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 “De SP is geen sociale wegenwacht” 
 

Op 11 mei was Ron Meyer te gast en vertelde hoe hij 
(vakbond)mensen activeert in de (sociale) strijd. 
Meyer keek ook vooruit op de campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen en de activiteiten die de 
SP zelf kan organiseren: “Van niks komt niks, werk 
toe naar de overwinning.”  

Maandelijks organiseert de SP-Venlo thema-avonden voor leden, 
sympathisanten en geïnteresseerden om de verdieping op te zoeken of extra 
aandacht voor bepaalde onderwerpen. Ditmaal als speciale gast Ron Meyer, 
vakbondsbestuurder bij FNV Bondgenoten en sinds 2006 SP-fractievoorzitter in 
Heerlen. Vooral bekend als aanvoerder van de twee legendarische 
schoonmakersstakingen en het organiseren van vakbondsacties.  
 

Ron vertelde dan ook hoe hij succes oogstte met de twee langstdurende 
stakingsacties sinds de Tweede Wereldoorlog en hoe de FNV deze moeilijk 
bereikbare groep werknemers in de schoonmaak-
branche een gezicht gaf en landelijke aandacht 
verwierf voor de problemen en de werkwijze van 
hun werkgevers. Meyer: “Als je één werknemer 
slecht behandelt dan doe je dat ook met z’n gezin. 
Werkgevers en politici die alleen maar kijken naar 
verdienmodellen, winstcijfers en flexwerkers hebben geen oog meer voor hun 
mensen en dus ook niet voor de gezinnen daarachter.” 
 

Meyer: “In de geschiedenis is nog nooit aangetoond dat de vrije markt iets 
goeds heeft gebracht voor werknemers. Als je het respect niet krijgt dan ga je 
het halen. Ga het gesprek en de samenwerking aan met die wil en durft te 
denken over een betere wereld. De SP is geen sociale wegenwachtservice à la 
‘u vraagt wij draaien’. Als je vooruit wil zul je moeten opstaan. Samen mensen 
organiseren en naar strijd leiden die zorgt voor collectieve macht.” 
 

Ook vertelde hij hoe zulke acties voor de SP opgezet kunnen worden en 
mensen op een andere dan de gangbare manier te 
informeren. Met het oog op de verkiezingen in 
september gaf Ron Meyer bruikbare ideeën hoe de 
SP smoel te geven op straat: “Een plan is 
belangrijk maar passie en vastberadenheid ook, 
naast de positieve boodschap die je wil uitdragen.”  
 

Ook werd ingegaan op de diversiteit aan lokale SP-activiteiten zoals onze 
Hulpdienst, wijkverspreiding en wat de Kerngroep binnen de SP is. Leden 
maken de partij en zorgen er dan ook voor hoe actief ze is en wat ze kan 
betekenen voor mensen. Des te meer mensen die zich actief inzetten des te 
meer leeft de SP en kunnen we laten zien wat onze ideeën en alternatieven 
zijn voor Nederland. Meyer: “Durf te zweten, durf te strijden, durf te winnen.” 
 

Op 12 september zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Nog meer reden 
om de komende tijd zichtbaar aanwezig te zijn en 
het gesprek met kiezers aan te gaan en hen te 
informeren over onze plannen voor een socialer 
Nederland. We willen zoveel mogelijk mensen 
bereiken, zeker nu de peilingen laten zien dat er veel 
vertrouwen is in de SP en kabinetsdeelname steeds 
dichterbij komt. Doe met ons mee, help ons, steun ons en maak de SP groot. 

C O N T A C T  
 
Secretariaat - postadres 
Trip 7, 5944 CS Arcen 
venlo@sp.nl  
 
 

Afdelingsvoorzitter 
Peter Nelissen 
06-10867856 
peternelissen1963@gmail.com 
 

Organisatiesecretaris 
Jack Geelen 
06-2822871 
jlgeelen@gmail.com 
 

Ledenorganisatie 
Stefan Hugues 
06-52350717  
hugues@home.nl 
 

Kerngroep, activiteiten 
Annet Aarts 
077-4751236 
picapica@home.nl 
 
Hulpdienst  (ombudstaak SP) 
06-20764107  
hulpdienstvenlo@sp.nl 
 
 

Raadslid, fractievoorzitter 
Alexander Vervoort 
06-45611649  
avervoort@sp.nl 
 

Raadslid, fractiesecretaris 
Ton Heerschop 
077-3737307  
ton.heerschop@gmail.com 
 

A G E N D A  
• Fractieoverleg op 18 en 25 juni. 

