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Kabinet gevallen, de hoogste tijd voor de SP! 
 

Eind april trok het CDA de stekker uit de Limburgse coalitie van PVV-CDA-VVD. 
De daaropvolgende dag (na 7 weken 
onderhandelen over een bezuinigingspakket) 
liep PVV-leider Wilders weg uit het Catshuys 
waarmee een einde kwam aan het kabinet-
Rutte dat dezelfde samenstelling had als in 
Limburg. Hiermee zijn twee sterk 
bekritiseerde experimenten mislukt.  

Vervolgens wisten D66, GroenLinks en CU niet hoe snel ze het aangeschoten 
VVD en CDA moesten helpen en kwamen vlot tot een akkoord. Deze 
‘Kunduzcoalitie’ stelt dat het akkoord bezuinigingen verzacht of schrapt en 
toch miljarden bezuinigt zodat voldaan wordt aan de EU-begrotingseis van 3%. 
Inmiddels blijkt dat dit akkoord danig rammelt, niet verzacht en niet 
doorgerekend kan worden. Daarnaast blijkt die ‘harde EU-eis’ niet te bestaan. 
Opnieuw meende men iedereen voor de gek te houden. Gelukkig was de 
SP wel bij haar gezonde verstand en deed niet mee aan dit pact van de duivel. 
  

Intussen blijft Nederland in zwaar weer verkeren. Het kabinet weet het niet 
meer. Moeten we ons zorgen maken over de toekomst? Hopelijk niet want 
door de kabinetsval zijn op 12 september verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
Dé kans om de SP groot te maken, misschien 
wel de grootste partij van het land. Het 
wordt tijd dat de SP niet meer wordt 
genegeerd maar regeert. Echter moet er 
dan wel wat gedaan worden, juist ook lokaal. 
De SP doet het goed in de diverse peilingen, 
is daarmee een factor van belang geworden 
én dus een bedreiging voor de gevestigde 
orde die dan vaak naar middelen grijpt om de 
SP zwart of belachelijk te maken om zodoende kiezers te verleiden op een 
andere partij te stemmen. Tegen die vooroordelen en anticampagne nemen we 
uiteraard stelling. Maar Emile Roemer kan dan nog zo goed in de media 
verschijnen, het staat of valt met het overtuigen van de kiezer, hier in ‘groot-
Venlo’, op straat, bij jou in de wijk, jouw buurman en collega.  
 

De komende maanden is dé kans om te laten zien waar we voor staan en wat 
we willen met Nederland. Niets komt vanzelf, ook de SP zal stevig campagne 
moeten voeren om de mooie peilingen van nu straks te verzilveren in het 
stemhokje. Hopelijk is daarna eindelijk de SP aan de beurt om een kabinet te 
smeden, de puinhoop die Rutte, Verhagen, Wilders en consorten achterlieten 
op te ruimen en die het land op een sociale manier uit de crisis trekt. 
 

De komende tijd zal ook de SP-Venlo zich nog nadrukkelijker moeten laten 
zien om mensen te overtuigen van onze 
alternatieven. Daarvoor worden de komende 
maanden diverse activiteiten georganiseerd. Daarbij 
kunnen we niet zonder de hulp van onze leden, jouw 
hulp. Doe mee en maak de campagne tot een succes! 

 

Verkiezingen winnen gaat niet vanzelf. Elke hulp is welkom en nodig! 
Heb je tijd om in een buurt/wijk folders te bezorgen? Kun je meehelpen 
campagnemateriaal uitdelen? Tijd om mee posters te plakken? Meld je bij 
Guus Janssen: 06-10530920 of per email: guussp2007@hotmail.com   
Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan welkom. Vele handen maken licht werk! 
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077-4751236 
picapica@home.nl 
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A G EN D A  
• Thema-avond met Ron Meyer: 

‘Campagne, activeren en 
mobiliseren’ op vrijdag 11 mei, 
19.30 uur in Huize Maagdenberg 
(Maagdenbergplein 11 Venlo). 

• Fractieoverleg op 15 en 21 mei en 
18 en 25 juni. Steeds om 20.00 uur 
in de fractiekamer van de SP. 

• Campagneactie op 17 mei in Arcen 
(om 13.30 u. verzamelen op Trip 7). 

