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

AGENDA
• Inzamelingsactie (oude) kinderschoenen: afgeven/ophalen kan
tot en met 1 december (zie nieuwsbericht voor meer informatie)
• Bestuursoverleg op 27 november
en 18 december, om 20.00 uur in
de SP-fractiekamer (stadswinkel,
Prinsessesingel 30 te Venlo).
• Fractieoverleg op maandagen 12
en 26 november en op 10 en 17
december. Steeds om 20.00 uur in
de SP-fractiekamer (stadswinkel).
• Partijraad: 24 nov. in Amersfoort.
• Ledenbijeenkomst op dinsdag 11
december om 19.30 uur (locatie en
meer informatie volgen nog)
• Voor de ledenavonden in 2013 zijn
we nog op zoek naar onderwerpen;
alle ideeën zijn welkom.
Voor aankomende activiteiten
zie ook: www.venlo.sp.nl
als eerste het laatste nieuws!

editie november 2012

Lege schoenen tegen kinderarmoede. Help mee.
In Venlo voltrekt zich een stille tragedie zonder gezicht, zonder geluid, maar
toch is het er. En het is schrijnend want het treft de allerkleinsten zonder dat
zij er iets aan kunnen doen. Er moet iets gebeuren. Uit
onderzoek van de SP-Venlo blijkt dat 3500 kinderen in
armoede opgroeien. Kinderen die deze dagen hun
schoen zetten treffen die de volgende ochtend steeds
vaker leeg aan. We willen hier iets aan doen, ook door
het probleem zichtbaar te maken.
Ruim 350.000 kinderen in Nederland groeien op in
armoede. Heel concreet betekent dit dat voor velen
van hen niet dagelijks een gezonde maaltijd op tafel
staat; dat ze niet altijd naar verjaardagsfeestjes
kunnen. Dat er kinderen zijn die zelfs hun eigen
verjaardag niet kunnen vieren; dat ze niet mee
kunnen doen met sporten, uitstapjes of culturele
activiteiten. Allemaal belangrijke zaken voor de ontwikkeling van een kind.
De kabinetsplannen zijn juist voor deze kinderen desastreus. Een plan voor
armoedebestrijding ontbreekt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor
armoedebestrijding maar hebben er steeds minder budget voor. Niet alle
kinderen krijgen dus eerlijke kansen. Zo krijgen in elke gemeente honderden
tot duizenden kinderen de rekening van de crisis gepresenteerd.
In Venlo leeft ruim 20% van de huishoudens op bijstandsniveau of tot 120%
daarvan. Eén op de vijf gezinnen in Venlo kampt met armoede, daaronder
ruim 3.500 kinderen! Het kan zo niet langer, daar moet wat aan gedaan
worden. Juist met de komende feestmaand willen we iets doen voor de
kinderen die getroffen worden door armoede.
Overal in het land verzamelen we kinderschoenen met onze actie ‘De Kinderen
van de Rekening’. De lege kinderschoen staat symbool voor het kind dat in een
huishouden opgroeit waar te weinig geld is voor gezonde maaltijden,
schoolreisjes, verjaardagscadeautje voor vriendjes, nieuwe kleren en
sinterklaascadeautjes.
Voor de inzameling hebben we uw hulp nodig!
Doneer (oude) kinderschoenen voor deze sympathieactie vóór 1 december. U
kunt de schoenen brengen of laten ophalen door de SP. Hiervoor kunt u bellen
met 06-22822871 of een e-mail sturen naar venlo@sp.nl
De SP heeft 9 inzameladressen waar u de schoenen kunt afgeven:
• Arcen:
Trip 7 of Appelgaard 21
• Belfeld:
Montfortstraat 13 of Schoolstraat 26
• Blerick:
Mahoniestraat 19
• Tegelen: Brachterweg 103 of Rolandstraat 40
• Venlo:
Burg. Bloemartsstraat 18 of Merelstraat 22
De schoenen worden op 3 december aangeboden aan het gemeentebestuur
van Venlo op het stadhuis. Op 4 december worden de schoenen op het
Binnenhof in Den Haag aangeboden aan het kabinet Rutte2.
De schoenen zullen leeg blijven en zo symbool staan voor de kinderen die in
armoede opgroeien in Nederland.
Na afloop van de actie worden de schoenen gedoneerd aan een goed doel.

