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Leden bespraken onder meer toekomst van SP 
 

Donderdag 29 maart hield de SP-Venlo een 

ledenvergadering waarbij enkele belangrijke keuzes 

gemaakt werden zoals over de lokale koers, een nieuw 

bestuur en de voorbereiding op het partijcongres later 

dit jaar. Daarnaast werd de Zilveren Tomaat uitgereikt. 

Senator Tiny Kox kwam speciaal naar Venlo en discussieerde over de toekomst 

van de SP, ook die van de SP-afdeling in Venlo.  
 

De SP staat hoog in de diverse peilingen. In sommige peilingen is ze zelfs 

virtueel de grootste partij van Nederland. Het zijn maar dagkoersen maar het 

geeft wel aan dat kiezers het huidige afbraakbeleid zat zijn en vertrouwen 

hebben in de SP, haar ideeën en haar voorman Emile Roemer.  

Als de peilingen resulteren in een stevige verkiezingswinst dan neemt de SP 

haar verantwoordelijkheid om te regeren. Ook in Venlo, waar in 2014 

gemeenteraadsverkiezingen zijn, wil de SP zitting nemen in een daadkrachtig 

bestuur. Ideeën en alternatieven zijn er genoeg, nu nog collegedeelname.  
 

Tiny Kox ging met leden en sympathisanten 

in discussie of de SP in Venlo daar klaar 

voor is en wat er voor nodig is. De uitkomst 

is dat de partij goed op koers ligt maar van 

achterover leunen is nooit sprake want het 

kan altijd beter en actiever. De lat ligt hoog 

en daar is niks mis mee. 
 

Ook werd er een nieuw afdelingsbestuur gekozen. Versterking, vernieuwing, 

een frisse blik van mensen die willen meedenken en meewerken heeft altijd 

een meerwaarde. Henk Zegers en Els Raeijmaeckers hadden hun termijn erop 

zitten en traden af maar niet voordat ze met een bos bloemen werden bedankt 

voor hun werk. De huidige voorzitter Stefan Hugues maakte plaats voor 

vernieuwing aan de top. Het nieuwe afdelingsbestuur ziet er als volgt uit: 
 

 Afdelingsvoorzitter:  Peter Nelissen 
 Organisatiesecretaris:  Jack Geelen 
 Penningmeester:  Remco de Bruijn 
 Ledenorganisatie:  Stefan Hugues 
 Hulpdienst, actiecoördinator: Jan Coopmans 
 Kerngroep, activiteiten : Annet Aarts 
 Campagnes, activiteiten: Guus Janssen 
 

Guus Janssen kreeg de Zilveren Tomaat opgespeld als erkenningsteken en 

waardering voor zijn inzet. Meer daarover verderop in deze nieuwsbrief. 
 

Deze ledenvergadering werden ook de conceptcongresstukken en kandidaten 

voor het landelijk partijbestuur besproken. Tiny Kox gaf daarbij een inleiding. 

Het partijcongres vindt plaats op 2 juni in Breda. Vooraf worden de stukken 

nog eens besproken in het regiocongres (dat op 15 april in Roermond 

gehouden wordt), de afgevaardigden voor dit regiocongres zijn ook gekozen.  
 

We kijken terug op een geslaagde ledenbijeenkomst met goede en soms 

stevige discussies. Voor het eerst werd de Zilveren Tomaat uitgereikt, terecht 

ging die naar Guus Janssen voor zijn jarenlange inzet. Een nieuw en fris 

afdelingsbestuur is aangetreden, en de congresstukken werden besproken en 

afgevaardigden voor regioconferentie en partijcongres gekozen.  

Het nieuwe bestuur kan tevreden terug kijken op deze avond en vol 

vertrouwen en goede moed aan de slag.  
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Secretariaat   (postadres) 
Trip 7, 5944 CS Arcen 
venlo@sp.nl  
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A G EN D A  
• Regiocongres in Roermond op 15 

april (als voorbereiding op het 

partijcongres op 2 juni in Breda). 

• Thema-avond ‘Pensioenen en 

Euro(pa) in crises’ op maandag 16 

april, 19.30 uur in Huize Maagden-

berg (Maagdenbergplein 11 Venlo). 

• Ludiek lijstduwersdebat in Hotel 

Wilhelmina (Kaldenkerkerweg 1 

Venlo), dinsdag 17 april om 19.30 

uur.  Met Sef Derkx namens de SP. 

