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Op veler verzoek: bezoek aan Tweede Kamer  
 

De SP organiseert op 12 april een bezoek aan de 
Tweede Kamer aan het Binnenhof in Den Haag. Altijd 
eens met eigen ogen de blauwe Kamerzetels willen 
zien, of waar het kabinet plaats heeft en waar de 
fracties zitten? Geef je dan op en ga mee op vrijdag 
12 april aanstaande. De SP zorgt voor vervoer en een 

deskundige rondleiding langs de diverse zalen, vergaderkamers, 
handelingenkamer/bibliotheek, kunstuitingen en de bekende wandelgangen. 
Meer informatie via onze voorzitter Peter Nelissen: 06-10867856. 
 

Samen met de SP in Venray organiseren we dit bezoek en is een bus geregeld.  
De bus haalt ‘s morgens iedereen op vanaf het station in Venlo en zet ons 
allemaal in de avond daar ook weer af (voor lunch wordt gezorgd). Hier zijn 
geen kosten aan verbonden maar een vrijwillige bijdrage mag natuurlijk altijd. 
Let op; er zijn nog maar 26 plaatsen beschikbaar in die bus dus beslis snel of 
je gebruik maakt van deze mogelijkheid (opgave bij Peter Nelissen). 
 

Tijdens bijeenkomsten is vaker de vraag gesteld 
of de Tweede Kamer eens bezocht kan worden. 
Op 12 april willen we tegemoet komen aan dit 
verzoek. Bij voldoende belangstelling kan ook 
een bezoek georganiseerd worden aan het 
Limburgs Parlement (Provinciehuis) in Maastricht 
en het Europees Parlement in Brussel. 
 
 

Rohan eist dat minister zich uitspreekt voor stufi 
 

Scholieren, waaronder drie uit Venlo, hebben 
minister Bussemaker (Onderwijs) op 13 februari 
foto’s aangeboden van honderden scholieren die zich 
uitspreken voor studiefinanciering. Zij voeren met 
ROOD, jong in de SP, actie voor toegankelijk 
onderwijs. Ze eisen dat de studiefinanciering en de 
OV-studentenkaart behouden worden.  

 

“Ook de scholieren van nu moeten het maximale uit hun toekomst kunnen 
halen zonder enorme financiële drempels. Met het overhandigen van de foto’s 
in de vorm van een roeptoeter vragen wij aan de minister om zich uit te 
spreken voor toegankelijk onderwijs en voor de studiefinanciering”, aldus 
ROOD-voorzitter Lieke Smits. 
Rohan Nagel, ROOD-lid uit Tegelen en leerling van het Blariacumcollege in 
Blerick, was met 2 vriendinnen bij de actie aanwezig en overhandigde namens 
vele duizenden scholieren het protest aan minister Jet Bussemaker (PvdA). 
 

 “Het kabinet van VVD en PvdA wil de studiefinanciering afschaffen en 
vervangen door een schuldenstelsel. Daardoor gaan studenten een schuld van 
gemiddeld !30.000 aan om te kunnen studeren. Daar bovenop komt nog eens 
het plan om de OV-studentenkaart af te schaffen, waardoor studenten enorme 
reiskosten van gemiddeld !5.000 gaan maken.” zegt Nagel. 
“Scholieren en ROOD vinden dit onverstandige en oneerlijke plannen. Uit 
onderzoek van de HBO-raad blijkt dat het voor tienduizenden jongeren 
onmogelijk wordt gemaakt de studie te doen die ze zouden willen doen. We 
moeten als samenleving investeren in ons onderwijs en jongeren niet 
vroegtijdig de arbeidsmarkt opjagen”, aldus Smits. 
 