De SP-Venlo wil dat het gemeentebestuur en kabinet deze kinderen niet uit het oog
verliest, zich maximaal gaat inzetten voor bestrijding van armoede onder kinderen en er
bij het kabinet op aandringt dat er een plan moet komen om deze armoede onder
kinderen op te lossen.
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.

Plannen stadion definitief afgeketst
Het multifunctionele centrum
(MFC) ofwel VVV’s nieuwe
voetbalstadion is van de
baan. VVV heeft zelf de
stekker er uit getrokken, ze
kan of wil niet meer voldoen aan de eisen die de
gemeenteraad stelt. Hiermee komt een (voorlopig)
einde aan een opmerkelijke soap.
SP-raadslid
Ton
Heerschop:
“VVV
zou
de
belangrijkste huurder moeten worden van
het MFC maar wilde dat de gemeente
Venlo mee ging betalen aan zaken waar
men geen afspraken over had gemaakt.
Terecht dat B&W hier geen gevolg aan gegeven
heeft. Ruim 40 miljoen euro aan lening regelen is al
veel meer dan een handreiking in dit geheel. Dat
VVV vervolgens de stekker er uit trekt en denkt zelf
te kunnen bepalen hoe zij dit stadion gaat bouwen
lijkt me een grote vergissing van de leiding van
VVV. Het MFC binnen de plannen van het
kazerneterrein in Venlo gaat definitief niet door.”
Heerschop: “Zelden ben ik het meer eens geweest
met de fractievoorzitter van de VVD in Venlo die
stelde dat het niet zo kan zijn dat we in Venlo een
herhaling krijgen van dat wat er in Sittard met het
Fortuna-stadion is gebeurd: “Geen betonnen bak op
de historische plek op het kazerneterrein”, een
stelling die de SP deelt. De SP was tegen de
financiering van het MFC door de gemeente, maar
zal niet toestaan dat er een low-budget stadion op
deze hoogwaardige locatie langs de Maas wordt
neergezet. Daarvoor is deze plek ons te dierbaar.”
Met het wegvallen van het MFC valt ook het idee
van het hele plan Lijnstad uit elkaar. Immers is
alleen de vestiging van TopCare
een feit. Holland Casino blijft
een vraagteken, zeker met de
aankomende privatisering van
het staatsbedrijf. Voor het
eerdere
wegvallen
van
ROC/Gilde Opleidingen is nog
geen aanvulling gevonden en sinds vandaag is dus
ook het MFC/stadion verdwenen. Tijd voor een
nieuwe visie op het gebied hoewel het college nog in
de ontkenningsfase zit en denkt dat een en ander
nog te realiseren valt.
In onze ogen valt er niets te repareren of opnieuw
te onderhandelen tussen VVV en de gemeente. De
kaders waren door de gemeenteraad bepaald en
nieuwe kaders stellen kan in de beleving van de SP
geen realistische optie als aan de andere kant een
partij zit, die als het tegen zit, niet thuis geeft op
een wel heel korte termijn.
Heerschop: “VVV mag het vertrouwen in de
gemeente opgezegd hebben, kan de gemeente dan
nog vertrouwen hebben in VVV? En dat mogen de
heren die aan de touwtjes van de club trekken zich
aanrekenen en uitleggen naar hun supporters.”

