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Belangrijke Ledenvergadering op 29 maart 
 

Donderdag 29 maart vindt de tweede ledenvergadering van dit jaar plaats. 
Een belangrijke ledenbijeenkomst omdat er enkele gewichtige keuzes gemaakt 
moeten worden, voorbereiding op het partijcongres, en de koers bepalen.  
 

Gastspreker is Tiny Kox, voorzitter SP-fractie in de Eerste Kamer, lid van de 
Raad van Europa, lid van diverse buitenlandse waarnemingsmissies 
(verkiezingen in Rusland), oud-partijsecretaris en één van de 
oprichters van onze partij in 1972.  
Tiny zal op 29 maart de discussie aanwakkeren over de toekomst 
van de SP, ook die van de SP-afdeling in Venlo. Hierbij de oproep 
om met hem dat gesprek aan te gaan en ideeën te delen. Tevens 

zal Tiny namens de afdeling een lid stevig in het zonnetje zetten die zich in 
Venlo sterk heeft gemaakt voor de SP en veel voor ons heeft betekend. Wie 
dat is en waarom? Kom naar de bijeenkomst en deel mee in het moment. 
 

Daarnaast kiezen de leden die avond een nieuw afdelingsbestuur. Kandidaten 
hiervoor kunnen zich nog tot 23 maart opgeven bij de huidige secretaris, Henk 
Zegers (zie colofon). Versterking en vernieuwing zijn gewenst, zowel het 
afdelingsbestuur alsook de gemeenteraadsfractie is op zoek naar leden die 
willen meedenken en meewerken, nu en ook richting de verkiezingen in 2014. 
 

Ook worden de conceptcongresstukken en kandidaten voor het landelijk 
partijbestuur (voor partijcongres op 2 juni in Breda) besproken, en de 
afgevaardigden naar de regioconferentie (begin april in Roermond) dienen te 
worden gekozen. Ook hiervoor kan ieder lid zich opgeven. 
Er is natuurlijk ook ruimte om andere vragen en de actualiteit te bespreken. 
 

Dit belangrijke ledenoverleg vindt dus plaats op donderdag 29 maart 2012, 
van 19.30 - 22.00 uur in de grote zaal van Huize De Maagdenberg (Maagden-
bergplein 11 Venlo. Ruime parkeerplek aan overzijde, zaal is vrij toegankelijk). 
 
 

SP’er opende nieuwe toekomst zwembad Steyl 
 

Het bestaansrecht van het zwembad in Steyl hing 
lange tijd aan een zijden draadje omdat de gemeente 
het wegbezuinigde en het bad gesloopt dreigde te 
worden. De grootste en meest succesvolle SP-actie 
ooit in Venlo wist dit eind 2010 te keren. Samen met 
gebruikers en duizenden verontwaardigde mensen 

wisten we de sluiting te voorkomen. Op 1 februari is het zwembad Nieuw Steyl 
na een flinke verbouwing heropend. Als een van de redders van dit zwembad 
mocht SP-raadslid Alexander Vervoort mede de officiële openingshandeling 
verrichten. De toekomst van het zwembad ziet er nu weer zonnig uit.  
 
Het zwembad werd in mei 2011 overgenomen door De Sluis Jeugdhulp-
verlening die het zwemgedeelte verhuurt aan Rodan Zwemschool. In het pand 
is naast het vernieuwde zwembad ook ruimte voor kinderopvang, horeca en 
begeleid leren/werken voor zogenaamde ‘probleemjongeren’.  
Voor de ‘oude’ gebruikers (onder meer basisscholen, Reddingsbrigade, 
Zwemverenigingen R.O.B., Watervrienden en Mosa, hartpatiënten- en 
seniorenzwemmen, aquafitnessclub) en het oorspronkelijke personeel komt dit 
allemaal te laat; zij stopten of moesten gedwongen verhuizen naar (het enig 
overgebleven gemeentelijke) zwembad in Blerick.  
Vervoort: “We hopen dat deze mensen en verenigingen 
hun weg weer terug gaan vinden naar Steyl. Rodan en 
De Sluis hebben er in ieder geval iets moois van 
gemaakt in Steyl. De SP is blij dat dit zwembad een 
tweede kans krijgt, en dat onze reddingsactie hieraan ten grondslag ligt.”  
 
