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Wisseling in fractie: Ton Heerschop nieuwe 
fractievoorzitter, Vervoort doet stapje terug 
 
Om persoonlijke redenen deed fractievoorzitter 
Alexander Vervoort op 6 mei een stap terug en 
droeg de functie van fractievoorzitter over aan 
mede SP-raadslid Ton Heerschop. Beiden 
zitten sinds 2010 in de gemeenteraad van 
Venlo, waar de SP met 2 zetels is 
vertegenwoordigd. Met het oog op de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 achten Vervoort en de fractie de 
tijd rijp voor een wissel en herverdeling van elkaars taken.  
 
SP-afdelingsvoorzitter Peter Nelissen: “Alexander Vervoort is sinds 2003 actief 

voor de SP en heeft sindsdien vrijwel onafgebroken bestuursfuncties 
vervuld. Zo was hij sinds 2006 voorzitter van de lokale SP-afdeling 
in Venlo, in 2009 lijsttrekker en vanaf de verkiezing tot raadslid ook 
fractievoorzitter. Hij heeft hard gewerkt aan waar de SP in Venlo nu 
staat en daar zijn we hem dankbaar voor.” 

 
SP-raadslid Alexander Vervoort: “In 2011 kregen mijn echtgenote en ik een 

miskraam, in 2012 stierf onze zoon Jesse. Dit verlies hakte er stevig 
in en is nog steeds van invloed op ons dagelijks leven, vooral mijn 
vrouw heeft het er nog steeds erg moeilijk mee en dat beïnvloedt 
ook mijn functioneren. Daarnaast heb ik sinds augustus 2012 een 
nieuwe baan en volg daarvoor een leer/werktraject op HBO-niveau 

dat ook de nodige aandacht en concentratie vergt. Ik merk dat dit allemaal 
bijeen een sterke wissel op mij trekt waardoor ik me uit vorm voel en de 
scherpte in het raadswerk kwijt ben. Voor mijn gevoel is het dan tijd om een 
stap terug te doen.” 
 
Toen het SP-bestuur afgelopen najaar Vervoort vroeg om de kieslijst te 
trekken, vroeg hij bedenktijd: “Ik heb een half jaar nagedacht of ik doorga als 
raadslid en dan ook als fractievoorzitter en opnieuw als beoogd lijsttrekker. Ik 
heb hierover met mijn vrouw, de fractie en het afdelingsbestuur van gedachte 
gewisseld en onlangs de knoop doorgehakt. Ik vind dat het, na tien jaar op de 
voorgrond te hebben gestaan, tijd is om het stokje over te dragen. Ik ben 
verheugd dat ik Ton Heerschop bereid heb gevonden om mijn functie over te 
nemen. Ik heb alle vertrouwen in Ton, hij is scherp, kritisch, slim, heeft een 
flinke dossierkennis en alles in huis om een goed fractievoorzitter te zijn.” 
 
Afdelingsvoorzitter Nelissen: “Ton Heerschop neemt per direct het 
fractievoorzitterschap van Vervoort over. We willen geen onduidelijkheid 
scheppen of onnodig tijd verloren laten gaan. Met het terugtreden van 
Vervoort is Heerschop gevraagd ook de lijst aan te voeren bij de komende 
verkiezingen. Het bestuur is blij dat Vervoort aanblijft als raadslid en zich ook 
opnieuw verkiesbaar wil stellen.”  
 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De ledenvergadering stelt dit najaar 
de kieslijst vast, het is aan de leden om te bepalen wie lijsttrekker 
wordt en wie welke positie op de lijst inneemt. Met Vervoort als 
running mate zouden we wederom een sterke top twee hebben. 
Ook omdat we nu samen een sterk duo vormen in de raad en 

elkaar feilloos aanvoelen.” 
 
