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Nieuwjaarsborrel/jaarvergadering met Scholten 
 
Op dinsdag 8 januari vindt in Ontmoetingscentrum de Glazenap in Tegelen 

onze Nieuwjaarsborrel plaats, die gecombineerd 
wordt met een algemene ledenvergadering. Alle 
leden en sympathisanten zijn welkom om samen 
te proosten op het nieuwe jaar.  
Afdelingsvoorzitter Peter Nelissen zal samen met 
fractievoorzitter Alexander Vervoort terugblikken 
op 2012 en vooruit kijken naar wat het nieuwe 

jaar gaat brengen. Alle aanwezigen kunnen hierover meepraten. 
 
Die avond is dus tevens een ledenvergadering dus schroom niet om het 
afdelingsbestuur te vertellen wat er beter kan, waar op gelet dient te worden, 
welke acties opgepakt kunnen worden of waar de afdeling steken laat vallen. 
Schroom ook niet om de fractie te vertellen waar ze op moeten letten of welke 
politieke zaken ze kunnen oppakken. Alle kritiek, ideeën, vragen en 
opmerkingen zijn welkom!  
 
Speciale gast is de nieuwe burgemeester van Venlo, Antoin Scholten. Hij 
maakte bij zijn aantreden tegenover de gemeenteraad kenbaar 
ook graag kennis te maken met alle lokale politieke partijen en 
raadsfracties om te zien hoe ze georganiseerd en geworteld zijn, 
hoe ze de mensen vertegenwoordigen. Op die vraag is hij door 
onze fractie uitgenodigd om bij deze SP-avond aanwezig te zijn, 
wat hij direct toezegde. We zijn dan ook vereerd met deze 
bijzondere gast, niet eerder was een burgemeester echt 
geïnteresseerd in de lokale partijen en haar leden. Heb je een 
vraag aan burgemeester Scholten of wil je gewoon eens kennismaken met 
hem, kom ook dan naar de Nieuwjaarsborrel. 
 
Op deze ledenavond willen we ook met de leden het gesprek aangaan over de 
gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. Want in 2013 moet een kieslijst en 
verkiezingsprogramma worden samengesteld, geïnteresseerde leden naar de 
raadsscholingen ‘sturen’ maar als eerste een besluit nemen of de SP weer mee 
kan en moet doen aan die verkiezingen in maart 2014. Over die laatste vraag 
is een uitspraak en besluit van de leden dringend gewenst. 
 
Hopelijk wordt 2013 een stuk socialer en menselijker, ondanks de heersende 
kille en neoliberale wind die nog in Venlo en Den Haag waait.  
Graag tot ziens op dinsdag 8 januari om 19.00  
uur in de grote zaal van Ontmoetingscentrum 
de Glazenap, Spechtstraat 58 in Tegelen 
(ruime parkeerplaats aan voorzijde bij 
supermarkt, zaal is vrij toegankelijk). 
Een aansprekende gast zal de presentatie 
verzorgen en ook zal er gezorgd worden voor 
een muzikaal optreden.  
Reserveer dus alvast 8 januari en kom samen 
proosten op het nieuwe SP-jaar! Let op: De avond vangt al aan om 19.00 uur. 
 
 
Versterk bestuur en fractie, frisse inbreng altijd welkom 
 
Het afdelingsbestuur en de raadsfractie hebben continue behoefte aan de 
inbreng van de leden. Immers zijn jullie de ogen en oren van de SP. Een 
kritische blik en frisse/nieuwe denkbeelden zijn altijd welkom. We zijn op zoek 
naar leden die willen meedenken en meedoen, in de denktank of 
fractieondersteuning, maar ook richting de verkiezingen van 2014 willen we 
mensen wegwijs maken en scholen voor het politieke raadswerk.  
Interesse, ambitie maar onzeker of je wel de juiste persoon bent? Waag de 
sprong, het is vaak eenvoudiger dan men denkt. Elk lid kan zich verkiesbaar 
stellen. Mee doen en/of vragen? Bel of mail met Jack Geelen (zie colofon). 