• 21 mei: actie rondom de Maaslijn. 
• Partijcongres op 2 juni in Breda. 
• Verkiezingscongres op 30 juni in 

de Brabanthallen te Den Bosch. 
• Bestuursoverleg op 22 mei, 26 juni 

en 24 juli. Steeds om 20.00 uur in 
onze SP-fractiekamer in de 
stadswinkel (Prinsessesingel 30). 

• Partijraad op 14 juli in Amersfoort. 
Voor aankomende activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste nieuws! 



AED-Alert in ‘ronde 4’ behouden 
 

Na vier ingediende moties 
waarvan twee unaniem 
aangenomen en een niet 
nagekomen toezegging door B&W, 
lijkt het reanimatieproject AED-

Alert nu dan toch eindelijk een vervolg te krijgen in 
de hele gemeente. Viermaal is scheepsrecht? 
 

Sinds 2008 (en haar intrede in de gemeenteraad in 
2010) vraagt de SP aandacht voor het AED-project.  
Op 25 april werd daartoe dus opnieuw een motie 
unaniem aangenomen. Hiermee werd tevens het al 
lopende burgerhulpverleningsproject in Arcen, 
Lomm en Velden gered van de ondergang.  
 

In de voormalige gemeente Arcen en Velden loopt al 
enkele jaren met succes een reanimatieproject maar 
in de rest van Venlo is een dergelijk systeem niet 
actief. In februari 2010 werd een SP-
motie unaniem gesteund, zodat het 
college van B&W de opdracht gaf om 
te onderzoeken of zo’n initiatief 
rondom de hulp bij reanimatie al dan niet met 
behulp van een defibrillator (ofwel AED) kon worden 
uitgerold over de hele gemeente. 
 

In juni 2010 kwam B&W met haar 
onderzoeksresultaat en prompt deed de SP een 
voorstel om de aanbevelingen daadwerkelijk uit te 
voeren. Jammer genoeg was er geen 
raadsmeerderheid omdat CDA en VVD tegen 
stemden. Op vragen van de SP eind 2011 zegde de 
burgemeester toe het AED-project te willen laten 
uitrollen over de hele regio maar begin 2012 zag hij 
daar weer vanaf omdat het sms-systeem via 
Burgernet “te traag zou functioneren”. 
 

De raadsmeerderheid veranderde toen het CDA zich 
ineens bedacht dat het lopende reanimatieproject 
AED-Alert in Arcen, Lomm en Velden 
onder druk kwam te staan omdat het 
geld ervoor per 1 juni op is. Saillant is 
dat een CDA-raadslid voorzitter is van 
het project in de drie dorpen. Het CDA 
had ineens haast om AED-Alert te 
redden en diende samen met de SP (als 
kartrekker in de raad) tot twee keer een motie in.  
 

De 1e keer ontbrak een financiële dekking door 
eigenwijs handelen (motie verworpen) maar de 2e 
keer (met dekking) werd de motie unaniem 
aangenomen. Hiermee is in de drie dorpen het 
project gered en schept het de mogelijkheid om 
AED-Alert eindelijk uit te rollen in de rest van Venlo. 
 

De SP is tevreden, een lang gekoesterde wens lijkt 
vervuld. Maar we houden een slag om de arm want 
om AED-Alert structureel te regelen zal geld 
gereserveerd moeten worden in de meerjaren- 
begroting. Minimaal zal geld moeten worden 
vrijgemaakt om het sms-systeem achter AED-Alert 
te regelen waarmee vrijwilligers snel ter plaatse zijn 
bij een reanimatieoproep. Wordt vervolgd? 

Pensioenfondsen nog nooit zo rijk, 
geen eenvoudige oplossing crisis 
 

De SP organiseerde 16 april een 
openbare avond over de Eurocrisis 
en de pensioenen. Partijsecretaris 
Hans van Heijningen gaf de visie van 

de SP op de financiële crisis die Europa in haar 
greep houdt en de voorgenomen afbraak van onze 
pensioenen. Dankzij de inbreng van de aanwezigen 
werd er flink gediscussieerd over standpunten, 
oplossingen en gevolgen.  
 

“De crisis die momenteel door Europa waart, is het 
gevolg van een gebrek aan toezicht op de 
financiële markten.”, betoogde Hans van 
Heijningen; “De schimmige handel in 
afgeleide rommelhypotheken leek 

aanvankelijk een probleem van de Verenigde 
Staten, maar groeide als een olievlek uit over 
Europese banken én landen.” 
 

