
SPam!                           
 

SPam, nieuwsbrief van de SP (Socialistische Partij) afdeling Venlo           editie maart 2013 
 
 

 

Vacatures voor lijsttrekker en raadsleden 
 

In januari heeft de ledenvergadering besloten dat de SP in Venlo opnieuw mag 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden 
plaats over precies een jaar, in maart 2014. Willen we goed 
beslagen ten ijs komen dan dienen we over een goed 
doordacht verkiezingsprogramma 2014-2018 te beschikken 
maar net zo goed over een gedegen kandidatenlijst.  

 

Voor beiden is nog veel werk te verzetten. Het afdelingsbestuur heeft intussen 
een commissie benoemd die een voorzet maakt voor het programma en een 
commissie die gaat praten met potentiële kandidaat raadsleden.  
 

Deze commissies kunnen dat niet alleen af. Laat van je horen als je ideeën en 
inbreng voor het programma hebt. Laat ook van je horen als je een plek op de 
kieslijst ambieert en zeker wanneer je in de gemeenteraad zitting wil nemen. 
Het bestuur, fractie en de commissies kennen namelijk niet de niet-
uitgesproken ambities van onze leden, meld je dus, ook als je twijfelt. 
 

Of de huidige fractie doorgaat en zich verkiesbaar stelt is aan de 
ledenvergadering. Iedereen dient vervangbaar te zijn dus is het 
aan jullie, aan ons allen, om mogelijk te maken dat ook na 2014 
het SP-geluid in de gemeenteraad vertegenwoordigd is en blijft 
met een goed programma en goede raadsleden. Versterking, 
vernieuwing, een frisse blik van mensen die willen meedenken en 
meewerken heeft altijd een meerwaarde dus laat van je horen. 
 

Het afdelingsbestuur en de raadsfractie hebben continue behoefte aan de 
inbreng van de leden en is daarvoor steeds op zoek naar leden die willen 
meedenken en meedoen, in de denktank of fractieondersteuning, maar ook 
richting de verkiezingen van 2014 willen we mensen graag wegwijs maken en 
scholen in het politieke raadswerk. 
Interesse, ambitie maar onzeker of je de juiste persoon bent? Doe het, het is 
vaak eenvoudiger dan je denkt. Elk SP-lid kan zich verkiesbaar stellen. 
Meedoen en/of vragen? Bel of mail met Jack Geelen (zie colofon).  
 

Op dinsdag 2 april (19.30 uur, Zaal de Glazenap, Tegelen) is een algemene 
ledenvergadering waar bovenstaande ook aan de orde komt. Komt allen. 
 
 

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.

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 
06-22822871 
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 12 

en 25 maart en op 8 en 22 april. 
Steeds om 20.00 uur in de SP-
fractiekamer (stadswinkel). 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 26 
maart en 23 april, om 20.00 uur in 
de SP-fractiekamer (stadswinkel, 
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. 

• Ledenvergadering op dinsdag 2 
april, 19.30 uur, Zaal De Glazenap. 

• Bezoek aan Tweede Kamer in Den 
Haag op vrijdag 12 april via SP-bus. 

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



Resultaten onderzoek leefbaarheid 
en ondernemersklimaat Tegelen 
 

In december en januari 
heeft de SP onderzoek 
gedaan naar de 
leefbaarheid en het 
ondernemersklimaat op 
de Kerkstraat, de 
winkelstraat in Tegelen. 

Geconcludeerd mag worden dat men ‘an sich’ 
positief is over het winkelklimaat maar er ook 
zorgen leven over het parkeren en de 
bereikbaarheid. Daarnaast vraagt de situatie 
rondom de weekmarkt en leegstand om een 
aanpak. Ook worden groene elementen gemist die 
het winkelgebied sfeervoller kunnen maken.  
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “Uit gesprekken blijkt 

dat met name de ondernemers positief zijn 
over de Kerkstraat maar zich wel zorgen 
maken over de bereikbaarheid en het liefst 
zo snel mogelijk de weekmarkt terug ziet 

aangesloten op de Kerkstraat.” 
“Verder ziet men de koopzondag niet als 
aantrekkelijk, om dit meerwaarde te geven dient 
het opgeluisterd te worden met sfeer. De huiskamer 
van Tegelen - zoals het Centrumplan ook wel 
genoemd wordt - moet zo snel mogelijk af, aldus 
enkele ondernemers, toch wordt de nieuwbouw als 
afbreuk gezien op de uitstraling. Om de Kerkstraat 
te verlevendigen wordt gedacht aan groene 
elementen zodat het straatbeeld minder saai oogt 
en het gebied aantrekkelijker maakt om te 
ondernemen.”  
“Ander knelpunt is de veiligheid, vooral qua 
verkeersoverlast. Criminaliteit is weinig als 
probleem genoemd hoewel het onveiligheidsgevoel 
een grote rol speelt en dit toegeschreven wordt aan 
hangjongeren en het ontbreken van goede 
verlichting. Dit heeft daarmee wel degelijk invloed 
op de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van het 
woon- en winkelgebied.” 

