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De verkiezingscampagne gaat beginnen
De vakantie is voor de meesten begonnen maar voor de SP is het ook nu tijd
om aan te pakken. Vandaar dat de kern van de SP in
Venlo op dinsdagavond 10 juli in Zaal de Wilderbeek
in Venlo-zuid bijeen kwam om de campagne voor de
Tweede Kamerverkiezingen op 12 september door te
spreken. De aanwezigen kregen een sterke
presentatie te zien over campagnevoeren en de
manier waarop we zo veel mogelijk mensen kunnen bereiken.
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AGENDA
• 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
• Zaterdag 11 augustus is de lokale
aftrap van onze verkiezingscampagne (meer info volgt), zondag 19
augustus is de landelijke aftrap.
• Bestuursoverleg op 27 augustus
en 25 september, om 20.00 uur in
de SP-fractiekamer (stadswinkel,
Prinsessesingel 30 te Venlo).
• Fractieoverleg op 17 en 24
september. 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!

Natuurlijk was er discussie over hoe we op de unieke speelse SP-wijze onze
verkiezingsboodschap van “Nieuw Vertrouwen” voor het voetlicht gaan
brengen. Hoe openen we de campagne, welke dingen gaan we zeker doen,
welke werken gewoon minder goed en wat gaan we uitproberen?
Vanuit het bestuur brachten bestuursleden Guus Janssen en Peter Nelissen de
informatie vanuit de landelijke partij in. Zij hadden
juist een bijeenkomst achter de rug met landelijk
campagneleider en senator Tiny Kox. Wat betreft
campagnemateriaal wisten ze te melden dat we een
prachtig voordeel hebben doordat we in de zomer
campagne moeten voeren. Immers, in plaats van
de winterse SP jassen, sjaals en mutsen, hebben we nu te maken met SP
badslippers, poloshirts en strandballen. Leuker kunnen we het niet maken.
Een zomerse campagne vraagt ook om een zomerse aftrap. De aftrap van de
landelijke SP-campagne is op 19 augustus in het Openluchtmuseum in
Arnhem. Besloten is om de campagne in Venlo op een nieuwe unieke wijze af
te trappen – letterlijk – en wel op 11 augustus. Daarover op een later moment
meer informatie op www.venlo.sp.nl en via de email.
Voor beide gelegenheden zijn natuurlijk alle leden welkom. Wat betreft de
landelijke aftrap zijn kaarten te bestellen via de ledenwebsite (www.SPnet.nl).
De leden spraken ook over het doel van de campagne. Natuurlijk is die in de
eerste plaats om onze Kamerfractie zoveel mogelijk invloed te geven. Bij
voorkeur als leider van het kabinet Roemer 1 en anders als regeringspartij om
in Nederland een nieuwe koers in te slaan; niet liberaal maar sociaal.
Voor de aanwezige SP-leden in Venlo is het helder dat meedoen in een kabinet
niet tegen iedere prijs moet gebeuren. Alleen als we ook echt invloed hebben
op het beleid en de koers van ons land is regeringsdeelname zinvol. Alleen
leveren van ministers en staatssecretarissen die het beleid van een ander
moeten verdedigen schiet volgens de leden van de afdeling Venlo weinig op.
Het worden unieke verkiezingen, dat is duidelijk. De SP staat er goed voor, de
discussie gaat niet alleen over Europa, afkomst of migratie maar is een
ideologische strijd. Een klassieke strijd tussen sociaal links of neoliberaal
afbraakrechts. De campagne wordt een strijd
tussen SP en VVD oftewel wordt Nederland het
land van Roemer of nog langer in de klauwen van
Rutte? Wat de SP-leden in Venlo betreft gaan we
voor een sociale uitweg uit de crisis, in het
Nederland van Roemer, waarbij we de puinhopen,
onzekerheid en verdeeldheid die Rutte bracht, eindelijk kunnen opruimen. Wij
zijn er klaar voor, doet u met ons mee?

Kadernota zorgt opnieuw voor
pijnlijke maatregelen

men vol schaamte dat men zelf de fout is ingegaan.
Goed om te bemerken maar liever ging ik het debat
hierover aan.”

In de gemeenteraad werd op 29 juni de
voorjaarsnota besproken. Zoals verwacht hield de
coalitie de rijen opnieuw stevig gesloten, de
oppositie zat er bijna voor spek en bonen bij. Op die
manier is geen politiek debat te
voeren.
Toch
werden
er
belangrijke besluiten genomen
die veel mensen zullen raken,
vooral in de portemonnee.