Van Heijningen: “De Griekse overheid heeft met 
hulp van banken als Goldman Sachs jarenlang een 
onjuiste boekhouding gevoerd. Op papier zag het er 
allemaal schitterend uit. Ondertussen maken de 
banken enorme winsten op leningen aan 
noodlijdende landen. De miljardensteun voor 
Griekenland maakt een rondje rond de Akropolis en 
gaat dan direct naar de banken die dat geld hebben 
geleend. Iemand die in de schuldhulpverlening 
terechtkomt geef je toch geen extra creditcard?” 
 

Hans vertelde ook over het pensioenakkoord: “We 
gaan toch niet het beste pensioenstelsel van de 
wereld inwisselen voor een pokerpensioen waar de 
werkgevers altijd dezelfde premie betalen maar 
werknemers en gepensioneerden overgeleverd zijn 
aan de grillen van de beurs? Het totale vermogen 
van alle Nederlandse pensioenfondsen is in 2011 
naar een record van 872 miljard euro gegroeid, een 
stijging van 74 miljard euro in slechts 1 jaar tijd. De 
pensioenfondsen zijn nog nooit zó rijk geweest.” 
 

Omroep Venlo presentator Twan Mariën (rechts) leidde de 
avond en wakkerde met lastige vragen de discussie aan. 
 

“De verhoging van de AOW leeftijd is een halve 
maatregel. Van de mensen die nu 64 zijn werkt nog 
geen 13%, ruim 1 miljoen mensen onder de 65 zijn 
werkloos. Die aan een baan helpen zorgt voor veel 
meer inkomsten in de schatkist dan de verhoging 
van de AOW leeftijd.”, zei van Heijningen. 



Op bezoek bij brandweer Belfeld 
 

De fractie ging 19 april op werkbezoek bij de 
brandweerpost in Belfeld. Buurten, kijkje nemen in 
de kazerne en praten over de ontwikkelingen. 

 

Na een uitleg over de geschiedenis van de post, 
gesprek over de politiek-bestuurlijke perikelen 
rondom de brandweer en uitleg bij materieel en 
tankautospuit door postcommandant Peter Bloemers 
en zijn plaatsvervanger Guido van Herten, mochten 
de raadsleden meekijken bij de oefening met een in 
scène gezet verkeersongeval.  
 

De brandweerpost telt momenteel 18 vrijwilligers. 
Tot afgelopen najaar was er een vacaturestop 
vanwege de onduidelijkheid of de post in Belfeld 
open zou blijven na de bezuinigingen en 
regionalisering van de brandweerkorpsen. Op 
raadsvragen van de SP afgelopen najaar 
antwoordde burgemeester Bruls boos dat Belfeld 
open zou blijven; “sluiting is niet aan de orde.” Met 
die uitspraak werd de vacaturestop meteen 
opgeheven en een wervingsactie gestart. 
 

Het streefgetal is 24 vrijwilligers zodat er steeds 
twee volledige teams paraat kunnen staan 
(volledige dekking) en de indeling van 
werkzaamheden soepeler verloopt. En ook zodat de 
volledig bezette post Belfeld niet ‘zo maar’ alsnog 
opgeheven kan worden. 

De brandweer Belfeld rukt gemiddeld 80 keer per jaar uit, 
steeds vaker voor verkeersongevallen op de A73. 
 

De oefening maakt duidelijk hoe professioneel maar 
ook hoe betrokken de vrijwilligers, naast de 
beroepskrachten, bij de brandweer zijn. Er wordt 
veel gevraagd van vrijwilligers en dat mag ook want 
als mensen de brandweer nodig hebben wordt een 
100% professionele inzet verwacht.  
 

(Voor meer foto’s en informatie zie: http://sp.nl/9n1uxv) 

Tegenvallers Theater de Maaspoort 
 

De provincie Limburg gaat 
tòch geen 2 miljoen euro 
subsidie geven voor het 
inrichten van de 
middenzaal van Theater de 
Maaspoort. Waarmee 

tevens tweederde (2 miljoen euro!) van het 
benodigde geld weg valt. In een brandbrief stelt het 
theater dat de rek uit haar financiële draagkracht is 
verdwenen en bovendien geconfronteerd wordt met 
nieuwe kosten en ook het MFC én het Poppodium 
wel degelijk voor concurrentie zorgen.  
 