 
Heerschop: “De SP draagt vanzelfsprekend ook haar 
alternatieven aan. Die alternatieven zouden een 
goed antwoord kunnen zijn op de onlangs gestelde 
vragen van de fracties van VenLokaal en Vervoort. 
Wat betreft de prioriteit die het college van B&W 
aan de leegstand en leefbaarheid in het centrum 
van Tegelen stelt, is de weigering van 
verantwoordelijk wethouder Satijn veelzeggend.” 
 

“Satijn (VVD) werkt namelijk niet mee om op de 
Kerkstraat dit rapport officieel in ontvangst te 
nemen in het bijzijn van ondernemers en MKB-
Venlo. Na diverse verzoeken bleef Satijn er bij het 
rapport enkel in zijn werkkamer in ontvangst 
nemen. De SP hecht er aan om bij zulke 
onderzoeken ook op de locatie die het betreft de 
verantwoordelijke bestuurder te laten zien waar de 
conclusies en alternatieven op gebaseerd zijn. 
Jammer dat hij hier geen oog voor heeft.”  

 

Heerschop: “De wethouder kreeg het rapport op 20 
februari al toegestuurd maar heeft er nog niet op 
gereageerd. Blijkbaar stopt B&W het probleem 
liever weg dan te luisteren naar ondernemers, 
bewoners en winkelend publiek. Een teleurstellende 
houding. Hopelijk neemt de gemeenteraad de 
aanbevelingen uit dit rapport wel serieus en gaat 
ermee aan de slag zodat de Kerkstraat een nieuwe 
impuls kan krijgen. Gezien de conclusie van het 
rapport verwacht de SP brede politieke steun.” 

 
Op onze website kunt u het SP-rapport met de 
onderzoeksresultaten, alternatieven en 
aanbevelingen voor de Kerkstraat in Tegelen 
downloaden en lezen (http://tiny.cc/h1hqtw). 
 
 
Vragen SP en VenLokaal over 
aanpassingsplan kazerneterrein 
 

Op 15 februari heeft de SP 
wederom vragen over de 
ontwikkelingen rondom het 
kazerneterrein. Na bestudering 
van het aanpassingsplan 

kazerneterrein (BRO-rapport) rijzen er bij de fracties 
van de SP en VenLokaal vragen ten aanzien van 
externe veiligheid en het zo veel mogelijk behouden 
van Fort Sint Michiel.  
 
Opnieuw samenwerking met VenLokaal want beide 
fracties stelden al eerder samen vragen over de 
verkeersafwikkeling op het kazerneterrein. Nu stelt 
het aanpassingsplan op het bestemmingsplan 
(rapport BRO) wederom zaken voor die vragen 
oproepen. 
In de eerste plaats hoe het zit met de veiligheid. 
Het spoor langs het gebied is deel van de 
Brabantroute. Daar komen veel treinen overheen 
waarvan enkele met gevaarlijke stoffen. Wat als 
daar iets gebeurt, hoe goed is dan de bescherming 
van de burgers in het gebied dat men wil 
ontwikkelen?  
Wat is de volgorde die het college van B&W wenst; 
alles dichtregelen met protocollen of eerst genoeg 
afstand inbouwen, dan goed bouwen en dan de 
overgebleven risico’s afdekken met protocollen? 
 
Waar de gemeenteraad nog leek te kiezen voor een 
stevige investering in het zichtbaar maken van de 
historie in het gebied met Fort 
Sint Michiel, stelt nu de 
gemeente in het aanpassingsplan 
voor dat delen van het Fort 
vernietigd kunnen worden. Een 
stuk geschiedenis opofferen omwille van wat? 
Hiermee druist B&W in tegen eerdere uitspraken in 
de gemeenteraad. B&W heeft dus wat uit te leggen. 
 
En dan vragen we nog maar niet door op de waarde 
die we de grond toedichten. Die vraag zal in geheel 
Venlo binnenkort gaan spelen. Immers, met een 
driedubbele dip als het gaat om de recessie(s) zal 
die waarde verder dalen. Hoeveel moet Venlo straks 
in totaal afboeken om realistisch te begroten? Op 
kazerneterrein en Floriadeterrein?  
 
