie geeft het college van B&W opdracht om te
onderzoeken welke opties er mogelijk zijn om te
zijner tijd het mozaïek als geheel dan wel in
samenhangende delen, gerestaureerd in te passen
in het te herontwikkelen gebied Martinushof (dat op
termijn gesloopt wordt) dan wel elders in Tegelen.
Hiermee kan het cultuurhistorisch hoogwaardige
kunstwerk behouden blijven voor de toekomst.

SP-raadlid Ton Heerschop: “In de begroting werd de
topsporthal al wegbezuinigd waardoor de
vurig gewenste extra (sport)opleidingen
aan Venlo voorbij gaan. Een gemiste kans
door geldgebrek. Nu is duidelijk dat ook
Gilde Opleidingen door geldgebrek niet zal
verhuizen naar het kazerneterrein, en ook Holland
Casino een andere locatie overweegt of zich wel
vestigt maar dan zonder haar grootse ‘Play your
game’-concept. Nog meer gemiste kansen die de
bodem laten wegvallen van de ambitieuze plannen
voor het kazerneterrein. Dit baart me grote zorgen.”
“Met enkel Top-Care en het mfc/VVV-stadion valt de
basis weg in de ontwikkeling van het kazernegebied.
Mijn zorgen nemen enkel toe, ook omdat er nog
steeds geen evenementenexploitant is voor het mfc.
In mei zei ik dat de
plannen gebouwd worden
op
drijfzand
en
de
miljoeneninjectie voor het
mfc niet alleen onnodig
maar ook een enorm risico
is. Met het wegvallen van
twee belangrijke partners, of een soberdere opzet,
valt
het
‘grote
gewenste
plan’
voor
dit
kazernegebied weliswaar in duigen maar effent het
ook het pad om weg van de haast en de stress te
gaan nadenken over wat wel mogelijk is, en welke
rol het fort daarin kan hebben.”, aldus Heerschop.
Met het Spaanse fort zit er namelijk unieke historie
in de grond maar wat we er concreet mee kunnen is
nog onduidelijkheid. De SP heeft met veel pijn en
moeite
een
motie
aangenomen gekregen die
het
college
oproept
te
onderzoeken
welke
economische meerwaarde er
te
verwachten
is
bij
reconstructie van het gehele fort of onderdelen
hiervan. Wat zou het effect zijn als we dit Fort als
toeristische attractie zouden exploiteren? Alleen op
basis van cijfers en feiten kan de gemeenteraad een
overwogen besluit nemen, en behoeden we Venlo
voor nog een blamage.
Het is nog steeds onduidelijk wat de exacte
gevolgen zijn van het wegvallen van ROC-Gilde en
mogelijk Holland Casino. In december moet hier
helderheid over komen. Als blijkt dat het vervallen
van een of meer peilers uit het plan betekent dat er
miljoenen vrijkomen (onder meer doordat de
gemeenteambtenaren niet nu al moeten verhuizen)
wil de SP dat geld graag inzetten om de bezuinigingen te verzachten. Geen prestige maar prestatie.

Vroeg of laat: reanimatieproject
komt en wordt regionaal geregeld
Er waren twee moties voor nodig, veel
gepraat, een politieke draai, unanieme
steun aan de ene kant en geen boter bij
de vis willen doen aan de andere kant,
doldrieste raadsvragen, en een burgemeester die
uiteindelijk dan toch het heft in handen neemt. Na 3
jaar gaat de wens van de SP in vervulling en krijgt
ook
de
regio
Venlo
aansluiting
op
het
reanimatieproject met vrijwilligersondersteuning.
Raadslid Ton Heerschop: “Reanimatie binnen de
eerste cruciale zes minuten vergroot de
kans op overleven, en de kwaliteit van
verder leven. Met een aanrijdtijd van een
kwartier is een ambulance namelijk niet
altijd snel ter plekke. Daarom pleit de SP
sinds 2008 om in de hele gemeente geregeld te
krijgen dat er op strategisch goed bereikbare
plekken
in
de
wijken
reanimatieapparaten
(defibrillator/AED) beschikbaar zijn, die in geval van
hartfalen door een daarvoor opgeleide (en via een
SMS-waarschuwing
opgeroepen)
buurtbewoner
gebruikt kunnen worden.”
Het is de SP een doorn in het oog dat de gemeente
Venlo een ‘witte vlek’ is op het gebied van
reanimatieonderwijs en de beschikbaarheid van
AED’s. In omliggende gemeenten is dit beter
geregeld. Heerschop: “De burgemeester liet weten
het SP-plan alsnog te omarmen en vaart te maken
met de realisatie hiervan. We zijn blij dat na
jarenlang aandacht vragen voor deze kwestie dit nu
eindelijk geregeld gaat worden. Vroeg of laat krijgt
de SP haar zin, de aanhouder wint en daarmee
winnen we allemaal, en kan men sneller
levensreddend te werk gaan.”
In de voorbereidende raadsvergadering van 12
oktober was een debat over het ‘beleidsplan
veiligheidsregio’ waar burgemeester Bruls zei het
met de SP eens te zijn: “Het is eigenlijk te gek voor
woorden dat we een AED-project per
gemeente of zelfs delen van een
gemeente regelen terwijl er zoveel te
winnen is als we dit afstemmen in de
regio, wat minder duur is en meer
coördinatiemogelijkheden heeft”. De
burgemeester zegde toe zelf het
initiatief te nemen om er eindelijk
eens echt werk van te gaan maken.
Bij navraag tijdens de raadsvergadering van 26
oktober, gaf de burgemeester aan dat hij inmiddels
druk bezig is met het voor de hele regio realiseren
van het reanimatieproject. De SP is uitermate blij
dat de eerste resultaten eind 2011 bekend worden.
De SP heeft doorlopend aandacht gevraagd voor
zo’n reanimatieproject, dat in Arcen trouwens al met
succes loopt. Na de unaniem aangenomen SP-motie
begin 2010 wilde de raad niet ook met geld op de
proppen komen voor de uitvoering. Maart 2011
lazen we dat er in de provincie geld ligt voor
reanimatieprojecten, en begonnen met het schrijven
van een initiatiefraadsvoorstel. Doordat Bruls ineens
actief wordt kan dat voorstel terug in de lade. “Een
mooi resultaat en het laat ook zien dat als je zaken
niet direct voor elkaar kunt krijgen, je met blijvend
aandacht vragen voor die onderwerpen soms ook
anderen mee kunt krijgen. Uiteindelijk alsnog een
mooi succes!”, aldus een tevreden Ton Heerschop.