• Fractieoverleg op 23 april, 15 en 21 

mei. Steeds om 20.00 uur in de 

fractiekamer van de SP. 

• Bestuursoverleg op 24 april, 22 

mei en 26 juni. Steeds om 20.00 

uur in onze SP-fractiekamer in de 

stadswinkel (Prinsessesingel 30). 

• Zaterdag 12 mei: Partijraad 

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



Zilveren Tomaat Guus Janssen 
 

Tijdens de ledenvergadering 

op 29 maart kreeg Guus 

Janssen uit handen van SP-

Kamerlid Tiny Kox de 

Zilveren Tomaat uitgereikt. 

Dit is een erkenningsteken 

voor bijzondere actieve leden van SP-afdelingen. 

Guus kreeg de onderscheiding vanwege zijn 40-

jarige inzet als actief kaderlid van de afdeling Venlo.  
 

Guus Janssen heeft zich in Venlo sterk gemaakt 

voor de SP en al veel voor de partij betekend. In 

1972 werd hij lid en stond aan de wieg van de 

oprichting van de Venlose afdeling. Guus heeft ook 

menig succesvolle actie geleid en was 20 jaar 

afdelingsvoorzitter. Sinds enkele jaren maakt hij 

opnieuw deel uit van het bestuur en zorgt dat de 

campagnes gesmeerd verlopen.  
 

Tiny Kox zette Guus namens de Venlose afdeling 

eens stevig in het zonnetje en speldde hem de 

Zilveren Tomaat op als erkenningsteken en 

waardering voor zijn bijzondere inzet voor de SP-

afdeling. Jarenlang verzorgde Guus mede het 

drukwerk van de afdeling. Duizenden pamfletten, 

enveloppen, actiekaarten, handtekeningenlijsten, 

flyers, sponsjes en posters moeten door zijn handen 

zijn gegaan. Daarnaast bezorgt Guus folders, onze 

Zo-krant en het ledenblad van de SP, De Tribune. 

 

SP-Eerste Kamerlid Tiny Kox roemde Guus omdat 

hij veel van zijn werkzame tijd besteedde aan de SP 

terwijl hij goudgeld had kunnen verdienen met zijn 

schildersbedrijf. Ook toen het even minder ging met 

de SP in Venlo ging Guus niet bij de pakken 

neerzitten maar bleef toch al die tijd voor de SP-

afdeling actief. Als dank kreeg Guus onder luid 

applaus als eerste lid van de afdeling Venlo de 

Zilveren Tomaat opgespeld!  
 

Tot op het moment van uitreiken wist Guus van 

niets wat de verrassing des te groter maakte. 

Beduusd hoorde Guus de mooie woorden die Tiny 

over hem sprak aan. Voor deze ene keer was Guus 

sprakeloos, emotie overmande hem. Toch wist hij 

nog een kort dankwoord uit te brengen en zei 

tevens dat hij van plan was om ‘gewoon’ door te 

gaan met zijn activiteiten voor de SP.  

Thema: Eurocrisis en pensioenen 
 

Maandag 16 april organiseert de SP-

afdeling Venlo een openbare 

discussieavond over de EU, Euro(pa) 

in crisis en de veranderingen in het 

pensioenstelsel. Partijsecretaris Hans van 

Heijningen komt speciaal hiervoor naar Venlo. Hij 

gaat in gesprek over de eurocrisis, onze pensioenen, 

de financieel-economische gevolgen, oplopende 

werkloosheid en de sociale zekerheid die onder druk 

wordt gezet. Komt u ook?  
 

Hans van Heijningen: “De economische crisis lijkt 

alleen maar te zijn verhevigd. Terwijl 

via een Europees steunfonds honderden 

miljarden zogenaamd in Griekenland 

worden gepompt, krijgen de banken die 

de crisis veroorzaakten alle hulp en de 

gewone Grieken het steeds moeilijker. Ook 

Nederland levert miljarden aan het steunfonds, geld 

dat we misschien nooit terug zien, en tegelijkertijd 

bezuinigt het kabinet van VVD en CDA met 

gedoogsteun van PVV en SGP op de mensen die het 

al zwaar hebben.”  
 

Hans van Heijningen staat stil bij het ontstaan van 

de ellende waarin we ons nu bevinden en gaat in op 

de oplossingen van de SP.  

Ook vertelt hij over de kabinetsplannen voor het 

‘hervormen’ van het pensioenstelsel en het ophogen 

van de pensioengerechtigde leeftijd. Ook komt ter 

sprake waarom pensioenuitvoerders kampen met 

geldgebrek terwijl er genoeg geld in kas is om de 

pensioenen uit te betalen maar ze toch willen korten 

op zelfs de huidige pensioenen. 