Eerst meer onderzoek voordat B&W
iets met zwembad Blerick mag doen
Zwembad De Wisselslag in
Blerick is langzaam maar
zeker toe aan vervanging
en daarvoor kwam het
gemeentebestuur
eind
oktober met een voorstel. Als het om zwemwater
gaat is de SP extra alert, na de bijna sluiting van
zwembad
Nieuw
Steyl
in
2010.
Een
raadsmeerderheid kreeg voor elkaar dat er nu eerst
meer duidelijkheid moet komen voordat er over
sloop en nieuwbouw sprake kan zijn.
In de raadsvergadering op 10 oktober kwamen al
veel zaken aan de orde en leek het er in eerste
instantie op dat De Wisselslag vroegtijdig dicht zou
moeten. Een meerderheid van de raad, waaronder
de SP, wil echter nog de opties die er mogelijk zijn
uitgewerkt zien en daar een beslissing over nemen.
De gemeente is van mening dat er een
bovenregionaal nieuw zwembad moet komen en De
Wisselslag op termijn gesloopt wordt. Het is nog een
groot
vraagteken
waar,
wanneer, hoe dat er uit zal
zien en op welke manier daar
invulling aan gegeven kan
worden. Ook de Sportraad is
van mening dat er een aantal vraagtekens nog bij
het oorspronkelijke plan zitten. Kortom; de
wethouder mag terugkomen naar de raad wanneer
er meer duidelijkheid en een uitgewerkt plan is.
Het wijzigingsvoorstel van SP en LokaleDemocraten
werd in de raadsvergadering op 31 oktober door
bijna alle fracties (op de VVD na) aangenomen. Het
voorstel roept B&W op om twee scenario’s (lokale
en regionale nieuwbouw), deelname van andere
gemeenten
en
de
locatiekeuze
verder
te
onderzoeken en de onderzoeksresultaten uiterlijk
medio 2013 aan de raad voor te leggen.
Tot het moment van die duidelijkheid zal zwembad
De Wisselslag open blijven maar, zo zei de
wethouder, zal de gemeente geen investeringen
meer doen die het leven van dit bad verlengen maar
wel zorgen dat op het gebied
van
hygiëne
en
andere
veiligheidsaspecten de zaak op
orde blijft. De wethouder
zegde daarnaast toe dat het
zwembad niet dicht gaat of gesloopt wordt voordat
het vervangende nieuwe zwembad geopend is. Een
belangrijke eis van de SP en gelukkig ook enkele
andere fracties is daarmee ingewilligd.
De mogelijkheid bestaat dat het personeel van De
Wisselslag bij nieuwbouw van de gemeente naar
een private werkgever zal gaan. De wethouder zei
dat hij dit zorgvuldig wil doen, een uitspraak waar
we hem als SP zeker aan zullen houden. We blijven
alert, zeker als het om zwembaden gaat.

Motie SP voor behouden paarden
unaniem aangenomen

Provincie omarmt SP plan voor
verdubbeling Maaslijn

De
paarden
aan
de
Ravensheideweg,
vlak
buiten de wijk Op de
Heide, mogen blijven waar
ze staan. Hiervoor was wel
een motie van de SP nodig
die
gisterenavond
door
alle
fracties
werd
ondersteund. De raad heeft het college van B&W
ook opgeroepen beter te overleggen en een nieuw
contract op te stellen met de paardeneigenaar.

De provincie Limburg heeft
zich achter het plan van de
SP voor verdubbeling van de
Maaslijn geschaard. Op 29
oktober zette de Limburgse
gedeputeerde
Van
den
Broeck zijn handtekening
onder het verzoek van de SP
om de spoorlijn tussen
Roermond en Nijmegen te verdubbelen. De SP is blij
met de steun van de provincie en blijft zich inzetten
voor snelle spoorverdubbeling.

De paarden zouden weg moeten omdat ze niet meer
zouden passen binnen de natuurwaarden terwijl de
wijkbewoners en wandelaars de paarden juist als
positieve toevoeging ervaren. De wijkraad vroeg de
gemeenteraad om hulp en kreeg die van de SP.
Ton Heerschop: “Regels zijn er voor mensen en
mensen niet voor de regels. Er dreigde een kromme
situatie te ontstaan waarbij tegen de zin van de
mensen paarden zouden verdwijnen terwijl even
verderop wel afgravingen mogen plaats vinden. Dat
roept natuurlijk vragen op. Gelukkig pakte de
wethouder onze motie goed op en gaat hij op zoek
naar een oplossing binnen het bestemmingsplan.”
De wijkraad Op de Heide stuurde voor de
raadsvergadering een brief aan alle raadsleden: “Wij
willen een wijk van actieve mensen zijn in een stad
van actieve mensen maar de regeltjes belemmeren
ons dit”, was de kern van de brief. In de
gemeenteraadsvergadering gisterenavond waren
alle fracties (op GroenLinks na) het daar over eens
en dienden onze motie mee in.
GroenLinks wilde weten of door de motie niet een
voorbeeld zou worden geschept waartoe anderen
zich in de toekomst op kunnen beroepen. Net
beëdigde wethouder Van den Beucken stelde dat
men niet buiten de wet mag treden of een
precedent scheppen. De SP vulde hem aan: Laten
we ook op zoek gaan naar de mogelijkheden en niet
de onmogelijkheden.
De SP heeft samen met de wijkraad Op de Heide
intensief opgetrokken om het succes in de raad
mogelijk te maken. Dat de inzet van de SP voor
zowel de paarden(eigenaren) als voor de wijk breed
draagvlak had was al duidelijk door de vragen die
we samen met R’82 en Venlokaal indienden.
Ook de reacties van VVD,
Lokalen
Democraten
en
PvdA bij de aanvullende
vragen maakte duidelijk dat
de raad aanvoelde dat de
burger hier in de knel kwam.
De SP is daarom blij dat in Venlo gelukkig de acties
tellen en niet de politieke kleur van de indieners als
het om moties gaat. De brede steun en door het
antwoord van de wethouder uiteindelijke unanieme
steun zorgen er voor dat de kans op een stuk
leefbaarheid in een actieve wijk gegarandeerd is.