Op 4 mei ontving de gemeenteraad een brief van 
Theater de Maaspoort (van 24 april jl.) waarin ze 
stelt dat de rek uit haar financiële draagkracht is 
maar men wel geconfronteerd wordt met nieuwe 
kosten en diverse mogelijke (financiële) problemen 
voorziet. Dit is slecht nieuws. Het theater is al 
afhankelijk van de miljoenenbijdrage van de 
gemeente Venlo en die heeft onlangs haar 
cultuursubsidies naar beneden bijgesteld. 
 

Het theaterbestuur is in overleg met de gemeente 
Venlo over andere mogelijkheden tot financiering en 
benadert sponsoren. Het lijkt dat men zich rijk heeft 
gerekend, voortvarend aan de slag ging zonder 
zekerheid dat ook de inrichting betaald kan worden. 
De gemeentekas is leeg dus zijn wij benieuwd of de 
gemeente gaat bijspringen en zo ja: waarvan? 
Intussen is de bouw 
van de middenzaal 
wel in volle gang 
waarmee het 
theater flink wordt 
uitgebreid en het 
nieuwe (uit veel glas opgetrokken) gebouw de 
toekomstige zichtlijn van de stad gaat bepalen.  
 

Ook stelt Theater de Maaspoort dat het te bouwen 
MFC/VVV-stadion op het kazerneterrein én het te 
bouwen Poppodium wel degelijk voor concurrentie 
kunnen zorgen. In april zei B&W nog op vragen van 
de SP dat de te houden evenementen in het MFC 
geen concurrentie vormen voor Maaspoort, 't 
Raodhoes of anderen. Één dag voor de 
besluitvorming rondom het MFC kwam het theater 
met deze stelling in haar brandbrief, die de 
gemeenteraad vandaag ontving via B&W met een 
begeleidende krabbel dat men in gesprek zou gaan 
met de Maaspoortdirectie. 
 

Al deze berichten zijn voor de SP aanleiding tot het 
stellen van vragen aan het college van B&W.  
We willen weten wat er aan de hand is, welke 
(financiële) gevolgen het kan hebben, of oplevering 
van de middenzaal vertraging oploopt, wat dit alles 
betekent voor de positie van het MFC en gaat de 
gemeente navraag doen bij de provincie waarom de 
toegekende subsidie ineens ingetrokken wordt, 
lopen andere projecten die mede-afhankelijk zijn 
van provinciale bijdrages (zoals MFC) ook risico?  
  



Raad Venlo stemt in met risicovolle 
plannen kazerneterrein 
 

Op 25 april stemde de gemeenteraad in met het 
besluit over de financiering en ontwikkeling van het 
kazerneterrein. Via een moeilijke constructie bouwt 

de gemeente een nieuw 
stadion voor voetbalbedrijf 
VVV à 45 miljoen euro. 
Daarmee zit de gemeente 

minimaal 16 en mogelijk zelfs 40 jaar vast aan de 
club. We gunnen VVV een nieuw stadion maar 
betaal het zelf. De grote financiële risico’s waren 
voor de SP reden om tégen de plannen te stemmen.  
 

Het was ‘ronde zoveel’ over het kazerneterrein en 
de bouw van een multifunctioneel centrum (MFC) 
annex voetbalstadion voor VVV-Venlo. Naast de 
gemeentelijke lening à 45 miljoen euro aan VVV, 
kent de hele gebiedsontwikkeling een investering nu 
van 83 miljoen euro, gaat ruim tien jaar duren en 
zal totaal ruim 400 miljoen euro kosten.  

 

De inzet van de SP is duidelijk. De gewenste 
inrichting van de voormalige Frederik Hendrik 
kazerne is achterhaald nu Holland Casino haar 
plannen wijzigt, VVV geen partner voor 
evenementen heeft kunnen vinden en het ROC/Gilde 
Opleidingen is weggevallen. Alleen TopCare is 
daadwerkelijk aan het bouwen nu. Het plan 
‘Lijnstad’ kan dus de 
prullenbak in. Daardoor 
ontstond wel de mogelijk-
heid om bijvoorbeeld te 
kijken naar een meer 
prominente invulling van Fort Sint Michiel uit 1641.  
 