Uniek is dat het vernieuwde zwembad bijvoorbeeld voor de waterzuivering 
geen chloor gebruikt maar het bad is voorzien van een elektrolyse systeem 
waarmee het zwembadwater gebruiksvriendelijker is. Een opsteker voor velen. 
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A G EN D A  
• Fractieoverleg op  27 februari, en 

op 12 en 26 maart. Om 20.00 uur in 
de fractiekamer van de SP. 

• Bestuursoverleg op 28 februari en 
26 maart. Steeds om 20.00 uur in 
onze SP-fractiekamer in de 
stadswinkel (Prinsessesingel 30). 

• Ledenvergadering op donderdag 
29 maart om 19.30 uur in Huize 
Maagdenberg (Maagdenbergplein 
11 Venlo) over o.m. de partijkoers. 

• Zaterdag 31 maart: Partijraad 
• Regiocongres in Roermond op 7, 14 

of 15 april (als voorbereiding op 
het partijcongres op 2 juni). 

• Thema-avond over de crises op 
maandag 16 april om 19.30 uur in 
Huize Maagdenberg te Venlo. Meer 
informatie volgt te zijner tijd. 

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



Verbazing over verkeerproblemen 
A73/A74 en ommezwaai bij Fort 

 
Op 8 februari vroegen we de 
wethouder en de overige fracties 
in de Venlose gemeenteraad wat 
te doen met de te verwachten 
stagnatie van de A73 en A74 

tijdens de Floriade. De SP wilde bezien of wellicht 
een alternatieve route via de Klagenfurtlaan 
mogelijk is, maar die optie bleek een brug te ver. 
Ook werd de studie naar de A75 ineens ontkracht. 
En een dag later kwam het nieuws dat de resten 
van Fort St. Michiel toch een prominentere plek 
krijgen op het kazerneterrein. Het kan verkeren. 
 
Zorgen stremmingen A74 voor A75 en rondweg? 
Raadslid Ton Heerschop: “Tot mijn verbazing 
huilden coalitiepartijen VVD, CDA, PvdA en Lokale 
Democraten krokodillentranen over de 
verkeersstagnatie in 2020 ten oosten van de 
Zuiderbrug als gevolg van de niet volledige 
vervlechting van het knooppunt Tiglia tussen 
snelwegen A73 en A74. Al die fracties die in januari 
2010 tegen de moties van de SP stemden gaven nu 
feitelijk het gelijk van de SP destijds toe. Maar 
terwijl ze ziende blind en horende doof waren 
stemden ze wel toen braaf mee met de aanleg van 
de A74-variant tussen Venlo en Tegelen…”  
 
Heerschop: “Vorig jaar vroeg ik wethouder 
Beurskens (VVD) of hij een optie zag in de A74-
oostvariant, op 16 maart 2011 gaf hij aan een A75 
best als optie te zien. Hoe anders een jaar later; 
“het zou alleen bestaan in de theorieboekjes op de 
verkeersscholen”, aldus Beurskens. Dus de A75 
bestaat was mijn conclusie. Jammer genoeg was 
dus de keuze voor de huidige A74-variant een 
onvermijdelijke keuze voor uiteindelijk een rondweg 
om Venlo. Hoezeer andere 
fracties ook zeggen tegen 
deze weg te zijn, de SP durft 
de stelling aan dat deze optie 
binnen 10 jaar op de agenda 
van de raad komt te staan 
als enige manier om het verkeersinfarct in Venlo op 
te lossen. We hopen ongelijk te hebben, want nog 
meer asfalt rondom Venlo zien we niet zo zitten.” 
 
Fort op kazerneterrein wordt zichtbaar 
Een dag na het gestuntel van de wethouder konden 
we hem een pluim geven, het kan verkeren. 
Heerschop: “B&W lijkt geluisterd te hebben naar de 
gemeenteraad en bevolking. Het Spaanse Fort Sint 
Michiel uit 1641 wordt voor belangrijke delen 
herbouwd, opgegraven en publiek toegankelijk 
gemaakt. Onze motie om de waarde van het Fort 
duidelijk te krijgen resulteert in de nieuwe plannen. 
Jammer dat er diverse politieke gevechten nodig 
waren om B&W tot dit inzicht te doen komen. De 
plannen moeten natuurlijk nog naar de raad maar 
zien er hoopvol uit. Er lijkt een slag gewonnen.” 
 
