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Meer van hetzelfde of de SP aan de macht? 
 

Woensdag 12 september heeft u het voor het zeggen 
welke kant Nederland opgaat, wordt het verder 
aanmodderen het moeras in met rechts of sociaal de 
crisis uit met links? Het worden spannende tijden; welke 
coalitie is mogelijk, gaat de PvdA na de verkiezingen de 
SP weer de rug toekeren of draait ze deze keer niet, 

wordt de SP groter dan de neoliberalen, gaat de SP eindelijk voor het eerst 
regeren, wordt Emile Roemer premier? Elke stem telt, help mee. 
 

De PvdA zakt minder in de peilingen dan voorheen en slaat zich alweer op de 
borst. Toegegeven, Samsom is een goed debater en de PvdA 
lijkt meer en meer de standpunten van de SP over te nemen. 
Maar blijft ze dat ook doen na de verkiezingen? Samsom flirt 
alweer met Rutte, een doelloos middenkabinet ligt daarmee op 
de loer. Een stem op de SP garandeert dat de PvdA wel links blijft en wel met 
de SP in een kabinet gaat. 
 

De PVV slaat nog altijd wild om zich heen, schreeuwt dat alleen zij deugen en 
de schuld van alles zijn ditmaal Europa en de Grieken, over moslims, Polen en 
immigranten hoor je Wilders niet meer. De PVV schreeuwt 
maar maakt op geen enkele manier zaken waar. Zonder al te 
veel moeite kun je zo de 200 gebroken beloften (partijpro-
gramma en regeer/gedoogakkoord) vinden in de manier waar-
op de PVV tegen haar eigen ideeën stemde in de Tweede Kamer. Met het ene 
roepen en vervolgens het andere te doen houdt de PVV mensen voor de gek. 
 

De VVD is net zo. Om geen kiezers aan Wilders te verliezen roept ze stevige 
rechtse praat, stemt ze tegen eigen standpunten om CDA en SGP te vriend te 
houden en weigert ze iets te doen aan de oplopende staatsschuld, geeft ze in 
een handomdraai miljarden aan banken en soevereiniteit aan ‘Brussel’ weg.  
Rutte zegt net als in 2010 dat hij banen creëert maar door zijn 
beleid zijn er inmiddels een half miljoen werklozen en 
groeien bijna net zo veel kinderen op in armoede, rijzen 
zorgkosten uit de pan wordt ondanks bewezen falen 
privatiseringen en marktwerking stevig doorgezet. De rijksten kregen er 30 
miljard euro bij terwijl de laagstbetaalden 30 miljard moesten inleveren! 
Tweedeling en onzekerheid nemen toe. Rutte heeft genoeg problemen 
weggelachen, mooie VVD-praatjes vullen geen gaatjes! 
 

Politiek is vluchtig, mensen vliegen van links naar rechts over het politieke 
landschap. Het vertrouwen in de politiek is laag, en terecht als je ziet hoeveel 
beloftes er gebroken worden. Ook het vertrouwen van kiezers komt te voet en 
gaat te paard. Jammer dat de meeste partijen de kiezer niet serieus nemen en 
ze paaien met loze woorden, enkel om de eigen macht veilig te stellen.  
 

De keuze is eenvoudig op 12 september. Kiest u voor de partijen die al 
tientallen jaren aan de macht zijn en de baantjes onderling verdelen? Kiest u 

voor partijen die ‘links lullen en rechts vullen’? Kiest u voor 
schreeuwers die niets van hun ideeën lijken te willen 
waarmaken en slechts uit zijn op macht? Of kiest u voor een 
sociale manier uit de crisis met de partij die de afgelopen 

jaren bewezen heeft te kunnen besturen, steevast gelijk krijgt in haar kritiek, 
geen baantjesjagers kent en die altijd een duidelijke koers gevaren heeft? In 
dat laatste geval kies voor hoop, optimisme en nieuw vertrouwen. Kies nu SP.  

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  
• 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  

• Overleg campagneteam op 4 en 10 
september in de SP-fractieklamer. 