Heerschop: “Feitelijk verandert er vrij weinig, Alexander blijft gewoon raadslid, 
ik neem alleen zijn functie over en ik stel me beschikbaar als lijsttrekker. Er is 
nog veel te doen in Venlo, het afbraakbeleid en de stevige bezuinigingen en 
verkeerde keuzes daarin roepen om een sterk SP-geluid, mijn handen jeuken 
om samen met Alexander onze verbetervoorstellen door de raad te krijgen, en 
bij de verkiezingen een mooie uitslag neer te zetten.”  
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A G E N D A  
• Fractieoverleg op maandagen 13 

en 27 mei en 10 en 24 juni. Steeds 
om 20.00 uur in de SP-fractie-
kamer (in mei bespreekt de 
gemeenteraad de jaarrekening en 
voorjaarsbegroting/kadernota). 

• Bestuursoverleg op dinsdagen 28 
mei, 25 juni en 30 juli, om 20.00 
uur in de fractiekamer van de SP 
(Prinsessesingel 30 Venlo). 

• Themacursus ‘Heel de mens’ op 
dinsdagen 14 mei, 11 juni en 2 juli 
in Zaal De Glazenap, Spechtstraat 
58 Tegelen-Heide. Graag tot dan! 

• In september start de laatste 
scholingsreeks voor kandidaat 
Raadsleden. Interesse? Bel of mail 
met Jack Geelen voor meer info. 

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



Drugsdebat, raad eensgezind: 
overlast moet aangepakt worden 
 

Volgens burgemeester 
Scholten valt het met de 
drugsoverlast in Venlo wel 
mee. Ervaringen en meldingen 
vanuit de wijken zeggen dat 
de overlast en criminaliteit 
sinds de komst van de wietpas 

flink is toegenomen. De gemeenteraad besprak het 
drugsbeleid en nam vijf voorstellen aan ter 
verbetering van de huidige situatie.  
 
De burgemeester van Venlo haalde in het 
raadsdebat op 24 april cijfers aan die stellen dat het 
wel meevalt met de drugsoverlast in Venlo. Als het 
gaat om de gebruiker in een coffeeshop heeft hij 
gelijk. Als het gaat om de ervaringen van 
wijkbewoners of wijkagenten is de ervaring vaak 
anders. De overlast is na mei 2012 wel degelijk 
toegenomen, toen het ingezetenencriterium en de 
wietpas werden ingevoerd. 
 
Alle politieke partijen in de gemeenteraad vinden 
dat de overlast moet stoppen. Daar komt jammer 
genoeg veel symboolpolitiek bij kijken: Wel Duitsers 
in de shops toestaan die wonen in een cirkel over de 
grens (VVD) zonder aan te geven hoe groot die 
cirkel is en hoe dat te 
controleren valt; het weren 
werkt prima, het beleid is 
dus een succes maar de 
overlast moet weg (CDA) 
zonder aan te geven hoe 
dan; het zichzelf voordoen 
als de bemiddelaar die een miljoen wil steken in 
aanpak (D66) zonder aan te geven welke aanpak of 
waar dat geld vandaan komt; of het opzetten van 
een politiepost in de wijk (PvdA) zonder nut en 
gevolg duidelijk te hebben. 
  
Het zijn proefballonnen als druppels op een 
gloeiende plaat. Het geeft aan dat veel partijen wel 
iets willen doen aan de gevolgen van het falende 
landelijke drugsbeleid maar eigenlijk niet weten 
hoe.  
Na een fel debat met de burgemeester werd een 
compromis aangenomen om alternatieven te 
onderzoeken voor het beleid. Dit moet leiden tot 
verbeteringen maar is nu vooral uitstel. 
 
Het probleem ligt bij het gedoogbeleid: Softdrugs 
verkopen in gedoogde coffeeshops is legaal maar 
daarbuiten crimineel, de productie en inkoop 
(‘achterdeur’) van softdrugs blijven illegaal, 
softdrugs kopen is legaal voor mensen die in 
Nederland wonen en 
strafbaar voor 
buitenlanders. Een 
verplichte registratie en 
clubpas is inmiddels 
weer afgeschaft maar 
zette zoveel kwaad 
bloed dat de meeste coffeeshopbezoekers hun wiet 
in het illegale circuit kopen. 
Het gedoogbeleid en de huidige aanscherping en 
weer afzwakking daarvan creëert vooral 
onduidelijkheid en zorgt dat de criminaliteit een 
flinke stimulans kreeg. Dit ten koste van ons imago 
en de leefbaarheid in de wijken en het centrum van 
Venlo. Het jarenlang succesvolle project Hektor lijkt 

hiermee te grabbel gegooid en dat is een pijnlijke 
constatering. 
 