Onvermijdelijk is de discussie over de bouw van het 
MFC/VVV-stadion. Heerschop: “VVV kan op het 
kazerneterrein bouwen mits 
rekening houdend met de 
historische waarde en realisatie 
zonder staatssteun. Die 
miljoenenvlieger gaat wat ons 
betreft niet op. Want als we straks naast een A75 
ook moeten debatteren over de financiële redding 
van het MFC dan is ook dat een brug te ver.”  

Gebak voor iedereen bij Sulzer  
 

De gezamenlijke vakbonden 
waren op 8 februari met vier 
grote taarten, een gezellige 
kraam en vastelaovesmuziek uit 
de luidsprekers aanwezig voor 

het bedrijf Sulzer Eldim in Lomm. Met deze ludieke 
actie informeerde men het personeel over het 
eerder gepresenteerde alternatieve plan waarmee 
vele banen behouden blijven die nu op de tocht 
staan. De SP was bij de actie met morele steun.  
 
Sulzer Eldim BV te Lomm is een bedrijf dat 
hoogwaardige onderdelen maakt voor gasturbines 
en vliegtuigmotoren. De directie en de Zwitserse 
leiding zijn van plan om de vier hoogwaardige 
productieafdelingen uit te plaatsen naar Hongarije 
om geld te besparen en meer winst te kunnen 
maken. Hierdoor zouden 50 tot 100 mensen 
ontslagen worden en opnieuw belangrijke kennis 
verdwijnen. Deze ontslagen komen trouwens 
bovenop de 85 ontslagen die in 2009 al vielen.  
 
Raadslid Alexander Vervoort: “Vakbonden en OR 
vrezen dat met het voornemen van de directie het 
bedrijf in Lomm in een sterfhuisconstructie terecht 
komt en dus op den 
duur helemaal zal 
verdwijnen. Terecht dat 
men dus in actie komt 
om de banen hier te 
houden. De SP steunt de 
acties en ik heb dat in 
gesprekken met medewerkers ook aangegeven.” 
 
Op 1 februari heeft de Ondernemingsraad (OR) haar 
alternatieve plan voor Sulzer Eldim in Lomm aan de 
directie gepresenteerd. Dit plan gaat uit van het 
behoud van meer productie en dus ook meer werk 
in Lomm. Volgens vakbonden De Unie en FNV 
Bondgenoten is er sprake van een goed 
doortimmerd plan dat kan zorgen voor dezelfde 
winst én een goede toekomst voor Sulzer in Lomm. 
 
De vakbonden zijn van mening dat de OR bijzonder 
goed werk heeft verricht met het alternatieve plan. 
Voor hun inzet werden ze bedankt door hen gebak 
aan te bieden op de parkeerplaats voor het bedrijf. 
De medewerkers waren nadrukkelijk uitgenodigd 
mee te genieten van een lekker stuk taart én om de 
OR te steunen bij het verdedigen van hun 
verbeterplan bij de directie.  
De 150 aanwezige werknemers kregen bijval van 
veel collega’s van het zusterbedrijf Elbar die ook 
voor korte tijd hun werk neerlegden en hun steun 
kwamen betuigen. Opvallend daarbij is dat ook 
Elbar voornemens is om werk uit te plaatsen… 
 
Vervoort: “Bij deze koude temperaturen (min 6 
graden Celsius) smaakte de taart en hete koffie 
heerlijk. Ik werd extra warm van de positieve 
reacties op de aanwezigheid van de SP. Minder 
positief waren de werknemers over de afstandelijke 
en bijna onverschillige reactie op onze brief van 
wethouder Satijn (VVD) die zich wel heel 
gemakkelijk liet afschepen door de Sulzerdirectie. 
Des te meer waardering ontving de SP, de enige 
partij die deze arbeiders een hart onder de riem 
steekt. Dit mogen de andere partijen en het college 
van B&W zich aantrekken. Ik heb Satijn 
herhaaldelijk aangespoord actie te ondernemen en 
dat blijf ik doen. Ook ligt de bal nu bij de directie 
van Sulzer die het plan van de OR moet omarmen.”