• Bestuursoverleg op 27 augustus 
en 25 september, om 20.00 uur in 
de SP-fractiekamer (stadswinkel, 
Prinsessesingel 30 te Venlo). 

• Fractieoverleg op maandagen 17 
en 24 september en op 8 en 29 
oktober. Steeds om 20.00 uur in de 
fractiekamer van de SP. 

• Partijraad op 29 sept.  Amersfoort. 
Voor aankomende activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste nieuws! 



SP: Verdubbel het spoor tussen 
Roermond en Nijmegen 
 

In mei hield de SP een 
onderzoek naar de 
problemen op de Maaslijn, er 
werden bijna 1700 enquêtes 
opgehaald. Tweederde van 
de ondervraagde reizigers 

zien de overvolle treinen als een groot probleem en 
vinden dat de spoorlijn meer capaciteit moet 
aankunnen en verdubbeld moet worden. Dinsdag 
werd het rapport gepresenteerd aan de 
verantwoordelijke gedeputeerde en Veolia-directeur.  
 
Uit het onderzoek dat de SP hield kwamen als 
belangrijkste conclusies dat de Veolia-treinen op het 
traject tijdens de spits overvol zitten, en dat 
reizigers regelmatig achterblijven op het perron. 
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het spoor op 
de Maaslijn tussen Roermond en Nijmegen 
verdubbeld en geëlektrificeerd moet worden. Als er 
bovenleiding boven de rails komt zouden ook 
sneltreinen op de lijn kunnen rijden. 

 
Op de Maaslijn ontbreekt het nu aan voldoende 
spoorcapaciteit, er zouden evenwel meer 
treinstellen ingezet kunnen worden. Een voordeel 
van railverdubbeling en bovenleiding is dat treinen 
elkaar kunnen passeren en dus niet meer op elkaar 
hoeven te wachten. Dat 
levert tijdwinst op en 
maakt een uitgebreidere 
dienstregeling mogelijk 
doordat zowel NS, 
ProRail als Veolia het 
spoor optimaal kunnen benutten. Daarnaast levert 
de besparing op diesel een bijdrage op voor een 
betere luchtkwaliteit en milieu door minder uitstoot 
van CO2 en fijnstof. 
 
Een andere aanbeveling is de zorg van aansluitingen 
van Veolia-treinen op die van de NS en vice versa. 
Met name in Roermond lopen reizigers hun 
aansluiting op seconden mis wat elke dag opnieuw 
zorgt voor ergernis en frustratie. 
 
Op 28 augustus werd het SP-rapport gepresenteerd 
aan gedeputeerde Patrick van der Broeck (CDA) en 
Veolia-directeur René de Beer. Beide heren deden 
geen toezeggingen. 
 
Het rapport wordt ook gepresenteerd aan de 
provincies Noord-
Brabant en 
Gelderland. Met de 
drie provincies 
samen hoopt de SP 
het onderwerp 
hoger op de politieke agenda te krijgen en eindelijk 
oplossingen te forceren voor de langlopende 
problemen op de Maaslijn.  
 

Ineens komen er aanvullende 
maatregelen op tracé A73/A74? 
 

Venlo lijkt extra maatregelen 
te gaan nemen om 
geluidshinder rondom de A73 
te voorkomen. Men verwacht 
namelijk een toename van 

overlast in de toekomst, vooral door de A74. Extra 
geluidsschermen en -wallen worden geplaatst en de 
huidige nu alweer vervangen. Deze tegenstrijdige 
berichten waren reden om raadsvragen te stellen.  

 
Op 7 augustus maakte Dagblad de Limburger 
bekend dat de gemeente Venlo extra maatregelen 
gaat nemen ter voorkoming van geluidsoverlast 
rondom de A73. Reden hiervoor zou zijn de te 
verwachten toenemende geluidsoverlast in de 
toekomst door de komst van de A74.  
Volgens de krant betreft het met name de 
geluidsschermen en wallen tussen de 
Mulkenshofweg en Eindhovenseweg. Tevens geeft 
het bericht aan dat er mogelijk sprake is van 
vervanging van de huidige geluidsschermen en 
geluidswallen en dat er al rekening is gehouden met 
een mogelijke uitbreiding van maatregelen bij de 
aanleg van de geluidswallen door Rijkswaterstaat.  
De gemeente zelf spreekt dit allemaal tegen. Deze 
tegenstrijdige informatie roept vragen op, die we 
dan ook vandaag aan B&W stelden. 
 