Intussen moesten al wel de Bijbelgemeente, het 
gemeenschapshuis met Pinkstergemeente en de 
rolstoeldansvereniging opkrassen omdat hun 
panden alvast gesloopt ‘moesten’ worden. Want de 
plannen moesten en zouden doorgaan, daar is alles 
op gericht. De daklozenopvang en school Taalbrug 
mogen wél nog even blijven staan. 
 

Voor de SP is het hele plan gestoeld op de politieke 
keuze of je wel of niet geld steekt in nieuwbouw 
voor een betaald voetbalclub. We stelden duidelijk 
dat het hier niet gaat om wel of niet een 
voetbalstadion maar wie het betaalt! VVV mag een 
stadion bouwen maar betaal het wel zelf; “Zorg voor 
uw eigen bedrijfspand” luidde het betoog van de SP. 
 

Immers, als VVV niet kan aflossen is er geen enkele 
andere partij in Venlo die van dit stadion gebruik 
kan maken. Zeker niet tegen de gevraagde 
huurprijzen en op maat gemaakte financiële 
constructie. Dan zit de gemeente opgescheept met 
een onverkoopbaar MFC. 
 

De huidige plannen mogen dan zijn aangenomen, ze 
zijn ook slechts een stap verder en de opmaat voor 
een volgende besluitronde. Gezien de lege 
gemeentelijke schatkist zal ook dit dossier nog 
regelmatig terugkeren op de raadsagenda. 

SP vóór BMV maar tegen MFA 
 

Opnieuw moest de gemeenteraad een uitspraak 
doen over de brede maatschappelijke voorziening 
(BMV) voor Velden en de multifunctionele 

accommodatie (MFA) voor 
Arcen. Beide gebouwen 
moeten de huidige sport-
hallen, gemeenschapshuizen, 
en andere voorzieningen 

vervangen en clusteren in één nieuw gebouw.  
 

Na ettelijke jaren van voorbereiding, vele plannen, 
diverse ontwerpen, financieringsopties en eerdere 
besluiten is over de BMV geen discussie meer maar 
over de MFA juist wel en dan vooral over de 
ongepaste locatiekeuze aan de zuidrand van Arcen.  
 

De gemeenteraad nam 25 april een besluit over de 
contractontbinding met woningcorporatie Antares en 
over de financiering van de MFA in Arcen en de BMV 
in Velden. Eigenlijk zou Antares de MFA gaan 
bouwen maar dat neemt de gemeente nu zelf ter 
hand omdat het goedkoper is en op lange termijn 
(onderhoud)kosten zou besparen. 
 

Helaas waren beide projecten weer aan elkaar 
gekoppeld want met de BMV kon de SP instemmen 
maar met de MFA niet. Een gedwongen tegenstem 
dus, ook omdat B&W na herhaalde pogingen geen 
antwoord gaf op onze vragen.  
 

Op een voor de SP cruciale vraag rondom de 
financiën kwam geen antwoord. Want er is voor 
maar 10 jaar dekking, voor de overige jaren is een 
tekort van 30 miljoen euro. Daarmee is de 
financiële constructie wankel, net als de ruimtelijke 
onderbouwing. Wat dat betreft is er sinds het 
afgeven van de 
‘verklaring van geen 
bedenkingen’ (september 
2011) en de eerdere 
kritiek geen verbetering 
opgetreden in de plannen. 
Ook over het zorgpunt rondom de leegstand - en 
dus toekomstige noodzakelijke dorpsontwikkeling - 
is weinig helder geworden. Die zorgen blijven. 
 

GroenLinks stemde net als SP tegen de plannen. 
Zoals verwacht waren VVD, CDA, PvdA en 
LokaleDemocraten voorstander van het 
raadsvoorstel maar ook D66 en VenLokaal stemden 
in terwijl ze net als SP en GL tegenstanders zijn van 
de locatiekeuze voor de MFA. Blijkbaar kunnen deze 
partijen de financiering (van onder meer de locatie) 
los zien van de locatieleuze. 
 

We gunnen Arcen een goede accommodatie maar 
we kunnen dit niet los zien van de locatiekeuze, 
waar de SP ernstige bedenkingen bij heeft. 
 

De verwachting is dat veel burgers in Arcen op dit 
raadsbesluit opnieuw bezwaren en zienswijzen 
indienen. Waarschijnlijk mag de gemeenteraad zich 
in september/oktober dan verder over het MFA-plan 
buigen. Wordt vervolgd dus in het najaar.  