Verslag thema-avond over wat 
Provinciale Staten doet 
 
Afgelopen dinsdag organiseerden we een 
discussieavond over wat Provinciale Staten doet. 
Gastspreker was Statenlid Ben Rewinkel die het 
debat aanging en vragen uit de zaal beantwoordde. 
 
Ben Rewinkel uit Geleen is naast Statenlid ook 

raadslid en afdelingsvoorzitter in 
Landgraaf en is werkzaam als 
maatschappelijk werker in de 
gezondheidszorg. Hij legde uit dat de 
provincie een bestuurslaag is tussen de 

gemeenten en de Rijksoverheid en eigen taken 
heeft zoals ruimtelijke ordening, water en milieu, 
wegen/infrastructuur, natuur en landschap, cultuur, 
jeugdzorg en ook het kiezen van de Eerste Kamer.  
 
In Provinciale Staten zitten 47 gekozen leden die 
het algemeen bestuur vormen (vergelijk het met de 
Tweede Kamer of gemeenteraad). Daarnaast zijn er 
4 dagelijks bestuursleden (Gedeputeerde Staten te 
vergelijken met ministers en wethouders) 
voorgezeten door de gouverneur. Rewinkel: 
“Provinciale Staten hebben kaderstellende en 
controlerende bevoegdheden en kunnen daarbij 
gebruik maken van een aantal rechten waarmee ze 
het dagelijks bestuur om opheldering kan vragen en 
taken meegeven.”  
 
Rewinkel: “Statenleden zijn parttimers/ vrijwilligers 
in een wereld van fulltimers en professionals. Een 
stuk waar ambtelijk vaak maanden aan gewerkt is 
moet een Statenlid binnen twee weken voor zichzelf 
hanteerbaar maken. Maar 
politiek werk is niet alleen het 
lezen van Statenstukken, 
maar ook maatschappelijke 
contacten, vergaderingen, 
werkbezoeken etc. Als SP’ers 
staan we met de voeten in de 
klei en willen we van de mensen zelf horen hoe het 
beleid in de praktijk uitpakt. Waar nodig komt de SP 
dan met verbetervoorstellen.” 
 
Enkele speerpunten van de SP in de provincie: 

• Limburgs Energiebedrijf 
• Beter openbaar vervoer 
• Een betaalbare woning voor iedereen 
• Geen megastallen in de landbouw 
• De bezem door het provinciehuis 
• Instellingen en bedrijven op hun subsidie 

korten als ze mensen in dienst hebben meer 
verdienen dan de minister-president. 

 
Als laatste gaf Rewinkel mee dat het afgelopen moet 
zijn met de machtspolitiek en de geldverslindende 
prestigeprojecten van enkele partijen. Na tientallen 
jaren CDA, aangevuld met PvdA en/of VVD, is het 
tijd voor nieuwe ideeën en een nieuw Limburg. De 
PVV stelt daarin teleur, maakt vooral ruzie en doet 
gewoon mee aan de ‘oude politieke kliek’ die ze zegt 
te verafschuwen. Rewinkel: “Zo verandert er niets, 
dus moet de bezem eens echt en flink door het 
provinciehuis, de SP is er klaar voor.” 
 
We kijken terug op een geslaagde discussieavond. 
De aanwezigen zijn bijgepraat over wat het 
Limburgs Parlement doet en wat de SP daarin 
betekent en kan betekenen.  
 

Op maandag 16 april is een thema-avond over de 
crises betreffende EU, banken, krediet, en de euro.  

Gaat Venlo echt een goedlopend 
reanimatieproject opheffen? 
 

Venlo lijkt de steun aan 
het reanimatieproject AED 
Alert in Arcen, Lomm en 
Velden te willen 
beëindigen. Dit staat haaks 
op de toezegging van Bruls 

om het project in de hele regio te willen realiseren. 
De SP heeft onmiddellijk om opheldering gevraagd.  
 
De SP vecht sinds 2008 voor een 
waarschuwingssysteem met defibrillatoren (AED's) 
in de regio Venlo, ook omdat Venlo een zogenaamde 
witte vlek is op de landkaart betreffende 
reanimatieonderwijs en de beschikbaarheid van 
AED’s. Stichting Hartslag beheert sinds enige tijd in 
Arcen, Lomm en Velden (als enige in de gemeente) 
een AED Alert netwerk. Het zou prachtig zijn 
wanneer dit netwerk wordt uitgerold over de hele 
regio. In reactie op vragen van de SP zegde 
burgemeester Bruls afgelopen oktober toe dit 
mogelijk te willen maken. Erg vreemd dat de 
gemeente nu overweegt om de financiering à 2500 
euro aan Stichting Hartslag te willen stopzetten. 
 