Raadslid Ton Heerschop: “De keuze voor de A74 via 

de zuidelijke plateauvariant was een 
politieke keuze waar de SP geen 
voorstander van was juist omdat alles 
wees op grote toename van verkeer, 

druk op de Zuiderbrug en een verslechterde 
luchtkwaliteit (overlast, stank, fijnstof) in 
dichtbewoond gebied. Er is in de debatten rondom 
deze snelweg veel onduidelijkheid geweest over de 
exacte aantallen voertuigbewegingen, zeg maar 
gerust dat er werd gegoocheld met cijfers. Nu geeft 
de gemeente vier maanden na de opening van de 
A74 aan dat er aanvullende maatregelen worden 
genomen, bovenop de bestaande normen. Op basis 
van welke gegevens of prognoses is onduidelijk.” 
 
Heerschop: “In 2010 stelde Rijkswaterstaat dat de 
schermen op de Zuiderbrug “minimaal 8 meter hoog 
moesten worden omdat anders niet voldaan kan 
worden aan de geluidsnormen”. 
Indien dit niet haalbaar was zou 
de plateauvariant niet mogelijk 
zijn. Nu er achteraf opnieuw 
maatregelen lijken te moeten 
worden genomen, lijkt het dat de SP wederom 
achteraf gelijk krijgt in haar eerdere kritiek en 
waarschuwingen die destijds door de voorstanders 
werden weggewuifd. Een trieste constatering en 
vooral pijnlijk voor alle mensen die langs de 
snelwegtracés wonen en in het ootje zijn genomen 
met veel te positieve en voorbarige voorstellingen.” 

 



SP wenst specifiek beleid rondom 
verwijdering van asbest 
 
De afgelopen tijd is er veel te doen geweest in 
Nederland aangaande de gevaren van asbest. De SP 
vroeg hier al vaker aandacht voor. Asbestsanering 
en specifieke opruimwerkzaamheden kosten veel 

geld en blootstelling aan 
asbest kan ernstige 
gevolgen hebben voor de 
volksgezondheid (en het 
aantal bedrijfsongevallen 
bij confrontatie). De SP is 

van mening dat de gemeente een inventarisatie 
dient te doen rondom de aanwezigheid van asbest 
en welke mogelijkheden er zijn om woningen en 
andere gebouwen asbestvrij te maken en stelde 
daar vandaag raadsvragen over.  

 
Voormalig SP-Kamerlid Remi Poppe heeft landelijk 
tientallen jaren dit onderwerp op de agenda gezet. 
Ook lokaal heeft de SP eerder haar vraagtekens 
geplaatst bij het schoonmaken van gebieden besmet 
met asbest als gevolg van de brand bij PKF/Post in 
december 2010 en onlangs nog over de 
inventarisatie van asbest bij schoolgebouwen.  
 
Bij renovatiewerkzaamheden en verbouwingen 
ondervindt men steeds meer problemen met asbest 
wat met vooronderzoek en eventuele directe 
sanering voorkomen had kunnen worden. 
Ongeplande opruimwerkzaamheden zijn duur en 
kosten meer dan bij een planmatige sanering. De 
werkelijke gevaren van 
asbest worden steeds 
duidelijk en er ontstaat 
ook meer publiekelijk 
het besef dat men hier 
te maken heeft met een 
sluipmoordenaar, de symptomen openbaren zich 
immers vaak pas tot dertig jaar na besmetting. 
Bijna 20 jaar na het verbod op de toepassing ervan 
in Nederland, sterven jaarlijks nog altijd honderden 
mensen aan asbestkanker. 
 