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 maandagen 10 

en 17 december en op 14 en 28 
januari. Steeds om 20.00 uur in de 
SP-fractiekamer (stadswinkel). 

• Bestuursoverleg op 18 december 
en 22 januari, om 20.00 uur in de 
SP-fractiekamer (stadswinkel, 
Prinsessesingel 30 te Venlo). 

• Nieuwjaarsborrel en Algemene 
Jaarvergadering op dinsdag 08 
januari om 19.00 uur in Zaal De 
Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen 

• Ledenbijeenkomst cursus ‘Heel de 
mens’ op dinsdag 15 januari 
(locatie en meer informatie volgt) 

• Partijraad: 19 jan. in Amersfoort. 
• Nieuwe ledendag: 9 februari in 

Den Haag, gebouw Tweede Kamer. 
Voor aankomende activiteiten 
zie ook: www.venlo.sp.nl        
als eerste het laatste nieuws! 



Lege kinderschoenen overhandigd 
tegen armoede onder kinderen 
 
Op 3 december werden de kinderschoenen, die de 

SP de afgelopen weken 
inzamelde, aangeboden aan 
wethouder Testroote samen 
met een petitie voor beter 
armoedebeleid in een 
kunstwerkje - dat de 3500 
kinderen die in Venlo 

opgroeien in armoede - symboliseert.  
 

Het armoedebeleid in Venlo kan meer toegespitst 
worden om juist kinderen niet de dupe te laten 
worden van de problemen van hun ouders of 
anderen.  
SP-raadslid Alexander Vervoort: “De SP-Venlo wil 
dat het gemeentebestuur deze kinderen niet uit het 
oog verliest, zich maximaal gaat inzetten voor 
bestrijding van armoede onder kinderen en er bij 
het kabinet van VVD en PvdA op aandringt dat er 
een steviger plan moet komen om deze armoede 
onder kinderen op te lossen.” 
 

Vervoort (links) overhandigde een deel van de ingeza-
melde schoenen met een petitie aan wethouder Testroote. 

 
Bij de SP-actie ‘De Kinderen van de Rekening’ staat 
de lege kinderschoen symbool voor het kind dat in 
een huishouden opgroeit waar te weinig geld is.  
Ruim twintig procent van de huishoudens in Venlo 
leeft op bijstandsniveau of tot 120% daarvan.  
Eén op de vijf gezinnen in Venlo kampt dus met 
armoede. Daaronder ruim 3.500 kinderen die 
opgroeien in armoede zonder dat ze er iets aan 
kunnen doen, vaak weten ze niet eens beter.  
 
Ook de 3.500 kinderen in Venlo hebben wensen. 
Wensen verpakt in een verlanglijstje voor de 
verjaardag of nu met Sinterklaas. Maar ook wensen 
dat pappa en mamma gelukkig 
zijn en zich geen zorgen meer 
hoeven maken over inkomsten 
en uitgaven, dat ze vaker er op 
uit kunnen en leuke dingen 
doen, dat ze vaker nieuwe 
kleren en schoenen kunnen 
kopen en ook mee kunnen op 
schoolreisjes.  
Maar ook elke ochtend ontbijten 
en voldoende zakgeld om te 
sparen en om een cadeautje te kopen voor de 
verjaardag van familie, vriendjes, vriendinnetjes, 
klasgenoten en de leraar. 
Dat ze niet steeds horen: “Sorry lieverd maar dat 
gaat nu niet, misschien volgende maand”. 
 

Op twitter schreef Testroote dat hij het werkje een 
prominente plek in zijn werkkamer heeft gegeven zodat hij 
er elke dag aan herinnerd wordt. 

 
Armoede kan veel oorzaken hebben maar armoede 
is geen keuze en men komt er ook niet snel vanaf 
zonder de juiste hulp. Ondanks de crisis zijn wij een 
rijk land en een rijke gemeente, als we eerlijker 
delen hoeft in de toekomst geen kinderschoen meer 
leeg te staan. Laat de kinderen niet de rekening 
krijgen van de crisis. 