Die vragen en discussie komen in een volgende 
ronde, nu zet de SP in samenwerking met 
VenLokaal in op veiligheid, middenstand en behoud 
van historie in de bron van het huidige Blerick. 



Schrappen aanpak A67 onredelijk 
 

Het kabinet (VVD/PvdA) wil 
bezuinigingen op de verdere 
ontwikkeling van de A67. Al 
jaren waarschuwen we voor de 
extra verkeersbewegingen die 

bij de aanleg van de A74 zouden ontstaan bij 
knooppunt Zaarderheike. Door niets doen aan de 
A67 kunnen volgens de SP grote problemen 
ontstaan op de wegen rond Venlo.  
 
Nu dreigt de doorstroming op de A67 - tussen 
knooppunt Leenderheide en Geldrop, op 50 
kilometer naar het westen - niet gegarandeerd te 
worden. Omdat er tussen Venlo en Eindhoven geen 
alternatieven zijn om over een snelweg een 
alternatieve route te volgen, kan bij stremming 
waar ook op de A67 het effect in Venlo snel 
merkbaar zijn. Naast dat mensen het onderliggende 
wegennet zullen gaan gebruiken, wat de 
leefbaarheid niet ten goede komt, zal er ook 
behoorlijke economische schade ontstaan bij de 
Venlose transportondernemingen.  
 
Het voornemen van verkeersminister Schultz (VVD) 
om, ondanks een beloofde aanpak in 2010, nu 
ineens maatregelen op de A67 ter verbetering van 
veiligheid en doorstroming te schrappen betekent 
een voorschot op toekomstige problemen. 
Er zijn in Nederland enkele transportassen waarvan 
je moet willen dat ze blijven 
doorstromen. Naast de A1 en A2 
is dat ook de A67, de 
belangrijkste transportas naar 
het Duitse achterland over de 
weg. En hoewel de SP van mening is dat we het 
spoornet en waterwegen veel beter moeten 
benutten, is het niet verder ontwikkelen van de 
snelweg Eindhoven-Venlo feitelijk het afknijpen van 
de economische groei in Noord-Limburg.  
 
Daar komt binnenkort nog bij dat de EU van plan is 
om de markt voor wegtransport volledig open te 
gooien. Chauffeurs uit andere EU-landen kunnen 
dan tegen veel lagere prijzen onze eigen 
Nederlandse chauffeurs wegconcurreren omdat ze 
geen sociale premies hoeven te betalen, al snel 
30% minder kosten bij een gelijk basistarief. 
Op die manier doet de EU verder mee aan het 
ondergraven van de zo zorgvuldig opgebouwde 
sociale zekerheden in Nederland. De toekomst van 
de Venlose beroepschauffeur staat op het spel. Niet 
alleen wat betreft werkgelegenheid maar zeker ook 
wat betreft de bereikbaarheid van Venlo als 
transportstad.  
 

 

 

De SP is voornemens een of meerdere moties in te 
dienen om het college van B&W op te dragen bij het 
kabinet aan te geven dat bezuinigen op de 
wegtransportas Rotterdam-Ruhrgebied via Venlo, 
negatieve effecten zal hebben 
voor onze gemeente zowel 
economisch als ten aanzien 
van leefbaarheid. Maar ook 
dat liberalisering van de 
binnenlandse transportmarkt zoals bedoeld door de 
Europese commissie onwenselijk is en B&W moet 
opkomen voor de belangen van de 
vrachtwagenchauffeurs en transportondernemingen 
uit Venlo, ook op gebied van oneerlijke concurrentie 
op basis van arbeidsvoorwaarden.  

Venlo komt niet op voor haar 
inwoners, kijkt weg in 
vergoedingenconflict apotheken 

 
Als gevolg van een conflict 
tussen zorgverzekeraar en 
apotheek over de betaling van 
vergoedingen (dat over de rug 
van patiënten wordt 

uitgevochten) stelde de SP vragen aan het college 
van B&W. De antwoorden daarop waren voor ons 
teleurstellend. Daarom stelde de SP in de 
raadsvergadering op 21 februari aanvullende 
vragen. Opnieuw waren de antwoorden van de 
wethouder vooral wegkijkend en bagatelliserend.  
 