ROOD voert actie in het hele land om de afbraak van het onderwijs tegen te 
gaan. In veel steden hebben scholieren zich verenigd in 
actiecomités of voeren scholieren actie om hun schooldirectie 
uit te laten spreken tegen het schuldenstelsel. “Als alle 
scholieren zich uitspreken voor toegankelijk onderwijs en de 
scholen volgen, is het een logische stap dat de minister zich 

ook uitspreekt. Ook als je niet in een gouden wieg geboren bent, moet je de 
studie van jouw keuze kunnen volgen", aldus Rohan Nagel.  
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Afdelingsvoorzitter 
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Organisatiesecretaris 
Jack Geelen 
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jlgeelen@gmail.com 
 

Ledenorganisatie 
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06-20764107  
hulpdienstvenlo@sp.nl 
 
 

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

A G E N D A  
• Fractieoverleg op maandagen 18 

en 25 februari en op 11 en 25 
maart. Steeds om 20.00 uur in de 
SP-fractiekamer (stadswinkel). 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 26 
februari en 26 maart, om 20.00 uur 
in de SP-fractiekamer (stads-
winkel, Prinsessesingel 30 Venlo). 

• Themacursus ‘Heel de mens’ op 
dinsdagen 12 maart, 9 april, 14 mei 
en 11 juni in Zaal De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen-Heide. 

• In maart start de scholing voor 
kandidaat Raadsleden. Interesse? 
Bel of mail zsm met Jack Geelen. 

• Partijraad: 23 maart in Amersfoort. 
• Bezoek aan Tweede Kamer in Den 

Haag op vrijdag 12 april met de SP-
bus. Geef je op bij Peter Nelissen. 

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



Raadsvragen SP over verkeers-
afwikkeling op kazerneterrein 

 
De SP-fractie is benaderd 
door bezwaarmakers die 
van de gemeente Venlo het 
verzoek kregen hun 
bezwaarschriften tegen 
rotonden op de 
Eindhovenseweg in Blerick 

(voor aanpassingen op het kazerneterrein) in te 
trekken. Dit vinden we een vreemde gang van 
zaken. Daarnaast hebben we vragen over de 
toekomstige verkeersontwikkelingen en de 
voortgang van de kazerneplannen na het advies van 
de Raad van State.  
 
Als een verontruste burger contact opneemt met 
twee raadsfracties in de oppositie dan is het zaak 
om uit te zoeken wat er speelt. Zo werden de 
raadsfracties van SP en VenLokaal onlangs op de 
hoogte gebracht van de vraag van een ambtenaar 
aan een bezwaarmaker of deze zijn bezwaren 
(tegen de rotonden op de Eindhovenseweg in 
Blerick) wilde handhaven of intrekken. 
Immers, zo redeneerde betreffende ambtenaar, zijn 
de bezwaren tegen een andere rotonde afgewezen 
en om het gehele circus nu ook hierbij af te 
handelen was naar zijn mening overbodig.  
 
Een vreemde zaak wanneer bezwaarmakers worden 
benaderd om hun bezwaar op te geven omdat het 
verder kansloos zou zijn. Voor de SP 
reden om nader onderzoek te doen 
en samen met de fractie van 
VenLokaal, waar we in dit dossier 
goed mee optrekken, op 25 januari 
raadsvragen te stellen aan het college van B&W.  
 
De Raad van State heeft het bestemmingsplan voor 
het kazernegebied geschorst vanwege de 
geluidsnormen. Wetende dat in de plannen de 
maximumsnelheid op de Eindhovenseweg al van 70 
naar 50 kilometer per uur is teruggebracht, zal een 
rotonde een volgend vertragend effect geven. Traag 
verkeer geeft weer meer belasting van de 
luchtkwaliteit. Nadelige effecten voor milieu en 
verkeersdoorstroming.  
 
Daarnaast maken beide fracties zich zorgen over de 
bereikbaarheid van deze belangrijke verkeersader in 
Venlo/Blerick. Zeker als het om hulpdiensten gaat 
die vanuit Tegelen en Venlo zo Blerick moeten 
bereiken (en op A73/A74 en Tegelseweg/ 
Venloseweg dagelijks files zijn).  
 