De wet geeft in het asbestverwijderingsbesluit aan 
dat bij bouwwerken van voor 1994 men er van uit 
moet gaan dat asbest is gebruikt. In gebouwen die 
een goed beheer kennen is de verwerking van 
asbest vaak opgenomen in de bestekken voor de 
toenmalige bouw. In die zin zou het voor 
woningbouworganisaties snel mogelijk moeten zijn 
om hun huizenbestand te scannen op de aanwezig-
heid van asbest. De SP wil graag zo'n inventarisatie. 
 
Asbest is ook in bijvoorbeeld rioleringen verwerkt; 
in die hoedanigheid kan de stof nauwelijks in het 
milieu komen. Maar bij de bouw van gebouwen en 
woonhuizen is asbest ook gebruikt als bijvoorbeeld 
isolatiemiddel, dakbedekking of als materiaal om 
wanden en deuren brandvertragend af te werken. 
Bij deze manieren van verwerking is er wel degelijk 
de mogelijkheid dat asbest uiteindelijk in de lucht 

en het overige milieu terecht komt met hoofd-
zakelijk alle gevolgen voor de volksgezondheid. 
 
Al met al genoeg redenen voor de SP-Venlo om 
vragen te stellen aan het college van B&W wat zij 
gaat doen om mensen te 
informeren om risico's te 
verminderen, afspraken maken 
om op termijn woningen en 
andere gebouwen asbestvrij te 
maken, subsidiemogelijkheden hiervoor te 
onderzoeken. 
Daarnaast willen we dat asbestinventarisatie en 
toekomstige asbestsanering een prioritair 
beleidsonderwerp wordt in Venlo en ook willen we 
de stand van zaken weten rondom de lokale 
inventarisatie en bevindingen van het landelijk 
project ‘Asbest in scholen’ (dat vóór 1 juli jl. 
afgerond moest zijn). 
 
 

Reactie SP aan Raad van Bestuur 
op bezuinigingsvoorstel Viecuri 
 
Op 8 augustus verscheen een mediabericht waarin 
de voorzitter van de Raad van Bestuur van het 

VieCuri ziekenhuis in Venlo en 
Venray zei het plan te hebben 
om te gaan bezuinigen en een 
vacaturestop af te kondigen 
om zo de Rijksbezuinigingen in 

de zorg op te kunnen vangen. Dit roept vragen bij 
ons op. Omdat goede ziekenhuiszorg voor de regio 
ook ons aan het hart gaat stuurden we hem een 
open brief met opbouwende kritiek en enkele 
vragen over werkgelegenheid, bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van zorg.  
 
Lees op de website (http://sp.nl/9n208g) onze open 
brief aan de heer Arie van Alphen, voorzitter van de 
Raad van bestuur van de VieCuri ziekenhuizen. Met 
zijn brief snijdt hij ongetwijfeld de stijgende 
zorgkosten aan maar die zijn ons inziens ook op een 
andere manier op te lossen dan meteen te 
bezuinigen op personeel en de ziekenhuiszorg zelf. 
 
We hopen op een positieve en constructieve reactie. 
Hopelijk zijn bezuinigingen in de ziekenhuiszorg niet 
noodzakelijk en blijft de werkgelegenheid 
gegarandeerd, temeer omdat het VieCuri een 
belangrijk topklinisch opleidingsinstituut is. 
  
 

Verkiezingen winnen gaat niet 
vanzelf. Elk beetje hulp is welkom! 
 

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   
Vele handen maken licht werk. Doe mee en meld je. 



Campagne letterlijk afgetrapt op 
de tandem, tussenstops met 
kraam in diverse stadsdelen 
 

Natuurlijk waren we al 
met diverse zaken bezig 
maar zaterdag 11 
augustus hebben we 
het echte startschot 
gegeven voor de lokale 

campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. Met 
een fietstocht op de tandem van Arcen naar Belfeld 
werd de campagne letterlijk afgetrapt. Symbolisch 
verbonden we zo de wijken met elkaar en waren we 
in elk stadsdeel aanwezig om het gesprek aan te 
gaan met de kiezer. Het werd een succesvolle dag 
die zeker naar meer smaakt!  
 