De SP stelde tijdens het raadsdebat dat de analyse 
van de situatie laat zien dat in mei 2012 Zuid-
Nederland aan de wietpas moest, de Duitse 
gebruiker verkaste naar het noorden waar de 
softdrugs nog wel te krijgen was, straatdealers al 
snel opdoken maar zagen dat hun gedroomde 
drugsmarkt vertrok naar het noorden dus creëerde 
men een nieuwe markt namelijk de schoolgaande 
jeugd. Een zeer zorgelijke ontwikkeling die wat de 
SP betreft zo snel mogelijk moet worden aangepakt. 
Keiharde aanpak van straathandel moet gebeuren, 
maar niet alleen die aanpak. 
Alleen als ook de achterdeur van de coffeeshop 
geregeld wordt kan ook de kwaliteit van de 
softdrugs geregeld worden. Alleen dan brengen we 
het criminele circuit een gevoelige (financiële) slag 
toe, en slaan we de criminele (thuis)teelt - met alle 
risico’s van dien - uit onze wijken.  
 
De gemeenteraad was gelukkig eensgezind en vroeg 
om een onderzoek naar aanpak van de ‘achterdeur’, 
te onderzoeken wat de effecten 
zijn van het tijdelijk niet 
handhaven van het 
ingezetenencriterium, welke 
mogelijkheden er zijn om wiet 
te telen onder toezicht van de gemeente. Maar ook 
vroeg de raad om preventiemaatregelen voor jeugd 
en aanpak straathandel. 
 
Daarnaast is de SP van mening dat het weren van 
buitenlanders bij coffeeshops van de baan moet, 
inmiddels steunt de bestuursrechter dit door een 
uitspraak in een zaak van een Maastrichtse shop. De 
rechter is van mening dat het niet toelaten van 
buitenlanders een te zware maatregel is voor het 
beoogde doel, hiermee legt hij een bom onder het 
landelijke zwalkende drugsbeleid. Dat belooft wat. 
 
Vraag is welke schade inmiddels in de Venlose 
wijken is aangericht door de criminele 
dealers die dachten met de wietpas een 
goudmijn aan te boren. Zoals SP-raadslid 
Ton Heerschop al aanhaalde tijdens het 
debat; “Dit verhaal is nog lang niet gesloten. Er 
zullen nog vele debatten over volgen.” 
 
 
SP organiseert Floriade wandeling 

 
De SP organiseert op 
Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei, 
een wandeling over het 
Floriadeterrein. De wandeling is 

een protest tegen het grote verlies van de 
wereldtuinbouwtentoonstelling. Daarnaast wil de SP 
alle inwoners van Noord-Limburg de gelegenheid 
geven om over het park te wandelen.  
 
“Nu het voorjaar is, staat het terrein in bloei. De SP 
vindt dat de inwoners van Noord-Limburg de kans 
moeten krijgen om van het park te genieten. Ze 
hebben er immers via de belasting flink aan mee 
moeten betalen.” Aldus Jack Geelen, bestuurslid van 
de SP in Venlo. 
 
De wandeling start om 13:00 uur bij Villa Flora (Sint 
Jansweg 20, Venlo) en zal ongeveer een uur duren. 
De toegang is gratis en voor koffie wordt gezorgd.  



ECV: Nieuwe wijn in oude zakken? 
  

Nadat de plannen voor een MFC in 
november afketsten, hadden de 
initiatiefnemers voor een nieuw 
VVV-stadion tot 1 maart de tijd om 
een nieuw plan in te dienen. Dat 
plan werd woensdag 3 april 

gepresenteerd aan gemeenteraad en publiek. 
Volgens de SP is het EVC meer een denkrichting dat 
verder uitgewerkt moet worden want er is niets 
concreets verteld buiten vage droombeelden.  
 