Niet verwonderlijk dus dat hier bezwaren van 
bewoners tegen de rotonde zijn geuit. Wel vreemd 
dat ambtenaren dan deze mensen 
verzoeken om de procedure mogelijk 
te kunnen stoppen. Is het aan de 
ambtenaar om te bepalen dat een 
procedure geen zin meer heeft? De SP 
vindt van niet. Sterker, is het handelen niet op de 
grens van democratie of wellicht er zelfs overheen?  
 
Reden genoeg dus om samen met VenLokaal 
raadsvragen te stellen aan B&W. Hopelijk spreken 
we over een incident. Zo niet dan is er voor het 
college werk aan de winkel om de lokale democratie 
en de rechten van burgers te waarborgen. 

Veel vragen over grond-
transactie nieuwe bioscoop  
 

L1 kwam medio januari 
met onthullingen over de 
aankoop van grond voor 
de nieuwe bioscoop aan 
de Picardie  in Venlo. De 
projectontwikkelaar die 
de bioscoop bouwt blijkt 

de grond te hebben gekregen voor een vriendenprijs 
die slechts tweederde is van de taxatiewaarde, een 
verschil van 100 duizend euro. De transactie lijkt op 
twijfelachtige wijze tot stand te zijn gekomen. Is er 
sprake van ‘Roermondse taferelen’? Reden voor de 
SP om op 18 januari raadsvragen te stellen zodat 
deze kwestie opgehelderd wordt.  
 
Een korting van een ton is niet mis, en dat in tijden 
van bezuinigingen. Op zich zou dat natuurlijk 
gewoon goed onderhandelen kunnen zijn geweest 
van betrokken projectontwikkelaar, ware het niet 
dat het hier ontwikkelaar van Pol 
betreft, ook bekend van de 
relatie die hij heeft met oud VVD-
wethouder Jos van Rey uit 
Roermond, tegen wie een 
justitieel onderzoek loopt over belangen-
verstrengeling en corruptie. Dan roept die korting 
ineens vragen op. Heeft de gemeente matig 
onderhandeld of vond er een vriendendienst plaats? 
 
De feiten zijn dat een VVD-wethouder in Venlo 
verantwoordelijk was voor de korting van ruim 30% 
op grond voor een projectontwikkelaar. Dat 
diezelfde projectontwikkelaar bevriend is met een 
VVD-prominent en wethouder in Roermond. Dat 
tegen zowel projectontwikkelaar als de Roermondse 
oud-wethouder door een onderzoekscommissie is 
aangetoond dat er sprake was van 
belangenverstrengeling tussen beiden. Dat beide 
ook onderwerp zijn van onderzoek door justitie. 
Toeval of bewuste misleiding? 
 
Daarnaast is het ook vreemd dat er wel een 
bioscoop mag komen in Venlo maar een veel ouder 
verzoek om in Velden een 
bioscoop te bouwen wordt 
door de gemeente Venlo 
afgewezen en lijkt te 
worden tegengewerkt, 
diverse rechtszaken liepen 
er al. De schijn wordt 
gewekt alsof er afspraken zijn gemaakt dat de 
bioscoop in Venlo geen concurrentie mag hebben. 
Wordt tijd dat ook hierover opheldering komt. 
 
De SP is van mening dat in de zaak rondom de 
nieuwe bioscoop van Venlo de onderste steen zo 
snel mogelijk boven moet komen. Als er ruim een 
ton minder is betaald voor de grond van de 
bioscoop, dan heeft de burger van Venlo er recht op 
om te weten waarom dat zo is. 
 
Om die reden heeft de SP vragen gesteld aan het 
college van B&W in Venlo. Mocht het een storm in 
een glas water zijn dan vernemen we dat graag. 
Mocht er wel iets mis zijn dan heeft het college 
maar met name de VVD heel wat uit te leggen aan 
de Venlose burgers.  
Als L1 al maanden onderzoekt hoe deze kwestie 
ineen steekt dan lijkt er meer aan de hand te zijn... 

 