Bij iedere campagnestart wil de SP iets unieks doen. 
Bij de Statenverkiezingen in februari 2011 voer de 
SP met een kano vanaf 
Maastricht de Maas af om aan 
te geven dat we op eigen 
kracht Limburg sterker kunnen 
maken. Voor de Tweede Kamerverkiezingen (op 12 
september) bedachten we een fietstocht door de 
hele gemeente Venlo, per tandem zodat iedereen 
kan zien dat we op eigen kracht en door 
samenwerking verder komen. 

 

Zaterdag 11 augustus was het dan zover. Om half 
tien startte de aftrap met twee tandems in het 
pittoreske centrum van Arcen. Onze speciale 
marktkraam stond opgesteld om passanten uitleg te 
geven over de campagne en onze plannen voor een 
beter Nederland. 
Direct al was er een gezellige sfeer en waren diverse 
gesprekken gaande. Bijzonder moment was een 
toerist uit Overijssel die in de krant over onze actie 
had gelezen en speciaal hiervoor langs kwam voor 
informatie. Met ons verkiezingsprogramma op zak 
ging hij terug naar zijn vakantieadres.  
 
De eerste etappes liepen via het nog slapende 
Lomm naar Velden, waar de mensen toch nog wat 
onwennig keken naar de SP-kraam en fietsploeg. Op 
beide plaatsen kon overigens het nuttige met het 
aangename worden verenigd door ook de aanwezige 
verkiezingsborden nog eens te beplakken.  
Nadat de fietsploeg weer vertrok werd de kraam 
weer afgebroken en verplaatst naar de volgende 

tussenstop. Bij elke tussenstop bleven we ongeveer 
een half uur staan zodat we ons konden houden aan 
de strakke planning. De fietsploeg had veel plezier 
en daardoor goed de vaart er in en was geregeld 
sneller op de volgende plek dan de materiaalwagen. 
 

Via een stop bij de supermarkt in Venlo-noord 
(Genooi) verplaatste de SP zich in de middag via de 
Venlose binnenstad de Maas over naar Blerick waar 
bij de Wieën de nodige flyers en andere SP-
hebbedingetjes van hand tot hand gingen. De 
logistieke ploeg was inmiddels zeer bedreven in het 
op- en afbreken van onze kraam.  
 
De volgende stop in Tegelen leverde weer goede 
gesprekken op met kiezers waarbij duidelijk is dat 
men nog lang niet altijd weet waar de SP wel en 
niet voor staat. 
Prima als men 
ons er naar 
vraagt want 
dan kunnen we 
juist nog eens 
uitleggen welke 
plannen we 
hebben en wat onze alternatieven zijn. Ook in 
Tegelen werden veel flyers, pennen en 
kinderleesboekjes uitgedeeld.  
 
Na een korte stop bij het zwembad in Steyl, waar 
we het ook niet konden laten om een 
verkiezingsbord nog eens stevig te beplakken, ging 
het door naar de laatste halteplaats in Belfeld. 
Bij de supermarkt hebben we letterlijk tot de laatste 
flyer kunnen weggeven.  
 
Al met al een geslaagde campagnestart waaruit 
blijkt dat we er als SP toe doen, mensen willen veel 
van ons weten. Ons programma zaait geen angst, 
strooit niet met geld dat er niet is, stort Nederland 
niet verder de schulden in, levert ons niet over aan 
de ongekozen Europese bureaucraten maar geeft 
zekerheid, hoop, optimisme en vooral nieuw 
vertrouwen.  
 
De campagne is nu echt begonnen, wij hadden er 
veel lol in zaterdag en dat smaakt naar meer. 
De komende weken komen we nog veelvuldig terug 
in de diverse stadsdelen om met net zo’n plezier als 
bij deze campagnestart uit te leggen wat onze 
alternatieven zijn om sociaal uit de crises te komen. 
 