Geen tentoonstellingshal maar een 
evenementencentrum (ECV) waar techniek versterkt 
moet worden met historie. De belangrijkste 
publiekstrekker moet worden gevonden in een 
wekelijkse ‘hippieachtige nijverheidsfair’, wat dat 
dan ook moge zijn. 
Gewezen werd op 
successen hiermee op het 
vakantie-eiland Ibiza... 
Wellicht is die publieks-
trekker het Holland Casino 
maar dat is dan ook een 
risico gezien de onzekere toekomst en privatisering 
van dat staatsbedrijf en daarbij de vraag in 
hoeverre men in Venlo blijft. Maar als die publieks-
trekker het fort Sint Michiel is, met allerhande 
verbanden naar de geschiedenis van vooral Venlo, 
heeft het plan natuurlijk onze aandacht. 

 
De SP krijgt sterk het gevoel dat de initiatiefnemers 
bewust de aandacht van het voetbal afleiden. 
Immers, de gehele presentatie gaf aan dat voetbal 
moest kunnen voor VVV 
maar de gehele ontwikkeling 
veel breder moest zijn. Er 
komen banen bij, stelden de 
initiatiefnemers, maar 
hoeveel en wat voor banen; 
structureel of wegwerpbanen 
zonder goede cao en andere voorwaarden? 
 
Daarnaast gaat men uit van de aanleg van een 
loopbrug, die enkele jaren geleden al uit de plannen 
werd wegbezuinigd wegens te hoge kosten. Voor de 
SP kan een brug zeker een aanvulling zijn maar wie 
gaat dat betalen? Na al tientallen miljoenen 
belastinggeld in dit kazernegebied gestoken te 
hebben gaat er wat ons betreft geen cent extra 
meer naar dit grote project van private 
ondernemers en een betaalde voetbalclub.  
 
De initiatiefnemers stelden dat geheel Venlo achter 
dit plan moest gaan staan want als men dat niet 
doet dan is men cynisch of fatalistisch, zo stelde 
men. De SP is realistisch en laat zich op geen enkele 
manier muilkorven door een 
projectontwikkelaar of ondernemer 
met veel geld. We zien namelijk 
vergelijkingen met een ander groot 
project, de Floriade: Negen miljoen 
euro verlies en het toch vieren als 
een feestje. De burger betaalt, het 
bedrijfsleven en de snelle jongens in 
maatpakken innen. De overheid op afstand, hier 
letterlijk langs de zijlijn, de vastgoedjongens aan de 
knoppen met tientallen miljoenen 
gemeenschapsgeld in handen. Volgens de SP 
ongewenst, onverstandig en onfatsoenlijk. 
 

Hoe valt het nieuwe initiatief van VVV en Twister 
media te duiden; nieuwe wijn in oude zakken of een 
verfrissende blik op een eerder plan? De 
geschiedenis is lang als het gaat om het 
kazerneterrein en de behoefte van voetbalclub VVV 
om zich daar te vestigen. Na het eerdere afketsen is 
men met de nieuwste plannen eigenlijk terug bij af 
want er ligt niet meer dan een idee van VVV en 
Twister Media, Holland Casino blijft een 
onzekerheid, alleen TopCare heeft een gebouw 
betrokken.  
 
We hebben een mooi beeld voorgespiegeld 
gekregen, in enkele punten ons gelijk gehaald, het 
is nu aan de initiatiefnemers om te kijken hoe zij 
alle ideeën kunnen 
verwezenlijken. Voor de SP 
is de 20 miljoen euro die 
Venlo al voor de ontwikkeling 
heeft uitgetrokken meer dan 
genoeg, daar zal men het 
mee moeten doen. Sterker, 
voor dat geld had men het huidige stadion De Koel 
kunnen uitbreiden tot een volwaardig stadion. 