Vervoort: “Een ander beleid waarbij reëel begroot
wordt is hoognodig net als een pas op de plaats
voor nieuwe mega-bouwprojecten. Bij
elke bezuiniging telt voor ons: mensen
eerst. Drie mogelijkheden heeft de SP
aangegeven: Eerst bezuinigen op nog
niet gestarte (bouw)projecten, geld
proberen te krijgen vanuit de provincie en pas als
laatste de lasten verhogen. Dat is realistisch en
eerlijk. Verdere bezuiniging op die zaken die de
laatste jaren al klappen kregen is ongewenst.”

De hele maand juni stond in het teken van de
kadernota 2013-2016. Tientallen instellingen en
verenigingen spraken in de raad hun zorgen uit en
via e-mail en telefoon uitten vele mensen hun
bezorgdheid bij de SP. “En ze hebben een punt,
want deze nota die de kaders uitzet voor de
najaarsbegroting, deelt forse klappen uit in vooral
de sociaal-maatschappelijke en culturele hoek. De
SP heeft alternatieven aangedragen maar de starre
houding van de coalitiepartijen liet geen andere
ideeën toe.”, aldus raadslid Alexander Vervoort.
Voor het derde jaar opvolgende jaar krijgt Venlo
voor
vele
miljoenen
aan
bezuinigingen
te
verwerken. Deels door de heersende economische
crisis, deels doordat ‘Den Haag’ flink moet
bezuinigen en daardoor fors minder geld naar
gemeenten en de uitvoering van taken (zoals de
zorg) gaat maar voor een groot deel ook omdat
Venlo jarenlang op te grote voet leefde en
cadeautjes uitdeelde.
Nu zit Venlo op de blaren en de burgers en
verenigingen zijn daarvan de dupe.
De gemeentelijke inkomsten lopen uit de pas met
de uitgaven en om meer inkomsten binnen te
krijgen moet de onroerendzaakbelasting (OZB)
worden verhoogd. “Het slechte beleid - waarbij
vooral megaprojecten aandacht kregen - wordt zo
afgewenteld op diegenen die het niet
hebben veroorzaakt. De burgers,
bedrijven
en
woningcorporaties
moeten samen twee miljoen euro
extra inleveren via de OZB om de
gaten in de Venlose begroting te dichten naast de
andere bezuinigingen die lokaal én landelijk al op
ons worden afgevuurd.”, zegt Vervoort.
En daar houdt het niet mee op want voor het najaar
en 2013 worden nog meer tekorten verwacht, die
dan ongetwijfeld worden opgevangen door opnieuw
de OZB te verhogen en nog meer de bijl te zetten in
sociale voorzieningen, -vangnetten en andere
collectieve maatregelen.
Vervoort: “De SP uitte stevige kritiek maar stelde
ook diverse alternatieven voor. Terwijl diverse
fracties elkaar aanvielen en afvielen durfde men
geen weerwoord te leveren op het commentaar van
de SP. Blijkbaar is men het met ons eens en erkent

Volgens de SP heeft het college genoeg op de pof
geleefd en ook het gespaarde geld is uitgegeven. De
tijd van potverteren is nu toch echt voorbij voor
VVD, CDA en PvdA. De gevolgen van zulke
cadeautjes uitdelen zien we nu.
De gevolgen van de kadernota worden uitgewerkt in
de begroting die in oktober en november door de
gemeenteraad wordt besproken.

Enquête SP: “Overvolle treinen
Maaslijn zijn een probleem”
In mei heeft de SP een onderzoek gehouden onder
de reizigers van de Maaslijn, de
spoorlijn tussen Nijmegen en
Roermond. In totaal werden bijna
1700 enquêtes opgehaald. Eind
juni werden de belangrijkste
conclusies bekend gemaakt: 66
procent van de reizigers vindt dat
er te weinig zitplaatsen zijn en dat bijna 60 procent
van de reizigers dit een probleem vindt. Het
onderzoek is voor de SP aanleiding om in oktober
actie te voeren voor dubbel spoor tussen Roermond
en Nijmegen.
“Veel reizigers zijn ontevreden over de overvolle
treinen. Op sommige stations blijven zelfs mensen
achter omdat ze niet meer in de trein passen. De SP
vindt dit niet kunnen. Doordat de
Maaslijn maar één spoor heeft, is het
aantal treinen dat kan rijden beperkt en
ontstaan er gemakkelijk vertragingen
waardoor de dienstregeling regelmatig in
het honderd loopt. Er is maar één goede oplossing
voor al deze problemen en dat is verdubbeling van
het spoor.” Aldus Stefan Hugues van de SP-Venlo.
Naar aanleiding van het onderzoek wordt een
rapport opgesteld. Dit zal waarschijnlijk eind juli aan
vervoerder Veolia, spoorbeheerder Prorail en de
betrokken
provincies
en
gemeenten
worden
aangeboden. Daarnaast komt de SP met een eigen
plan voor spoorverdubbeling, in oktober wordt hier
actie voor gevoerd.