Steeds om 20.00 uur in de 
fractiekamer van de SP. 

• Bestuursoverleg op 26 juni en 24 
juli. Steeds om 20.00 uur in onze 
SP-fractiekamer in de stadswinkel 
(Prinsessesingel 30 te Venlo). 

• Campagneactiviteiten vinden op 
diverse data, locaties en op vele 
manieren plaats. Neem contact op 
met Guus Janssen als je mee wil 
doen en voor de laatste  stand van 
zaken:  06-10530920 of per email: 
guussp2007@hotmail.com   

• Verkiezingscongres op 30 juni in 
de Brabanthallen te Den Bosch. 

• Partijraad op 14 juli in Amersfoort. 
 

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



Congres: De SP is er klaar voor! 
 

Zes leden vertegenwoordigden 
de SP-Venlo en reisden 
zaterdag 2 juni naar Breda om 
deel te nemen aan het 18e 
partijcongres. Dit ging vooral 

over de organisatie van de partij, niet zozeer over 
de politieke koers. Toch stond de dag voor een 
groot deel in het teken van de naderende 
verkiezingen. Er werd stevig gediscussieerd, gouden 
tomaten uitgereikt, een lijsttrekker gekozen maar 
de dag kende ook een domper.  
 

Een dikke 800 SP’ers die eerder in iedere SP-
afdeling als vertegenwoordiger door en voor de 
leden waren gekozen kwamen bijeen in een sfeervol 
theater in Breda.  
In de besproken congresstukken werd ingegaan op 
de vraag of onze uitgangspunten en visie, onze 
analyses en standpunten nog steeds kunnen 
rekenen op een groot draagvlak in de partij. Een 
discussie over onze huidige plaats, taken en doelen. 
Al bij de opening van het congres gaf 
partijvoorzitter Jan Marijnissen aan dat bij de SP op 
een congres altijd alles aan de orde is. In de media 
werd vooraf gesteld dat bijvoorbeeld niet over de 
afdrachtregeling gesproken mocht worden maar dat 
is kletskoek, net als een veronderstelde 
naamswijziging.  
 

De toespraak van partijsecretaris Hans van 
Heijningen was duidelijk: “De regel bij de SP dat 

volksvertegenwoordigers een 
deel van hun vergoeding afstaan 
aan de SP zal niet verdwijnen. 
Wel wordt de regeling 
geëvalueerd en mogelijk 

bijgesteld. Maar van afschaffen is geen sprake. Er 
kan over alles gepraat worden, ook over de 
afdrachtregeling dus.” Berichten dat er problemen 
binnen de partij zouden zijn met de regeling zijn 
“apekool”, aldus van Heijningen.  
Misschien jammer voor journalisten maar in de SP is 
weinig gedoe en discussies worden niet in de media 
uitgevochten (zoals bij veel andere partijen). In de 
afdelingenbijeenkomsten vindt de discussie plaats, 
met de leden die het immers voor het zeggen 
hebben, en zij kiezen hun afgevaardigden. 
 

Na de pauze ging er even een schok door de zaal 
toen duidelijk werd dat Jan 
Marijnissen naar het ziekenhuis 
was omdat hij onwel werd. Later 
op de dag bleek Jan gedotterd en 
bleek het nodig dat hij nog 

enkele dagen in het ziekenhuis moest blijven. 
Vanzelfsprekend wenste het congres Jan heel veel 
sterkte en beterschap.  
 

Kamerlid Jan de Wit en raadslid Tonnie Wouters 
kregen de ‘Gouden Tomaat’ opgespeld als 
waarderingsonderscheiding voor hun jarenlange 
inzet voor de SP. Daarna werd een nieuw 

partijbestuur gekozen en volgde een relatief korte 
stemming waarin tal van moties en 
wijzigingsvoorstellen werden overgenomen of 
ingetrokken.  
 