 
De petitie voor meer aandacht aan kinderarmoede 
werd samen met een symbolisch werk van drie-en-
een-halve kinderschoen (elke schoen staat voor 
duizend kinderen) samen met een deel van de 
ingezamelde kinderschoenen vandaag aangeboden 
op het stadhuis van Venlo aan wethouder Testroote.  

Enkele van de gedoneerde kinderschoenen uitgestald in 
het stadhuis met op de voorgrond het kunstwerkje van 3,5 
schoenen met de petitie opgerold in een schoentje. 
 
De overige ingezamelde schoenen werden woensdag 
5 december, samen met alle elders ingezamelde 
schoenen, op het Plein in Den Haag aangeboden aan 
minister Asscher (PvdA) namens het kabinet Rutte2. 
De schoenen bleven ook daar leeg en zo symbool 

staan voor alle kinderen die in Nederland opgroeien 
in armoede.  
Na afloop van de actie werden de schoenen 
gedoneerd aan Cordaid en via het project Sam’s 
Kledingactie verspreid onder kinderen in Afrika.  



Floriade: 9 miljoen euro verlies! 
SP wil opheldering over dit drama  
 

De Floriade heeft een 
verlies van 9 miljoen 
euro geleden. “Doordat 
de inkomsten en de 
verkoop op het terrein 
tegenvielen, is er veel 

minder geld binnen gekomen dan verwacht”, stelt 
de Floriade-BV. Het verlies is een gigantische 
blamage voor alle bestuurders die de afgelopen 
jaren riepen dat de Floriade in Venlo “wel even zou 
worden geregeld”. Tegelijkertijd is het verlies ook 
een mokerslag voor de gemeenten die naast alle 
kosten die zijn gemaakt, nog eens negen miljoen 
euro op mogen gaan hoesten.  
 
Dit is precies waar de SP de afgelopen tien jaar 
ontelbare keren voor heeft gewaarschuwd.  
Want al in 2002 was de SP als enige tegen de komst 
van de Floriade naar de regio Venlo. Simpelweg 
omdat het financiële risico te groot was. We werden 
toen weggezet als zwartkijkers en negatievelingen. 
 
Nadat in 2004 een politieke meerderheid er voor 
koos om alle risico’s te aanvaarden en tientallen 
miljoenen euro’s gemeenschapsgeld in de Floriade 
te pompen, heeft de SP gezegd dat de Floriade een 
succes moest worden. We 
bleven tegenstander van 
het megalomane project 
maar wilden wel dat de 
gemeenten en provincie zo 
min mogelijk extra risico 
zouden lopen. Want verlies zou toch weer moeten 
worden opgebracht door de belastingbetaler. 
 
Het is de bestuurders van de deelnemende 
gemeenten, de provincie en de dikbetaalde Floriade-
directie niet gelukt om een financieel succes te 
maken van de wereldtuinbouwtentoonstelling. Heeft 
dit te maken met de arrogante houding van alle 
betrokkenen? In het verleden heeft nog maar één 
Floriade-editie geld opgeleverd, toch zou Venlo wel 
even winst gaan maken. Vragen over 
bezoekersaantallen bleven onbeantwoord en over de 
riante directiesalarissen kwam nooit echt openheid. 
Sterker nog, toen de SP er naar vroeg vonden 
andere partijen dat we niet zo kritisch moesten zijn. 
 
Boven alles is nu de boodschap dat de Floriade een 
succes is. Want de zogenaamde ‘spin-off’ van de 
regio zou gigantisch zijn. Tot nu toe is er bijna 70 
miljoen euro gemeenschapsgeld in de Floriade 
gestoken. Wanneer je het 
exploitatietekort van de Floriade 
en de risico’s op de grond er bij 
optelt kom je uit op een 
overheidsbijdrage van ongeveer 
90 miljoen euro. De vraag aan alle burgemeesters, 
wethouders, raadsleden, Statenleden en 
gedeputeerden is simpel: wat het dit waard? 

De inwoners van Noord-Limburg mogen gaan 
bloeden voor de ego’s van mensen die in 2002 
vooral zichzelf belangrijk wilden maken en nu totaal 
geen politieke verantwoordelijkheid meer dragen. 
Deze mensen moeten alsnog verantwoording 
afleggen aan de inwoners van de regio. We hebben 
hiervoor al opgeroepen.  
 