Kom ook naar de familiedag met
feestelijke start van de campagne

Toegevoegde waarde, waarom
moet paardenhouderij dan weg?

Op deze familie- en vriendendag is voor iedereen
een uitgelezen kans om kennis te maken met alles
wat de SP zo’n leuke en energieke partij maakt.
Bezoekers kunnen praten met onze (kandidaat-)
Kamerleden, deelnemen aan politieke debatten en
van Emile Roemer horen wat onze plannen zijn voor
Nederland. Daarnaast natuurlijk veel muziek,
cabaret en ander vertier op een prachtige locatie
met veel mooie en leerzame bezienswaardigheden.

Door een uitspraak van de Raad
van State dreigt het hobbymatig
houden van paarden aan de
bosrand in de Tegelse wijk Op de
Heide onmogelijk te worden terwijl
de wijk de paarden graag wil behouden op die plek.
De SP heeft eind mei samen met R’82 en VL
hierover vragen gesteld aan het college van B&W.

Op 12 september zijn de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Nu is de campagne daarvoor al op
gang gekomen maar op zondag 19 augustus geeft
de
SP
de
echte
aftrap
van
onze
verkiezingscampagne. Dit doen we traditioneel met
een groot familiefeest: SP OPEN AIR: de hele dag
feestelijk samen zijn, in en om het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem.
Met een heleboel partijleden en hun familie, jong en
oud, nieuw of allang van de partij. Een unieke kans
om in gesprek te gaan met onze Kamerleden. Die
zijn er helemaal voor u.
Doe ook gerust mee aan een van de
politieke debatten en deel daar uw
ervaringen en ideeën. En mis het niet als
Emile
Roemer
zijn
plannen
voor
Nederland
vertelt,
met
de
Kamerverkiezingen in zicht.
Dit alles vindt plaats in een geweldig sfeervolle
omgeving, omlijst met muziek en cabaret. En
iedereen gaat tijdens dit feest heel bijzonder op de
foto om OPEN AIR 2012 nooit meer te vergeten!
Toegangskaarten kosten slechts vijf euro, onder 12
jaar de helft van het geld.
Maar: op = op! Dus wees
er snel bij. Bestellen kan
via
de
ledensite
(www.SPnet.nl) of als u
daar geen toegang toe
heeft (lid worden kan online op www.sp.nl) neem
contact op met ons secretariaat (zie colofon). Als er
voldoende belangstelling is regelen we gezamenlijk
(bus)vervoer van Venlo naar Arnhem en terug.

De Raad van State deed op 9 mei uitspraak in een
procedure waarbij het nieuwe bestemmingsplan
‘Buitengebied Venlo’ werd aangevochten door onder
andere iemand die in het gebied al jaren en naar
tevredenheid van iedereen als hobby enkele
paarden houdt. Door deze uitspraak dreigt dit
hobbymatig houden van paarden aan de bosrand
(Ravensheideweg) ten zuiden van de wijk Op de
Heide (Tegelen) uitgesloten te worden. Een gemis,
want het verrijkt het gebied.
De gemeente Venlo lijkt de aanwezigheid van de
paarden onwenselijk te
vinden en stelt dat het bij
deze bossen gaat om
“een gebied met grote
landschappelijke waarde”
terwijl door afgravingen
op industriële schaal letterlijk een aantal kraters is
geslagen in datzelfde gebied. Best wel onlogisch.
Ook
een
kromme
beredenering
omdat
wijkbewoners, wandelaars en de Wijkraad juist
positief zijn over de aanwezigheid van de paarden.
Het zorgt voor een betere uitstraling en
veiligheidsbeleving en voorkomt zelfs het dumpen
van afval of criminele activiteiten in het bosgebied.
Daarnaast ziet de Wijkraad
de
paarden
als
een
toegevoegde waarde voor
de wijk en passend bij het
aanwezige hertenkamp en
aangrenzende natuurpark en het natuurspeelbos.
De ontstane situatie leidt tot vragen aan het college
van B&W waarbij de SP samen met Realisten’82 en
VenLokaal aan B&W vragen welke mogelijkheden er
zijn om tot een oplossing te komen.

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
Alle hulp, hoe klein ook, is meer dan welkom en
nodig. Vele handen maken licht werk. Doe mee.