Eerder dit jaar hield de SP een groot onderzoek
onder reizigers op de Maaslijn. Daaruit bleek dat
ruim 65% van de mensen die van de spoorlijn
gebruik maakt, vindt dat de treinen te vol zijn. Ons
onderzoek leidde tot een plan voor dubbel spoor.
SP-Statenlid Ben Rewinkel is blij met de steun van
de provincie: “Geweldig dat de gedeputeerde zo
snel ons voorstel over heeft genomen. We hopen
dat hier snel werk van wordt gemaakt. De SP zal de
vinger aan de pols houden en blijft samen met de
provincie knokken voor dubbel spoor.”

“Uitbuiting Polen voorkomen”
De SP wil dat de provincie de
uitbuiting van Oost-Europese
werknemers
actief
gaat
bestrijden.
Op
17
oktober
werden in Kessel twee caravans gesloten waar
Poolse
werknemers
onder
erbarmelijke
omstandigheden leefden. Voor de SP is de maat vol.
De partij wil dat de provincie werkgevers verbied
om hun werknemers op eigen terrein te huisvesten
en dat keihard wordt opgetreden tegen alle vormen
van uitbuiting van buitenlandse werknemers.
SP-Statenlid Thijs Coppus: “Doordat werkgevers
hun werknemers op het bedrijfsterrein kunnen
huisvesten, komen veel buitenlandse arbeiders
amper in contact met onze samenleving, hierdoor
kunnen
misstanden
zoals
uitbuiting
lang
voortwoekeren. Slecht voor de integratie, zorgt voor
moderne slavernij en oneerlijke concurrentie.”
De SP heeft het provinciebestuur regelmatig
gevraagd om maatregelen te nemen tegen de
uitbuiting van werknemers uit Oost-Europa. De
partij wil strenge regels voor het huisvesten van
deze mensen.
Coppus: “Tot op heden heeft dit geen resultaat
gehad. De provincie staat er bij en kijkt er naar.
Wanneer het provinciebestuur nu geen actie wil
ondernemen en de huisvesting van mensen op het
terrein van hun werkgever toe blijft staan, zal de SP
met een initiatiefvoorstel komen.”

Algemene beschouwingen Venlo:
bezuinigingen oneerlijk verdeeld
Op 8 en 9 november sprak de
gemeenteraad
over
de
meerjarenbegroting van Venlo.
De SP-fractie haalde enkele
belangrijke zaken binnen maar
enkele andere ook niet waardoor ze alsnog tegen de
gehele begroting moest stemmen.
De raad werd op het laatste moment nog
geconfronteerd met een extra tegenvaller omdat
bleek dat het regeerakkoord van VVD en PvdA zorgt
dat Venlo nog eens 10 miljoen euro extra zal
moeten bezuinigen de komende jaren. Dit bedrag
komt bovenop de ruim 50 miljoen euro die Venlo al
bezuinigd heeft. Een onaangename verrassing
waardoor de raad diverse reparatievoorstellen
alsnog terug trok om geld te kunnen besparen.
Ondanks dat slechte bericht kijkt de SP-fractie terug
op een aardig debat ook al wenste B&W soms geen
antwoord te geven op gestelde vragen en
ingediende voorstellen. B&W ontraadde op voorhand
alle voorstellen die geld kosten of zorgden voor
beleidsverschuivingen of nieuw beleid. Een wel erg
starre en niet-meedenkende houding.
Geen vraag naar grond; geld naar de wijken
Zo kreeg ons voorstel geen steun om 2 miljoen euro
te
verschuiving
van
industrieterreinen
naar
investeringen in de wijken, in voorzieningen in
buurten en dorpen. Dit geld kon ook gebruikt
worden voor onderhoud aan gebouwen (zoals
scholen, verenigingen en dergelijke) waarmee de
bezuiniging daarop kon worden verzacht. Helaas…
Symboolpolitiek voorkomen
Een terechte oproep van B&W om geen cadeautjes
uit te delen werd door de raad omarmd waardoor
bijvoorbeeld een voorstel voor een symbolische
tegemoetkoming in de OZB werd teruggetrokken.
Andere voorstellen werden aangenomen als signaal
naar B&W en om de bezuinigingspijn te verzachten.
Reanimatieproject blijft bestaan
Zo kreeg de SP, na een gezamenlijke oproep met
CDA, de toezegging van de wethouder om het
waarschuwingssysteem ‘AED-alert’ in de lucht te
houden totdat de provincie de financiering
garandeert. Ook als dat niet gebeurd is de
gemeente nu gebonden aan de financiering. Een
opsteker voor alle vrijwilligers die met reanimatiezorg bezig zijn. SP, CDA en de wethouder gaan
binnenkort bij de provincie het geld lospeuteren.
Werk met werk en veiligheidheidsproject
Ook een motie om de verbouwing van de Hamar in
Belfeld te combineren met de reconstructie van het
Koninginneplein (anders dubbel werk en overlast)
kreeg een meerderheid net als een motie om
Venlose scholen alsnog deel te laten nemen aan een