 

De komende maanden worden beslissend voor de 

toekomst van onze sociale zekerheid en de 

pensioenen. Tijdens de discussieavond van de SP 

zal hier uitgebreid bij worden stilgegestaan.  
 

Journalist, presentator en programmamaker Twan 

Mariën (Omroep Venlo) leidt de avond in goede 

banen en zal de discussie aanwakkeren met 

prikkelende vragen. 
 

De thema-avond is op maandag 16 april 2012 in 

Huize Maagdenberg, Maagdenbergplein 11 te Venlo 

en begint om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 

19.00 uur. De avond is vrij toegankelijk en duurt tot 

circa 22.00 uur. Kom ook en laat je informeren, stel 

je vragen en deel je zorgen.  

  



Motie van treurnis over cultuurplan 
 

 De oppositie voelde zich gedwongen 

om 28 maart met een motie van 

treurnis te komen gericht tegen het 

cultuurbeleid van wethouder Jos 

Teeuwen (CDA). De motie werd verworpen maar de 

tik op de vingers is er niet minder om.  
 

De gemeenteraad besprak het uitvoerings-

programma cultuur en het nieuwe subsidiebeleid. 

Lang heeft de raad daar naar uitgezien maar wat ze 

kreeg voorgeschoteld voldeed niet aan de wens 

omdat de financiële onderbouwing ontbrak terwijl 

daar uitdrukkelijk om werd gevraagd door het in 

juni 2011 unaniem aangenomen wijzigingsvoorstel.  
 

Nu die opdracht niet is uitgevoerd, heeft de raad 

nog steeds geen goed zicht aan welke onderdelen 

welk bedrag gekoppeld is. SP-raadslid Alexander 

Vervoort: “Op die manier kunnen we geen goede 

afweging maken, het totaalplaatje 

ontbreekt. Plannen maken zonder geld 

daarbij is lastig plannen. Zeker met nieuwe 

stevige bezuinigingen op komst blijft het 

ongewis hoe het cultuurbudget verdeeld wordt en of 

daar verder op beknibbeld gaat worden.” 
 

Het ontbreken van de financiële onderbouwing, en 

daarmee een duidelijke opdracht van de raad niet 

uitvoeren, is vragen om problemen. Wethouder 

Teeuwen (CDA) verdedigde zijn voorstel door te 

stellen dat er geen financiële onderbouwing gegeven 

kan worden omdat niet duidelijk is hoe de nieuwe 

ontwikkelingen rondom een Tajiri-museum, 

Tiendschuur en Theater de Garage gaan lopen, en 

hij geen bedragen kon noemen. Vervoort: “Daarmee 

noemde hij drie projecten terwijl het cultuurbeleid 

veel meer is en daarvan had hij wél een financieel 

plaatje kunnen opmaken.” 
 

Na herhaalde vragen bleef de wethouder vaag 

tijdens het raadsdebat. Reden voor GroenLinks en 

SP om de wethouder een tik op de vingers te geven 

met een motie van treurnis (zonder politieke 

gevolgen). VenLokaal en D’66 sloten daarbij aan.  
 

Ook de LokaleDemocraten zouden de motie mee 

indienen maar trokken op het laatst hun steun in. 

Gevraagd naar de reden bleven ze erg 

vaag; ze zijn weliswaar teleurgesteld in 

het optreden van de wethouder maar 

vonden de motie een te zwaar middel. 

Vreemd aangezien een ’motie van treurnis’ het 

lichtste middel is dat de gemeenteraad kent om 

haar ongenoegen uit te spreken.  
 

Wethouder Teeuwen was het uiteraard niet eens 

met de ingediende motie, hij zei verbaasd en 

teleurgesteld te zijn. Hij liep geen schade op, 

overleefde de motie, maar heeft een stevige tik op 

de vingers moeten incasseren. Vervoort: “Het niet 

uitvoeren van een duidelijke opdracht van de raad is 

immers een doodzonde. Hopelijk leert hij en de rest 

van het college hiervan.”  