Op 14 februari kreeg de gemeenteraad antwoorden 
van het college van B&W op de vragen die de SP-
fractie stelde betreffende het direct en cash betalen 
(sinds 1 januari) van medicatievoorziening bij de 
Dienstapotheek in Venlo omdat deze de kosten niet 
meer of tijdig vergoed krijgt van de 
zorgverzekeraars.  
De SP heeft de gemeente gewezen op haar 
(maatschappelijke) verantwoordelijkheid te zorgen 
dat ook mensen met een zwakkere positie nog 
steeds medicatie kunnen krijgen zonder in financiële 
problemen te komen. 
 
De SP wees de raad en wethouder Testroote (PvdA) 
ook op eenzelfde conflict in Venray, waar de laatste 
nachtapotheek mogelijk sluit en men patiënten 
vervolgens gaat doorsturen naar Venlo. 
Woordvoerder Alexander Vervoort: “Daarmee krijgt 

de Dienstapotheek in Venlo dus een 
regionale voorziening. Juist dan is er nog 
meer noodzaak om adequate bediening te 
kunnen blijven garanderen voor patiënten 

zonder dat die de dupe worden van een conflict 
tussen apotheek en de almachtige zorgverzekeraars 
(sinds het wegbezuinigen van de controleurs).” 
 
Vervoort: “De wethouder zag geen rol weggelegd 
voor de gemeente in het conflict tussen apotheken 
en zorgverzekeraars en wenste ook geen 
bemiddelingsrol hierin te vervullen. Intussen zijn de 
patiënten de klos, ook die patiënten die via de 
gemeente collectief verzekerd zijn bij een van de 
verzekeraars met wie de apotheken overhoop 
liggen. Als direct betrokkene kan de wethouder deze 
verzekeraar tot de orde roepen maar B&W vermijdt 
het probleem terwijl via de eigen collectieve 
regeling Venlonaren worden getroffen.” 
 
Vervoort: “Ook na aandringen gaf de wethouder te 
kennen dat hij zich niet zal inspannen om de 
medicatievoorziening voor nu en in de toekomst te 
garanderen. Hij zei zelfs: “Dien 
maar een motie hiertoe in maar als 
u dat doet dan zal ik die afraden”, 
op voorhand een kansloze missie. 
De conclusie kan slechts zijn dat deze wethouder 
wegkijkt voor een probleem dat wel degelijk 
aanwezig is, en groter aan het worden is.”  
 
Als we nu contante betaling krijgen bij 
medicatieverstrekking dan is de komst van de 
betaalautomaat bij de spoedeisende hulp 
aanstaande. Eerst pinnen en dan pas behandeling 
van bijvoorbeeld uw gebroken been of bloedende 
hoofdwond. Die toekomst wil de SP niet op haar 
geweten hebben, de wethouder blijkbaar wel…  



Visie SP op Sportvisie Venlo 
 

De gemeente stelt in juni een 
nieuwe sportvisie vast. 
Woensdag 20 februari boog de 
gemeenteraad zich over de 
richting en belangrijkste 

onderwerpen waar de visie over dient te gaan. De 
SP heeft de raad en college meegegeven welke 
uitgangspunten voor ons leidend zijn.  
 

Voor de gemeente Venlo zijn de veranderende rol 
van de overheid, de ontwikkelingen rond de 
financiële situatie en de verdergaande regionale 
samenwerking de belangrijkste uitgangspunten voor 
de nieuwe sportvisie. Maatschappelijke instellingen 
en burgers worden ditmaal nadrukkelijk betrokken. 
De gemeenteraad voerde eind februari een 
richtinggevende discussie over enkele thema’s die 
B&W meenemen bij het opstellen van de nieuwe 
sportvisie. Hieronder leest u de visie van de SP. 
 

Sport en sociale cohesie 
Bewegen is gezond, op de sportclub leren jongeren 
sociale vaardigheden en op en naast het sportveld 
komen mensen met de meest 
uiteenlopende achtergronden 
met elkaar in contact. 
Investeren in sport loont; sport 
bevordert de gezondheid, 
verbetert de sociale contacten 
en bevordert de integratie in al haar facetten.  
 

Sport is dus een belangrijk onderdeel in het leven 
van onze bewoners, jong en oud. Sport moet 
toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar zijn voor 
iedere inwoner. 
 

Daarmee gezegd dat een prioritering een moeilijke 
is maar voor de SP ligt de nadruk met name op: 
1. Bewegingsonderwijs op basisscholen; 
2. Jeugd en jongeren, zeker die groep jongeren die 
het sporten zelf niet kunnen betalen; 
3. Sport- en bewegingsactiviteiten voor ouderen 
maar ook kwetsbare groepen in het algemeen; 
4. Ondersteuning van sportverenigingen.  
In die volgorde.  
 