project dat gaat over de acceptatie en tolerantie van
diversiteit (zoals homoseksualiteit).
Lokale graaiersregeling aangenomen; Venlo
scherpt de Roemer-norm stevig aan
Ook werd onze motie aangenomen om uit te zoeken
hoe de kosten voor inhuur verder terug gebracht
kan worden tot maximaal 8% en de totale loonsom
gemaximeerd
kan
worden
volgens
de
Balkenendenorm. De SP wil hiermee een prikkel
afgeven om voorzichtig om te gaan met externe
inhuur van duur personeel maar het is niet de
bedoeling
dat
gemeenteafdelingen
hiermee
afgeschrokken worden of dit ten koste gaat van de
flexibiliteit
(en
extra
expertise)
in
het
personeelsbeleid. Wel worden hiermee de grote
graaiers buiten de deur gehouden.
Sterker, Venlo kiest met deze 8%
voor een aanscherping van de
Roemer-norm (maximaal 10% van
de totale salarissen uitgeven aan
externen). De motie werd breed aangenomen,
alleen PvdA, CDA en GroenLinks stemden tegen.
Evenementen blijven gesubsidieerd
Een voorstel van CDA en SP om alle evenementen
te ontzien in 2013 kreeg een ruime meerderheid,
alleen de VVD stemde tegen (de liberalen wensten
enkel de grootste evenementen te subsidiëren).
Deze keer geen ‘Partij van de Coaltie’
De SP is opgetogen dat de coalitie (VVD, CDA,
PvdA) ditmaal niet koos voor een gezamenlijk
eenzijdig voorstel dat eerdere jaren verlammend
werkte op de raad en de discussie.
Fractievoorzitter Alexander Vervoort verwoordde
zijn betoog als volgt: “Als eerste wil ik de
complimenten geven aan
de coalitiefracties dat ze
de kritiek zoals ik vorige
week
verwoordde
schijnbaar tot zich namen
en we ditmaal een goed debat hebben gevoerd in
deze raad zonder de last van een ‘monsteramendement’ vanuit die coalitie dat elk inhoudelijke
voorstel vanuit de oppositie al bij voorbaat uit sloot.
Het dualisme lijkt zowaar weer terug in de raad.
Nogmaals lof hiervoor en we hopen dat deze lijn,
samenwerking met en ruimte voor de oppositie, de
rest van deze raadsperiode blijft.”
Niet alles kunnen voorkomen
Voorstellen
om
bezuinigingen
op
sociaalmaatschappelijk beleid, cultuur, wijkgericht werken
en voorkomen van schooluitval terug te draaien
kreeg te weinig steun. Deze
voorstellen waren voor de SP van
groot
belang,
nu
ze
zijn
verworpen wordt er te veel
gevraagd van onze burgers en
verenigingen waardoor de fractie niet verder kon
instemmen met de totale begroting. De SP blijft
waken dat het er niet nog slechter op wordt.