Op 6 december stelde de SP-fractie vragen aan 
burgemeester en wethouders over het tekort bij de 
Floriade. SP-raadslid Ton Heerschop vroeg het 

college hoe het nu precies zit aangezien 
college en Floriadedirectie tegenover-
gestelde dingen beweren en/of ontkennen, 
hoe het zit met de investeringen van 

gemeenschapsgeld, hoe Venlo sturing en 
zeggenschap had en heeft op de situatie en de 
voorgestelde bonussen voor de Floriade-directeuren.  

 
Maar ook vragen over de rapportages waaruit 
maanden geleden al bleek dat de Floriade 
afstevende op een groot tekort en of het college 
daar wel of niet van wist maar ook waarom ze de 
raad daarover niet geïnformeerd heeft, terwijl 
bijvoorbeeld de SP diverse keren formeel en 
informeel vroeg om cijfers.  
Ook nam de SP het voortouw om te vragen voor een 
groot onderzoek naar de besluitvorming om de 
Floriade te organiseren en de wijze waarop destijds 
besluiten en budget beschikbaar zijn gesteld. 
 
Het college van B&W antwoordde dat zij niet van 
plan is dubbel te gaan 
betalen voor zaken die 
al met publiek geld zijn 
betaald. Daarnaast wil 
ook het college een 
onderzoek naar de 
gang van zaken. Goed 
dat B&W het met de SP eens zijn en onze kritiek 
delen. Andere raadsfracties sloten daar vlug bij aan. 
 
De SP is voorafgaande aan, maar ook tijdens de 
Floriade kritisch geweest over de enorme bedragen 
waarmee de deelnemende gemeenten en de 
provincie deze wereldtentoonstelling ondersteunen. 
Het is ons of uitgelegd als een goede investering, 
waarbij jammer genoeg geen resultaten uit het 
verleden waren en er dus per definitie geen 
garanties voor de toekomst waren, of we kregen te 
horen dat de lokale overheid er niet over ging.  
 
Terwijl het streefcijfer van 2 miljoen betalende 
bezoekers wel is behaald heeft de Floriade een 
tekort op de exploitatie van rond de 9 miljoen euro. 
Men stelt dat het lag aan de tegenvallende 
parkeeropbrengsten, verbruik door bezoekers op het 
park en het slechte weer. Dat laatste is overigens 
opvallend omdat datzelfde weer geen negatieve 
invloed heeft gehad op het beoogd aantal bezoekers 
van 2 miljoen. Dikt men zich in? Wat is waar? 
 
De ontstane commotie zal de komende tijd de 
gemoederen bezig blijven houden. Wordt vervolgd…  



Motie zorgonderwijs aangenomen 
  
Precies een jaar geleden opperde de SP het idee om 
meer gebruik te maken van de mogelijkheden die 

zich voordoen voor 
zorgopleidingen in Venlo. 
Tegenover de Hogeschool ligt 
een topklinisch ziekenhuis maar 

van verbinding is geen sprake. Tot vandaag heeft 
B&W weinig gedaan met ons idee dus werd eind 
november een motie ingediend om het aan te jagen.  
 
Met de motie kreeg het college van B&W de 
opdracht om te onderzoeken of zorgonderwijs op 
HBO-niveau in Venlo mogelijk is. De raad heeft B&W 
opgeroepen te gaan overleggen met Fontys en 
regionale zorginstellingen als VieCuri en de 
Zorggroep, om HBO-opleidingen in de verzorgende 
sector toe te voegen aan het onderwijsaanbod om 
daarmee te zorgen voor een doorlopende leerlijn in 
Venlo van VMBO, MBO en HBO. 
B&W moet de raad vóór de zomer van 2013 melden 
wat de uitkomst is van het overleg en de 
vorderingen voor een breder onderwijsaanbod. 
 