Aandacht voor alternatieven MFA 
 

De procedure om in Arcen 

een MFA te realiseren op 

de locatie Ovaal is dan 

eindelijk gestart. Een 

raadsmeerderheid heeft het 

besluit daartoe al in september 2011 genomen. De 

partijen GroenLinks, SP, D’66, VenLokaal en 

Realisten’82 hebben destijds om diverse redenen 

tegen dit plan gestemd. Zij zijn en blijven er van 

overtuigd dat naar een alternatief moet worden 

gezocht. Zij roepen de mensen in Arcen nu op, om 

op basis van argumenten, te reageren.  
 

De gemeente Venlo is van plan een Multifunctionele 

Accommodatie (MFA) te bouwen op de locatie 

Ovaal. Volgens het bestemmingsplan mag dat niet. 

Daarom moet het bestemmingsplan worden 

gewijzigd. Dat wil de gemeente nu gaan doen met 

haar ontwerp-bouwvergunning dat ze op 28 maart 

bekend maakte. De gemeente is verplicht iedereen 

de kans te geven hierop een bezwaar (zienswijze) in 

te dienen.  

Met deze openbare bekendmaking heeft iedereen 

zes weken de tijd (tot 9 mei) om zo’n zienswijze 

naar de gemeente te sturen. Het college van 

burgemeester en wethouders sturen deze 

zienswijzen, gebundeld met een advies, naar de 

gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan opnieuw 

een besluit nemen. Dit zal naar verwachting in 

september gaan gebeuren. 
 

De politieke partijen GroenLinks, SP, D66, 

VenLokaal en Realisten’82 uit de Venlose 

gemeenteraad hebben in september 2011 tegen het 

huidige plan gestemd. Deze 

partijen zijn vóór goede 

voorzieningen in Arcen, maar 

tegen de locatie en de 

uitvoeringsvorm. Op verzoek van 

dorpsbewoners geven ze in een 

advertentie in het lokale 

weekblad Maasdorpen van deze 

week argumenten tegen de 

plannen die de entree van het dorp danig aantasten. 

Daarnaast is een voorbeeld-zienswijze bijgevoegd 

die Arcenaren kunnen gebruiken om als bezwaar of 

alternatieve visie naar B&W van Venlo te sturen. 
 

B&W, met het CDA voorop, zullen wel weer van de 

daken schreeuwen dat de locatiekeuze allang 

bepaald is en niet meer zal veranderen maar daarbij 

vergeten dat de gemeenteraad in het najaar het 

laatste woord heeft. En zelfs daarna zijn opnieuw de 

burgers aan zet als ze tegen het raadsbesluit 

bezwaar willen maken. 

Dit hoeft niet wanneer B&W nu al, vrij van 

tunnelvisie, naar de zienswijzen van burgers wil 

kijken, met oog voor de diverse alternatieven die er 

mogelijk zijn. 

 

Bekijk de gezamenlijke advertentie in Maasdorpen 

met voorbeeld-zienswijze op:   http://sp.nl/9n1u9p 



Wegblijven bij duur feest gemeenten 
 

In juni viert de VNG haar 

jubileumcongres vanwege het 

honderdjarige bestaan en houdt 

een groots tweedaags feest 

terwijl nog geen uur van het congres een inhoudelijk 

karakter kent met de algemene ledenvergadering. 

Diverse gemeentebesturen uitten kritiek op de hoge 

kosten van 3 miljoen euro, zien af van deelname of 

boycotten de festiviteiten. De SP heeft niets tegen 

het bijwonen van de ledenvergadering maar acht 

deelname aan het groteske VNG-feest ongepast, 

zeker als de absurde kosten gedeclareerd worden.  
 

In juni vindt in Den Haag het jubileumcongres 

plaats vanwege het honderdjarige bestaan van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG 

heeft gemeend om daar op 5 en 6 juni een groots 

tweedaags feest aan te verbinden met diverse 

prominenten en optredens van bekende topacts. 

Alle gemeentebesturen zijn uitgenodigd. Alleen op 6 

juni heeft het congres een werkelijk inhoudelijk 

karakter van welgeteld drie kwartier (!) voor de 

algemene ledenvergadering. 
 

Niets tegen een feestje maar wèl als dat 3 miljoen 

euro kost dat opgebracht moet worden door de 

gemeenschap. Het is een verkeerde boodschap om 

in tijden waarin er fiks bezuinigd moet worden als 

gemeentebestuur flink te gaan feesten. 

Ter verduidelijking: Deelname kost 677,50 euro per 

persoon voor het feestelijk 

programma op 5 juni en 842,50 

euro voor beide dagen. Enkel 

het inhoudelijk deel op 6 juni 

bijwonen kost 295 euro. Bedrijven kunnen ook 

deelnemen à 1750 euro per persoon. Alle bedragen 

zijn exclusief overnachting en BTW. 
 