Vragen over gewijzigde plannen
voor herontwikkeling Bethanië
Het voormalige klooster
Bethanië staat ruim tien
jaar leeg. Sinds 2007 is
er
sprake
van
een
herbestemming
maar
het werd nooit concreet.
In juni 2011 kwam een projectontwikkelaar met het
plan om dik 200 buitenlandse werknemers voor vijf
jaar te huisvesten in Bethanië. Vervolgens bleef het
opnieuw stil tot vorige week B&W ineens akkoord
ging met nieuwe plannen voor de huisvesting voor
tien jaar van arbeidsmigranten. Vanwege deze
berichten en toekomstige ontwikkelingen heeft de
SP op 6 juli raadsvragen gesteld.
In 2007 was er het idee voor vijftig luxe
appartementen, in 2009 leek er schot in de zaak te
komen met plannen voor een luxehotel, in 2011 zou
er
een
budgethotel
of
kuuroord
en
gezondheidscentrum komen en ook werd dat jaar
voor het eerst gesproken over de vestiging van zo’n
200 buitenlandse arbeiders uit vooral Oost-Europa
voor maximaal vijf jaar. Dit
jaar werd die termijn
opgerekt naar minimaal
tien jaar of permanente
huisvesting en ook werden
er plannen toegevoegd om
het klooster een multifunctionele herbestemming te
geven met mogelijkheden voor onder meer (lichte)
horeca, wellness, maatschappelijke functies, een
woonzorgprogramma, onderwijs en cultuur.
Al die plannen en ideeën verwees het college van
B&W naar de prullenmand, het zou niet mogen
vanwege
concurrentie
en
de
geldende
bestemmingsplannen, liet men in een bericht weten.
Onlangs nam de gemeenteraad een motie aan om
te onderzoeken of in het gebied rondom de Keulse
Barrière
grootschalige
detailhandel
kan
plaatsvinden. Vreemd dat B&W plannen hiervoor in
Bethanië afwijst in plaats van ze mee te nemen in
het onderzoek. De SP heeft B&W dan ook gevraagd
waarom zij deze ontwikkelingen wil uitsluiten.
Veel plannen werden dus afgewezen maar het plan
voor huisvesting van buitenlandse arbeidsmigranten
bleef echter overeind. Sterker, de gemeente heeft
de termijn daarvoor opgerekt naar 10 jaar maar ziet
ook geen problemen bij permanente huisvesting
zolang er “voor de omgeving geen overlast
ontstaat”. Een opmerkelijke houding. Waarom is
deze voorwaarde zo stellig aan de orde of verwacht
men juist overlast?
De SP heeft de afgelopen jaren steeds aandacht
gevraagd voor de wijze waarop arbeidsmigranten en
seizoensarbeiders worden gehuisvest; soms met
500 bijeen op een camping (zes man per caravan)
of in tentjes of in een loods op het terrein van de

werkgever. Ook zagen we tijdens een werkbezoek
hoe
een
uitzendorganisatie
in
Venlo
seizoensarbeiders aan zich bindt door werk te
koppelen aan huisvesting: valt het werk weg, dan
prompt ook de huisvesting. Het aantal werkloze én
dakloze seizoensarbeiders is de afgelopen jaren
toegenomen, vooral in de wintermaanden.
Goed dat Bethanië eindelijk een nieuwe bestemming
krijgt maar de afwegingen van B&W op de jongste
plannen stemmen ons om bovenstaande redenen
niet gerust. In onze raadsvragen vragen we B&W of
ze bereid zijn om in de afspraken/vergunning op te
nemen dat er een garantie is op huisvesting, in
overeenstemming met de huurrechten die in
Nederland gelden, inclusief de hoogte van de huren,
en daarop ook actief toe te zien.

Daarnaast vragen we B&W om te zorgen dat de
buitenlandse
werknemers
in
Bethanië
geen
concurrentie zijn voor Nederlandse werknemers en
werkzoekenden en dat deze (gast)arbeiders vallen
onder het geldende Nederlandse minimumloon,
arbeidsovereenkomsten en -voorwaarden en sociale
zekerheid. Dit allemaal om te voorkomen dat deze
mensen (lees: hun werkgever) concurreren op
arbeid en de dupe worden van huisjesmelkers en/of
uitbuiting.
Als het gaat om langdurige vestiging van deze
buitenlandse arbeiders mogen we niet dezelfde
fouten maken als in de periode 1960-1980 en deze
mensen de kans geven om fatsoenlijk te integreren.
Permanente huisvesting in een klooster is daar niet
bevorderlijk voor.

Het gigantische klooster Bethanië (Beckersweg
Venlo, bij de Keulse Barrière) uit 1915 van de
Congregatie Dominicanessen van Bethanië Venlo
(die in 1924 door de bisschop van Roermond werd
erkend) staat al bijna tien jaar
leeg. Herbestemming van het
complex is moeilijk wegens het
huidige bestemmingsplan en
de gemeentelijke monumentenstatus (sinds 2003).
Leegstand is een algemeen probleem bij veel
religieus erfgoed dat niet meer in gebruik is en dat
wacht op een nieuwe functie. De afgelopen jaren
werden in de gemeente Venlo diverse kerken
gesloten, die net als Bethanië wachten op een
passende herbestemming.