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 tijdig ter plekke. Een netwerk van 

AED's en kundige vrijwilligers draagt bij aan 
reanimatiepogingen binnen die eerste minuten. Ik 
begrijp dan ook niet waarom B&W het enige AED-
netwerk dat er nu is willen stopzetten.”  
 
Reanimatieonderwijs en de beschikbaarheid van 
reanimatieapparaten op strategisch goed bereikbare 
plekken in de wijken (die in geval van hartfalen door 
een daarvoor opgeroepen en 
opgeleide buurtbewoner gebruikt 
kunnen worden) is een diepe wens 
van SP, cardiologen, Rode Kruis en 
vele vrijwilligers. In 2010 werd een 
burgerinitiatief gestart om dit in 
heel Limburg mogelijk te maken, in 
Venlo en Provinciale Staten werd 
een motie met dezelfde strekking 
unaniem aangenomen. Het beleid 
in Venlo echter loopt achter en lijkt 
nu zelfs niet door te pakken. Het is de SP er veel 
aan gelegen om het AED-project in Arcen/Velden 
eerder in bredere zin voort te zetten, in de hele 
gemeente Venlo, dan het project te stoppen.  
 
Heerschop: “Wat is er over van de toezegging van 
de burgemeester om het AED-project in de hele 
regio Venlo te realiseren wanneer B&W het contract 
met de Stichting Hartslag (dat het AED Alert 
netwerk in drie stadsdelen beheert) wil beëindigen? 
Dit is niet alleen vreemd en contraproductief maar 
staat ook haaks op de toezegging. De SP wil snel 
duidelijkheid van B&W hoe het zit.” 
 



Welwillende vrijwilligers onderwijs 
weggepest door overheidsbeleid? 
 

Het is te zot voor woorden dat 
mensen in een (langdurige) 
uitkeringssituatie die als 
vrijwilligers meehelpen in het 
basisonderwijs, of daar 
ervaring opdoen met zicht op 

werk, van de overheid horen dat ze zogenaamd ‘een 
volwaardige baan bezet houden’ en diezelfde 
overheid vervolgens geen budget wil vrijmaken om 
die volwaardige baan in het onderwijs mogelijk te 
maken! Scholen en vrijwilligers begrijpen er niets 
van, vroegen de SP om hulp, die 23 januari bij B&W 
om opheldering vroeg.  
 
Via onze Hulpdienst kregen we signalen uit de 
basisscholen in Venlo dat mensen die in de vorm 
van vrijwilligerswerk, of als deel van een 
participatiebaan, worden ingezet ter ondersteuning 
van het onderwijs, hiermee moeten stoppen.  
Bij vrijwilligers was de oorzaak de stelling van de 
sociale dienst dat deze vrijwilliger ‘een volwaardige 
baan bezet’ zou houden. Een stelling die de school 
niet onderschrijft vanwege gebrek aan budget. In 
geval van re-integratie was het argument dat ‘men 
moest bezuinigen’.  
 
Als er binnen een school behoefte is aan 
ondersteuning in het onderwijs maar de budgetten 
daarvoor ontbreken, zouden gekwalificeerde 
vrijwilligers en mensen in een participatiebaan 
moeten kunnen worden ingezet. Men slaat meer 
vliegen in een klap; problemen 
in het onderwijs worden zonder 
grote kosten opgelost, mensen 
in een uitkering kunnen hun 
tijd zinvol besteden en iets 
terug doen aan de samenleving 
en langdurig werklozen kunnen werkervaring 
opdoen waardoor ze weer snel aan een vaste baan 
kunnen komen. Wie kan hierop tegen zijn? 
 
Blijkbaar de overheid zelf die bovenstaande doelen 
ook wenst maar ze tegelijkertijd tegenwerkt met 
bureaucratische regeltjes. Zo het schijnt weet 
binnen de overheid de ‘linkerhand’ niet wat de 
‘rechterhand’ doet, en is men de blik op de 
werkelijkheid uit het oog verloren. Ontzettend 
zonde, te meer omdat welwillende mensen, het 
basisonderwijs en de leerlingen de dupe zijn. 
 