Deelname kunnen raadsleden declareren als 

‘algemene kosten van de gemeenteraad’.  

Stel dat de Venlose raadsleden het tweedaags 

congres bijwonen dan kost dit de gemeenschap 

bijna 33.000 euro. Voor dat bedrag kan men veel 

belangrijkere zaken bekostigen… 
 

VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma vindt kritiek op  

het uitbundige VNG-congres “kleinzielig 

gedoe” en ook zegt ze “dat er al genoeg 

getreurd wordt dezer dagen”. Mensen die 

getroffen worden door bezuinigingen van 

het kabinet en de gemeenten, hun baan kwijt raken 

en/of de kosten voor de zorg flink zien stijgen, 

betreuren dat inderdaad.  
 

Diverse gemeentebesturen uitten kritiek op de hoge 

kosten van het tweedaagse VNG-feest, zien af van 

deelname of boycotten de festiviteiten.  

De ledenvergadering mag men zeker bijwonen maar 

deelname aan het uitbundige VNG-feest vinden we 

ongepast.  

De SP heeft 29 maart via schriftelijke raadsvragen 

het college en de raad verzocht om in die denkwijze 

mee te gaan en weg te blijven bij het VNG-feest. 

Schoonmaakacties en opruimen 

zwerfafval blijft zichtbaar nodig 
 

Op zaterdag 10 maart werd in Belfeld wederom een 

opruimactie gehouden. Ditmaal hielpen diverse 

vrijwilligers mee het centrum en de wijken van het 

dorp vrij te maken van zwerfvuil. Ook de SP hielp 

opnieuw een handje mee.  
 

Zwerfvuil – blikjes, flesjes, verpakkingen, peuken, 

enzovoorts – irriteert velen en ontsiert het 

straatbeeld. Toch wordt het zwerfvuil er niet minder 

op. Blijkbaar zijn mensen te achteloos, 

gemakzuchtig of onverschillig om hun afval niet in 

de prullenbak te gooien maar 

op straat, in struiken en 

perken. Daar komt bij dat de 

gemeente Venlo bezuinigt op 

het ophalen van afval, 

tientallen prullenbakken weghaalde en vertrouwt op 

het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. Het 

straatbeeld toont dat dit een averechts effect heeft. 
 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Dit jaar 

organiseert de regio Venlo de Floriade. Van april tot 

oktober worden 2 miljoen bezoekers verwacht op 

deze wereld tuinbouw expositie. Venlo heeft 

miljoenen gestoken om de stad er piekfijn uit te 

laten zien en dan is het vreemd wanneer die 

bezoekers vervolgens overal zwerfvuil aantreffen. 

Een opmerkelijk contrast ingegeven door een 

bezuinigingsbesluit van de gemeenteraad. Nog 

vreemder; juist die partijen (VVD en Lokale 

Democraten) die deze bezuiniging aan een 

meerderheid hielpen laten nu krokodillentranen over 

het vervuilde straatbeeld. Jammer dat ze enkele 

maanden geleden niet wilden luisteren naar de 

waarschuwende woorden van onder meer de SP.” 
 

De schoonmaakactie wordt jaarlijks georganiseerd 

door IVN De Steilrand, het lokale Instituut Voor 

Natuurbeschermingseducatie. 

Getooid in opvallend felle 

hesjes werden ze hierbij 

ondersteund door de 

Dorpsraad, LLTB Belfeld, een 

groep kinderen en door de raadsfracties van 

VenLokaal en de SP. Woningstichting Urbanus 

sponsorde de vlaai bij de evaluatie na afloop.  
 

Vervoort: “Net als vorig jaar werden tientallen grote 

vuilniszakken met zwerfvuil gevuld. Drie 

aanhangwagens hebben dit afval afgeleverd bij de 

gemeentelijke stortplaats.” 

“Ik kreeg veel positieve reacties van passanten die 

zich net als ik ergeren aan de hoeveelheid zwerfvuil. 

Deze publieke opruimactie is ook bedoeld om 

mensen meer bewust te maken. Hopelijk resulteert 

dit in minder straatvuil maar met de wegbezuinigde 

afvalbakken is dat waarschijnlijk hoop tegen beter 

weten in. Want alleen het wijzen op 

verantwoordelijkheden werkt niet, mensen kun je 

niet dwingen, wel bewuster maken van de gevolgen 

van hun handelen.”  