Vervolgens was het podium voor cabaretier Guido 
Weijers, die als plaatsgenoot van 
Emile Roemer via een kort 
optreden, waarin hij zich nog 
even als tegenkandidaat 
presenteerde, de stemming voor 

het lijsttrekkerschap voor de komende verkiezingen 
leidde. Het congres was unaniem en koos Emile 
Roemer als lijsttrekker.  
 

De toespraak van Emile Roemer was zeer 
inspirerend en ook buitengewoon duidelijk: “We zijn 
er klaar voor en we willen regeren, maar niet tegen 
iedere prijs. Ik zet geen handtekening onder een 
akkoord dat de inkomensverschillen nog groter 
maakt. Onder leiding van de SP stoppen we met de 
marktwerking in de publieke sector en vooral de 
zorg. Die zaken hebben de gemeenschap alleen 
maar geld gekost en daar zijn alleen de bestuurders 
beter van geworden. We geven ook meer 
zekerheden aan bijvoorbeeld zelfstandigen zonder 
personeel (ZZP) want deze groep dreigt de dupe te 
worden van de huidige crisis. En de SP gaat voor 
een echt linkse coalitie, een coalitie waarbij we 
staan voor een menselijk en sociaal Nederland”.  

 

De SP staat hoog in de peilingen en ‘dus’ is ook de 
campagne tegen de SP begonnen. Men zet daarbij 
vooral in op angst alsof de SP geen gedegen 
alternatieven heeft. We hebben genoeg 
alternatieven voor een socialer en beter Nederland, 
met hoop, optimisme en nieuw vertrouwen. We 
gaan de campagne aanvoeren en zo veel mogelijk 
mensen uitleggen welke keuze er ligt: Sociaal uit de 
crisis met Roemer of verder wegzakken in de put 
van angst en vrees met Rutte en consorten?  
De keus is op 12 september in het stemhokje. De 
SP is er klaar voor. De partij is op orde en we willen 
de volgende stap kunnen zetten: 
regeringsverantwoordelijkheid! 
 

Op 30 juni is alweer het volgende partijcongres, in 
Den Bosch. Daar wordt dan het 
verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst 
besproken.  



Leden hebben vertrouwen in 
programma en kandidatenlijst 
 

Dinsdag 12 juni was een 
ledenavond als 
voorbereiding op het 
partijcongres waar onder 
meer het verkiezings-

programma werd besproken. Dit vond plaats in het 
historische stadhuis van Venlo, dat normaal 
gesloten blijft voor zulke activiteiten. Een 
buitenkans - en bonus voor onze leden - dus 
organiseerden we ook een rondleiding bij deze 
speciale avond op een bijzondere plek.  
 
Voorafgaande had de SP voor haar leden iets extra’s 
geregeld. Immers was dit voor het eerst dat we iets 
dergelijks konden organiseren in het stadhuis. De 
meeste mensen kennen het ‘Huis van de stad’ alleen 
van de buitenkant. Een officiële stadsgids was 
bereid om een rondleiding 
te geven in het stadhuis. 
In geuren en kleuren 
vertelde hij over de 
ontstaansgeschiedenis, 
vele krijgsverrichtingen 
en vele veranderingen die het stadhuis zelf kende. 
 
De boeiende rondleiding werd afgesloten in de 
raadszaal waar elke woensdagavond de 
gemeenteraad vergaderd maar die deze avond in 
bezit werd genomen door de SP-leden. Eenmaal 
gezeteld op het witte pluche barstte de discussie 
los. Prachtig om de meeste raadszetels gevuld te 
zien met SP’ers. Zelfs waar normaal de wethouders 
en burgemeester zetelen zaten nu SP’ers. Een mooi 
beeld voor de toekomst! 
 
Partijbestuurslid Ton Heerschop verdedigde het 
conceptverkiezingsprogramma en gaf antwoord op 
de vele vragen daar over en ook op de vraag wat 
kabinetsdeelname gaat betekenen voor de SP. Ook 
lichtte hij de kandidatenlijst toe. Daarop kwam de 
suggestie om meer naar regiospreiding te kijken. 