 
We zeggen het opnieuw: Het is tijd voor een 
alternatief met meer aandacht voor de historie van 
dit gebied, waarin Fort Sint Michiel een 
prominentere rol krijgt en waarin VVV kan landen 
met een door eigen financiering betaald stadion 
zonder extra belastinggeld te verkwisten aan 
luchtkastelen. Als die elementen in het uiteindelijke 
plan zitten wil de SP er serieus naar kijken, voor nu 
ligt er slechts een denkrichting die eind dit jaar 
misschien concreet wordt. 

 
Opvallend was dat in plaats van de VVV-directie 
vooral nieuwe partner Twister Media Group het 
voortouw nam bij de presentatie. Dat moest ook wel 
omdat onder de noemer van ‘een moedige 
beslissing’ ferm afstand werd genomen van het 
investeren met gemeenschapsgeld in een stadion en 
concerten, als factor om 
het geheel te verkopen. 
Nog opvallender was het 
om bij de kanttekening 
over de inzet van 
gemeenschapsgeld de 
gehele VVV-directie 
driftig te zien jaknikken. Een jaar geleden kon het 
niet zonder gemeentelijke bijdrage, kritiek daarop 
van de SP werd zelfs verketterd...  

 
Een opsteker dat de initiatiefnemers en 
gemeentebestuur onze kritiek hebben overgenomen 
en voortschrijdend inzicht laten zien maar waarom 
dan kortgeleden nog zo negatief reageren? We 
hebben al vaker beleefd dat plannen ineens kunnen 
veranderen terwijl vooraf gesteld werd dat er haast 
geboden was en er geen alternatieven zouden zijn.  

 
Intussen zijn er enkele jaren verstreken en ligt het 
zoveelste plan op tafel. De plannen waren echter 
nog nooit zo vaag als nu, alsof er – met de deadline 
van maart in het achterhoofd – gewoon maar 'iets' 
gepresenteerd is.  
Getuige ook het verzoek om de initiatiefnemers tot 
het einde van het jaar de tijd te gunnen om de 
‘plannen’ verder uit te werken…  
 
Op naar de volgende aflevering in deze soap?  
 
 



Gemeente kijkt weer weg: winkel-
gebieden kleine kernen de dupe 
 

In december en januari deed 
de SP onderzoek naar de 
leefbaarheid op de Kerkstraat 
in Tegelen. De wethouder 
weigerde echter het rapport 
hierover in de Kerkstraat in 

ontvangst te nemen, het moest maar op zijn 
kantoor. Niet dus! Op eerder gestelde raadsvragen 
reageerde B&W op 2 mei zo afhoudend dat ze om 
actie en nieuwe vragen roepen.  

 
Het agenderen van zowel rapport als raadsvragen 
voor de raadsvergadering van april ging niet door 
omdat het presidium (de agendacommissie voor de 
gemeenteraad) het onderwerp niet wenste te 
agenderen.  
Burgemeester Scholten begreep onze ergernis en 
bood aan om dan zelf te reageren op het 
betreffende rapport. Dit zodat wij dan weer deze 
officiële reactie van het college van B&W (alsnog) 
kunnen agenderen, en vervolgens de gemeenteraad 
zich eindelijk eens uitspreekt over de problemen in 
de winkelkernen van onder meer Tegelen en Blerick. 
We wachten nog steeds op Scholtens’ reactie... 
 
Nu, zo ongeveer een maand later komt het college 
in haar beantwoording op de raadsvragen met een 
kennelijk arrogante reactie 
richting de gemeenteraad: 
“Het college ziet geen rol 
voor zich weggelegd en zet 
niet in op de kleinere 
winkelgebieden, alleen op de 
stad. Het is de markt die bepaalt, het college wenst 
daar geen sturende rol in te hebben.” Dus daar 
waar de belastingbetaler in de stad Venlo woont, 
krijgt hij dubbel waar voor zijn belastinggeld terwijl 
die in de kleinere kernen het maar moeten 
uitzoeken. Een vreemde houding. 
 