Subsidiëren 
Deelname aan sport dient mogelijk en betaalbaar te 
zijn. Niemand mag buiten de boot vallen maar daar 
mag men ook iets tegenover stellen zoals 
onderhoud en beheer van eigen faciliteiten, vervoer 
bij (uit)wedstrijden, de eigen omgeving 
schoonhouden. Daardoor kunnen verenigingen ook 
zelfredzamer worden wat weer subsidiebesparingen 
kan opleveren, minder nodige kosten betekent een 
lagere nodige bijdrage.  
Van belang is dat tarieven voor gebruik van 
accommodaties een dusdanig niveau kennen dat de 
kosten niet prijsopdrijvend werken voor leden van 
sportverenigingen. 
 

Partners 
De rol van de gemeente bij het bewegingsonderwijs 
op basisscholen kan groter zijn. 
Steun als het gaat om 
beschikbaarheid van gymzalen en 
schoolzwemmen en een 
eventuele bijdrage in de 
vervoerskosten – wat vaak het grootste struikelblok 
is, kostenpost en daarmee vaak bezuinigingspost – 
dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. 
 

Jeugd 
Stimuleer buitenschoolse sportactiviteiten. Laat 
jeugd ‘snuffelen’ welke sport bij hen past. Dit is 
tevens goed voor de promotie en ledenwerving 
maar ook kweken van nieuw kader voor 
(sport)verenigingen. Zeker als dit ook kan via een 
sportkaart of strippenkaart, daar heeft de SP al 
vaker voor gepleit. Maar kijk ook wat werkt en wat 
extra aandacht behoeft (monitoring). 
 

Fuseren 
Stimuleer samenwerking tussen verenigingen, zeker 
als accommodaties slimmer benut kunnen worden. 
Fusie komt van onderop, clubs en hun leden moeten 
het zelf willen, opgelegde of afgedwongen fusies 
werken vaak averechts of vragen onnodig veel 
gedoe.  
 

Topsport 
Zet in op de breedtesport inclusief de rol van het 
onderwijs hierbij. Topsport bedruipt zichzelf al, men 
kan gemakkelijker sponsoren bereid vinden (grotere 
afzet, breder zichtbaar en meer 
marketingmogelijkheden dan amateurclubs), 
financiële ondersteuning ligt dan minder voor de 
hand. Daarnaast is er al veel aandacht geweest bij 
het renoveren of nieuwbouw van accommodaties. 
 

In de jaren 2008-2011 is elk jaar veel geld 
uitgegeven aan topsportsubsidies (van 10 duizend 
naar 40 duizend euro) terwijl 
aan sportstimulering (van 13 
duizend naar 4 duizend) en 
investeringen (van 31 duizend 
naar 17 duizend) steeds 
minder is besteed. Lijkt de SP 
dat het omgekeerde had moeten plaatsvinden, en 
laat dat dan ook zo zijn de komende jaren met dus 
vooral inzet op stimulering en investering. 
Een apart topsportfonds zou een optie kunnen zijn 
maar dit dient eerst uitgewerkt te worden. We 
wachten een voorstel hiertoe af. Gewenste 
doelstellingen van dit topsportfonds kunnen echter 
ook gevonden worden in het bestaande 
jeugdsportfonds. Geef dat meer aandacht, dan zijn 
de jeugdige sporters van vandaag met de juiste 
stimulering de toppers van morgen. 
 

Tarieven 
De SP ziet nog wel een heikel punt aan de tarieven 
die niet kostendekkend zijn. Maar dat thema is bij 
de begrotingen al vaker aan de orde geweest. 
Hierbij blijft subsidiëring nodig om scholen en 
verenigingen niet gigantisch te belasten, wat weer 
direct gevolgen kan hebben voor het gebruik van 
accommodaties en de hoeveelheid sportactiviteiten.  
 

Sportvisie 
Kijk ook naar plekken in (nieuwbouw)woonwijken 
die als trapveldje of andere buitensportlocatie 
ingericht kunnen worden maar zorg ook dat 
bestaande plekken op niveau onderhouden blijven 
en er variatie is, afgestemd op de gemiddelde 
leeftijd in die wijk. Want ook op 
trapveldjes wordt gesport, buiten 
de verenigingen en scholen om, 
beweging is beweging. 
Maar dit geldt ook voor 
speelplekken en speeltuintjes ofwel 
buitenspeelruimte, want met buiten spelen begint 
vaak de lol om sportief actief te zijn, en te blijven. 
Volgens de SP dient de nieuwe sportvisie te zijn: 
Stimuleer, activeer en investeer in sport, spel en 
(sport)recreatie. 