Functies in de onderwijsondersteuning worden 
onnodig wegbezuinigd terwijl er grote behoefte aan 
is. Diezelfde vrijwilliger of 
persoon in een participatiebaan 
mag in scholen wel als 
voorleesouder of oppasouder 
worden ingezet maar voor 
onderwijsondersteuning niet in 
diezelfde school aan de slag door krom 
overheidsbeleid. Dit kan beter en moet anders. 
 
Krijgen we gekwalificeerde mensen aan het werk, 
worden ze weggepest door ‘het beleid’ dat haaks 
staat op de gewenste doelstellingen. Scholen en 
vrijwilligers begrijpen er niets meer van. De SP-
fractie wil ook duidelijkheid en heeft hierover vragen 
gesteld aan het College van B&W van Venlo.  
 
Eerste reactie B&W: “Ons is geen situatie bekend, 
waarin zich dit heeft voorgedaan dan wel voordoet.”

In memoriam Wiel Driessen 
 

Zaterdag 10 februari is Wiel 
Driessen op 60 jarige leeftijd 
plots overleden. Wiel was SP-lid 
maar vooral bekend als 
drijvende kracht achter Stichting 

De Ortolaan die het natuurgebied Krayelheide in de 
Boekend schoon hield en vogelvriendelijk inricht. We 
zullen zijn bevlogenheid en strijdlust missen.  
 
Binnen de SP zette Wiel zich in voor de natuur, het 
verenigingsleven en werkgelegenheid. Hier kwam hij 
nauwelijks aan toe vanwege de gemeentelijke 
bezuinigingen op het opruimen van zwerfvuil 
waardoor het voortbestaan van Stichting De 
Ortolaan en zijn baan bedreigd werd. Samen met 
Wiel heeft de SP dit eind 2011 aangekaart en de 
eigenwijze wethouder gevraagd om een oplossing.  
 
Wiel was actief als trainer van verschillende 
verenigingen in het amateurvoetbal. Maar ook 
vrijwel dagelijks te vinden in het natuurgebied 
Krayelheide om leiding te geven aan de vrijwilligers 
en daarnaast wandelingen met uitleg verzorgde. 
Ook begeleidde hij psychische patiënten die bij de 
Stichting tot rust kwamen, en jongeren met een 
taakstraf, die het natuurgebied onderhielden en 
schoon hielden. Wiel zorgde dat het ingezamelde 
zwerfvuil (wekelijks 1 container!) werd opgehaald 
en regelde het onderhoud van de moestuin, 
waterafvoer, houtopslag en imkerij. 

 Typisch Wiel, gedreven vertellend over de natuur. 
 
In 2000 nam Wiel het initiatief tot oprichting van 
Stichting De Ortolaan, genoemd naar de 
gelijknamige vogel die sinds 1994 is verdwenen in 
Nederland, met als doelstelling het herstel van het 
landschap rondom Krayelheide zodat onder meer 
deze akkervogel terug kan keren. Het natuurgebied 
Krayelheide meet 2500 hectare (5.000 voetbal-
velden) en staat onder druk omdat de gemeente 
Venlo bezuinigt op het ophalen van zwerfvuil, Wiels 
functie via een ID-baan schrapte, de 5000 euro 
subsidie wil intrekken, en het gebouw van de 
Stichting weg wil nadat ze het 12 jaar gedoogde. 
 
De afgelopen maanden heeft hij dat alles trachten 
te voorkomen, wat veel stress opleverde. In 
november hield Wiel een stevige en emotionele 
toespraak voor de gemeenteraad. Achter de 
schermen probeerden diverse partijen, met de 
Lokalen en SP voorop, te voorkomen dat de 
bezuinigingen het einde betekent van het goede 
werk van Stichting De Ortolaan. Die strijd gaat door. 
 
Met het overlijden van Wiel Driessen verliest Venlo 
een bijzondere man die krachtig streed voor sociale 
rechtvaardigheid en het versterken van de 
natuurgebieden rondom Venlo.  
We danken Wiel voor zijn tomeloze inzet, steun en 
strijdvaardigheid. We wensen zijn familie veel 
sterkte toe met de verwerking van dit verlies.  