De ideeën en opmerkingen zijn inmiddels 
doorgegeven aan de kiescommissie van de 
landelijke SP. 
Op het einde van de ledenavond werd de Venlose 
afvaardiging voor het partijcongres van 30 juni 
gekozen en werd de campagnevoorbereiding bekend 
gemaakt. Er kan nog wel een tandje bij maar we 
zijn hoe dan ook klaar voor de verkiezingen!  

Problemen op de Maaslijn: En nu 
is de reiziger aan het woord 
 

De SP hield eind mei een 
enquête onder reizigers die 
gebruik maken van de Maaslijn, 
het spoor tussen Roermond en 

Nijmegen. Al jaren klagen treinreizigers over 
(over)volle treinen, verkeerde aansluitingen, 
opgeheven verbindingen enzovoorts. De SP nam de 
proef op de som en startte een onderzoek.  
 
Afgelopen jaren is het aantal reizigers op de 
spoorlijn sterk gestegen. Ondanks dat er meer 
treinen rijden is er in de spits vaak een gebrek aan 
zitplaatsen. Om te weten waar je over praat moet je 
het aan de reiziger zelf vragen, daarom gingen op 
de stations aan de Maaslijn op 21 en 24 mei SP’ers 
met reizigers in gesprek en vroegen naar hun 
ervaringen met het vervoer op deze Veolia-
spoorlijn.  
 
De mensen die regelmatig in de spits reisden 
vertelden ons over overvolle treinen waar geen 
plaatsen meer vrij waren en 
waar iedereen hutjemutje moest 
staan. Dit werd als zeer 
onaangenaam ervaren. Ook 
werd verteld dat in de spits de 
treinen vaak zo vol waren dat 
mensen op bijvoorbeeld station 
Heyendaal of Cuijk niet meer konden instappen en 
op een volgende trein moesten wachten.  

 
De ondervraagde reizigers konden onze actie 
waarderen en wilden er graag aan meewerken want 
er moet echt iets gedaan worden aan onder meer 
het capaciteitsprobleem. Verdubbeling van het spoor 
werd bepleit zodat treinen niet steeds op elkaar 
hoeven te wachten wat voor onnodige vertragingen 
zorgt. Ook de dubieuze en schijnbaar willekeurige 
inzet van enkele dan wel dubbele treinstellen door 
Veolia, of de slechte aansluiting op de NS-treinen op 
het station van Roermond werd vaak als klacht 
benoemd. 
 
In Venlo haalde de SP een paar honderd enquêtes 
op maar deze actie stond niet op zich; in 
samenwerking 
met de 
Statenfracties 
van Limburg, 
Gelderland en 
Noord-Brabant 
vroegen leden 
van alle SP-
afdelingen langs het Maaslijntraject afgelopen week 
treinreizigers naar hun mening. 
De uitkomst van alle enquêtes wordt verwerkt in 
een rapport. Afhankelijk daarvan zal de SP in het 
najaar met een vervolgactie en plan van aanpak 
komen voor de Maaslijn.  



Op markt in Arcen: “Blijf nog even” 
 

Op Hemelvaartsdag was de SP 
te vinden op de Aspergemarkt 
in Arcen. Met ledenwerfkaarten 
en de ‘1voorAllen’-flyer spraken 
we de bezoekers aan over de 

val van het kabinet en onze alternatieven. Na een 
paar uur moesten we stoppen omdat al onze 
onafscheidelijke en altijd zeer gewilde sponsjes op 
waren. De marktkraamhouders wilden liever niet dat 
we gingen.  
 

De zon straalde warm en het was gezellig druk in 
het centrum van Arcen waar op 17 mei de 
‘Aspergemarkt’ werd gehouden en dus vele 
marktkramen de sfeer nog aangenamer maakten. 
De SP-Venlo was vanaf half twee ’s middags tussen 
de marktkramen aanwezig om het gesprek aan te 
gaan met mensen. Daar was weinig voor nodig want 
velen wilden graag hun ongenoegen kwijt over de 
streken van het kabinet-Rutte van VVD-CDA-PVV en 
de haastig gesloten Kunduzcoalitie (VVD-CDA-D66-
GL-CU) en hun kille bezuinigingsplannen. 
 