Als mede indiener van de motie heeft de SP de raad 
en het college wel een nadere duiding gegeven want 
een jaar geleden (op 8-11-2011) opperde de SP in 
de raad de koppeling tussen onderwijs en de 
aanwezigheid van de hoofdlocatie van een 
topklinisch opleidingsziekenhuis in Venlo te benutten 
en uit te bouwen, gebruik te maken van die kans. 
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Iedereen was toen 
enthousiast, de wethouder kwam na afloop nog 
extra informatie en contactgegevens opvragen, 
toegezegd werd om nader uit te zoeken hoe deze 
koppeling verder (en meer) benut kan worden.” 
 
Vervoort: “Bij navraag eerder dit jaar meldde B&W 
ons dat ze nog “in overleg en 'nadenkfase' zit”. Wat 
er nu concreet is gedaan bleef onduidelijk.”  
De wethouder zei daarop dat hij enkele gesprekken 
heeft gehad, ook met de directie van het ziekenhuis 
Venlo heeft, naast MBO, 
ook al bepaalde HBO-
zorgopleidingen in Venlo 
maar deze motie kan 
het hele verhaal nieuw 
leven inblazen en het college verder aansporen om 
kansen te benutten die voor het oprapen liggen 
maar nu na een jaar nog niet benut zijn, althans die 
indruk heeft de SP tot nu.  
 
Vervoort: “De zorg is één van de weinige sectoren 
met een constante grote hoeveelheid vacatures. 
Venlo is een spil in de regio op het gebied van 
zorgonderwijs maar kan dat nog meer worden 
wanneer er aansluiting plaatsvindt met meer HBO-
studies. Reden voor de SP om deze motie mee in te 
dienen en het college aan te sporen nu echt werk te 
maken en dat enthousiasme van een jaar geleden 
op te laten bloeien.” 
 

Debatteren kun je leren en is leuk 
 
Debatteren is wat mensen eigenlijk continu doen; in 
de thuissituatie, op het werk en in de politiek. Men 
ervaart het vaak anders en enkel in de politiek 
gebruikt men de term ‘debat’.  
Toch debatteren wij (en zeker wij als SP-leden) 
vaker dan we denken; op verjaardagen, in het café 
en op het werk begeven wij ons geregeld in 
gesprekken over politieke thema’s. Gegarandeerd 
dat het in zulke gevallen jeukt en (als SP’er) wil je 
dan graag reageren.  

Maar dit is niet altijd 
gemakkelijk en verloopt 
vaak minder soepel dan 
gedacht. In ons hoofd 
hebben we de reactie klaar, 
vaak krijgen we het ook nog 

uit de mond maar vervolgens weer een sterk repliek 
geven op de reacties die dan volgen is lastiger.  
Hoe voelt dat nou, hoe pak je het aan of ga je het 
zelfs uit de weg en waarom, zijn er recepten en 
handleidingen? Veelgehoorde vragen die niet 
onbeantwoord mogen blijven dus hield de SP-Venlo 
dinsdag 11 december een leuke avond geheel in het 
teken van debat.  
 
Aan de hand van actuele thema’s, praktijk-
voorbeelden en ervaringen werd er geoefend en 
mocht men in de huid kruipen van een politieke 
tegenstander. Leden debatteerden met elkaar over 
uiteenlopende onderwerpen, vaak zonder kennis 
van zaken maar soms ook met, om het verschil in 
kennisvoorsprong en argumenten aan te geven. Ook 
werden er tips en trucs uitgewisseld.  
 
De avond werd door de leden als zeer waardevol en 
ook als leuk betiteld. De komende maanden staan 
er diverse andere onderwerpen op de (voorlopige) 
agenda maar ook daarin schuilt een debat want 
debatteren doe je overal en altijd, al lijkt dat 
misschien niet altijd het geval.  
 
Eigenlijk is een lekkere discussie in de kroeg of op 
verjaardagen ook een debat. Immers probeer je je 
opponent te overtuigen 
van jouw standpunten, 
meningen en ideeën. Wil 
je meer weten over 
debatteren of hoe je je 
mening nog beter kunt 
verkondigen? Het 
Studiecentrum geeft meerdere keren per jaar 
scholingen debattechnieken en trainingen. Kijk 
hiervoor op www.spnet.nl/kennis/cursuskalender.  
 
 