Geen oog voor zorgen brandweer
Het
beleidsplan
van
de
veiligheidsregio staat vol met
verwachtingen of richtingen
waarin brandweer, GGD, en de
GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in
de regio) zich dienen te ontwikkelen. Voor de SP is
vooral de richting waarin het met de brandweer op
gaat onacceptabel. Daarnaast laat men bewust geld
liggen om de bezuiniging mee te compenseren.
In de raadsvergadering van 26 oktober werden we
geconfronteerd met een ondoordachte bezuiniging
op de Veiligheidsregio, met mogelijk grote gevolgen
voor de toekomst. De nieuwe visie op de brandweer
is een wensdenken dat op de tekentafel is bedacht
maar in de praktijk onvoldoende zal werken. Er
wordt bezuinigd op de werkelijke inzet van de
brandweer en vooral ingezet op preventie. Men
denkt dat wanneer iedereen een brandmelder in
huis heeft, het aantal meldingen zal afnemen en
daarmee het aantal uitrukken van de brandweer,
zodat daar dus op bezuinigd kan worden.
Daarnaast vreest de SP dat door het oprekken van
opkomsttijden de hulpdiensten niet
binnen de gestelde tijd in de
buitengebieden aanwezig zullen zijn.
Ook het voortbestaan van de vrijwillige
brandweerpost Belfeld staat op losse
schroeven, al ontkent de burgemeester dit, nog wel.
De SP kent de zorgen bij de brandweer over de
inzet van kleinere ploegen al dan niet met nieuwe
kleine voertuigen. Het is fijn dat een auto met twee
waarnemers snel ter plekke is bij een containerbrand, maar onhandig als die container tegen een
bedrijfspand of woonhuis staat. Handiger was dan
het meteen sturen van een waterspuitwagen of
ladderwagen, en ging er geen kostbare tijd verloren.
Ook de bezuiniging van 10-15% op de voorbereiding
op rampen is een foute keuze. Bij een grote klap in
de regio op de ‘transportassen’ als snelwegen, spoor
of de Maas zal men langer
bezig zijn met het opruimen
van de rommel en afvoeren
van slachtoffers, met alle
(economische)
gevolgen
van dien. Immers zullen er
structureel minder hulpverleners zijn. De SP durft te
stellen dat een zo forse bezuiniging een aanslag zal
zijn op de zogenoemde graad van geoefendheid.
We hielden een pleidooi om in de begroting de
bezuiniging weliswaar te laten staan maar deze te
compenseren door gebruik te maken van een
provinciale bijdrage. Waarom zouden we immers die
miljoenen in ‘Maastricht’ laten liggen als we er hier
de tekorten mee kunnen repareren? Volgens
burgemeester Bruls zou de regio Venlo dat
geld toch niet meekrijgen, hij wil er
geeneens
moeite
voor
doen.
Een
raadsmeerderheid
geloofde
Bruls
en
stemde tegen onze motie, waarmee ze dus ook de
brandweer niet tegemoet wenst te komen.
We blijven knokken voor de brandweermensen,
zowel beroeps als vrijwilligers, die dagelijks instaan
voor onze veiligheid. Die verdienen het om de strijd
voor aan te gaan, maar dat kan niet met een
beleidsplan dat de komende jaren zoveel open
eindes kent, en hun werk mogelijk bemoeilijkt.