Uiteraard is de SP blij met de val van het meest 
rechtse kabinet ooit. Voorzitter Peter Nelissen: “Ook 
in Venlo zijn de gevolgen van het afbraakbeleid 
merkbaar. Hopelijk is dat met de kabinetsval 
afgelopen maar zolang andere partijen Rutte2 
mogelijk maken schiet niemand er wat mee op. 
Gelukkig zijn er op 12 september verkiezingen, 
vervolgens kan het kabinet-Roemer1 aan de slag en 
kan Nederland weer opstaan en de SP orde op 
zaken stellen”. 

De mensen konden onze aanwezigheid waarderen. 
Nelissen: “Binnen twee uur hadden we ongeveer 
duizend tomatensponsjes en ledenwervingskaarten 
uitgedeeld (enkele nieuwe leden schreven zich ter 
plekke in!), veel positieve reacties en gesprekken 
gehad. Zelfs de marktkraamhouders vonden het 
jammer dat we gingen. Doordat we met mensen 
spraken hielden we ook publiek bij hun kramen 
maar het was vooral de goede sfeer en gezelligheid 
die ons bond. Maar ja, we waren weer snel door ons 
campagnemateriaal heen en we willen ook niet met 
lege handen mensen tegemoet treden…” 
 

We kijken terug op een leuke en succesvolle middag 
in Arcen en verheugen ons op een volgende keer. 
 

SP-raadslid Ton Heerschop op 
kandidatenlijst Tweede Kamer 
 

De SP in Venlo is er trots op dat haar 
gemeenteraadslid Ton Heerschop een 
plaats heeft gekregen op de 
kandidatenlijst van de SP voor de 
Tweede Kamerverkiezingen in 
september. “Het is tijd voor een grote 

SP in de regering, zeker nu Nederland van de ene 
recessie in de volgende rolt en de rechtse 
experimenten zijn mislukt.”  

 
Hoewel de 47e plaats (of 57e, afhankelijk van een 
regiolijst) niet direct als verkiesbaar kan worden 
beschouwd is het een mooi compliment voor zowel 
Heerschop als voor de lokale SP-afdeling en -fractie 
dat de kandidatencommissie hem heeft gevraagd 
plaats te nemen op de kieslijst. 
 

De partij is er wederom in geslaagd om mensen op 
de lijst te zetten die zich bewezen hebben in de 
partij. Ton Heerschop: “Natuurlijk is daarbij de 
samenwerking op lokaal niveau essentieel, niemand 
lukt het om op geheel eigen kracht het SP-geluid te 
laten horen zonder de steun van een gedegen 
afdeling of op elkaar ingewerkte fractie”. Ook 
daarom is de kandidatuur van Ton Heerschop een 
goede ontwikkeling voor de SP-afdeling Venlo, het is 
een compliment voor het vele werk van veel 
vrijwilligers achter de schermen. 
 

De SP stelt haar kandidatenlijst voor verkiezingen 
zorgvuldig samen, op 30 juni beslist het 
partijcongres over de definitieve samenstelling van 
de kieslijst. Ongeacht de plaats op de lijst is de 
kandidatuur voor de Tweede Kamer geen 
vrijblijvende zaak. Zonder twijfel zal Ton de 
komende tijd de visie en alternatieven van de SP 
naar voren brengen. De lokale afdeling en 
gemeenteraadsfractie wensen hem daarbij 
vanzelfsprekend heel veel succes.  
 

Ton Heerschop: “Ook de SP in Venlo is klaar voor de 
verkiezingen. Het wordt tijd voor een sterke SP voor 
een beter Nederland met nieuw vertrouwen!” 
 
 

Verkiezingen winnen gaat niet 
vanzelf. Elk beetje hulp is welkom! 
 
Op 12 september zijn de verkiezingen. We staan er 
goed voor en willen die winst verzilveren in het 
stemhokje. Voor het zover is moet er wel nog wat 
gedaan worden want niets komt van zelf. 
 

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 en 
nodig. Vele handen maken licht werk. Doe mee. 