Daarnaast klopt die redenering niet want de 
gemeente is wel degelijk al sturend aanwezig. B&W 
bepaalde welke winkels op de Maasboulevard 
mochten komen; wel een bioscoop in het centrum 
maar niet in Velden; wel een bepaalde bouwmarkt 
bij Tref in Venlo en andere 
bouwmarkten werd de deur 
gewezen. Tevens komt 
ditzelfde college met ‘pop-up 
winkels’ en aangeklede 
etalages in de binnenstad 
maar laat dergelijke initiatieven in Tegelen en 
Blerick niet plaatsvinden.  
 
In haar reactie stelt B&W ook dat er te veel 
vierkante meter winkel in Tegelen is terwijl B&W 
onlangs toestond dat er op de Kerkstraat tientallen 
vierkante meters mochten worden bijgebouwd 
(waardoor vier winkels leeg kwamen te staan) en 
mochten er twee woontorens worden gebouwd met 
op de begane grond horeca en winkels. Hoe dubbel 
kan een tong spreken? 
 
Voor de SP opnieuw reden om stevig aan de bel te 
trekken en weer een flinke brief met vragen naar 
B&W te sturen. Maar niet alleen dat, ook in actie te 
komen en te onderzoeken hoe de mensen naast 
Tegelen er in Blerick over denken. Het college van 
PvdA, VVD en CDA mag dan wegkijken bij de 
belangen van de ondernemers en bezoekers in de 

kleinere kernen, de SP kijkt niet weg maar vooruit 
naar welke mogelijkheden en alternatieven er zijn.  
 
In ons rapport kwamen we al met 8 concrete 
aanbevelingen voor het 
winkelgebied in 
Tegelen. Die wil B&W 
vooralsnog onder in een 
stoffige lade schuiven 
maar zo makkelijk komen ze er niet mee weg. 
 
De schaal van de toekomst is de buurt en daar 
horen kleine woonkernen zeker bij. Die moet je juist 
omarmen niet de ogen voor sluiten, wat de huidige 
Venlose coalitie niet wil of kan begrijpen. Opnieuw 
zullen we samen met andere fracties optrekken om 
het geluid van de andere winkelgebieden te laten 
horen.  
Ook uw ideeën zijn welkom, stuur ze gerust in. 
 
  
Riante dagvergoeding voorzitter 
Floriadecommissie is ongepast 
 

Omroep L1 meldde dat de 
voorzitter van de onderzoeks-
commissie van de Floriade voor 
zijn technisch voorzitterswerk een 
forse vergoeding a 1.200 euro per 

werkdag ontvangt! Het nieuwsbericht is voor ons 
aanleiding om opheldering te vragen.  
 
Omroep L1 meldde 16 april op haar website dat de 
voorzitter van de onderzoekscommissie die onder 
meer het financiële debacle van de Floriade gaat 
onderzoeken, de heer Jan Hendrikx, een vergoeding 
ontvangt voor zijn voorzitterswerk à 1200 euro per 
dag. L1 heeft deze informatie opgevraagd bij de 
gemeente Venlo.  
 
Gezien de financiële uitkomst van het evenement 
(geraamd op 9 miljoen euro verlies!) is het in onze 
ogen erg vreemd en ongepast dat er zo’n hoge 
vergoeding tegenover een technisch voorzitterschap 
staat. Als dit bedrag juist is getuigt dit van een 
ondoordacht genomen besluit dat 
ook nog eens geen rekening houdt 
met de al levende negatieve 
sentimenten, wat de hele 
onderzoekscommissie schade kan berokkenen nog 
voordat ze goed en wel aan haar werk is begonnen. 
 
Het nieuwsbericht (bevestigd door de gemeente) 
was voor de SP-fractie aanleiding om meteen 
opheldering te vragen aan het gemeentebestuur.  
Binnen drie dagen waren onze vijf vragen 
beantwoord, bijna een record zo snel. De teneur van 
de antwoorden was een stuk minder plezierig want 
die had een hoog “alles is in orde, niks aan de 
hand”-gehalte en dat stelt teleur. We hebben de 
indruk dat B&W snel van de discussie (en de media-
aandacht) af wilde zijn.  
 
De antwoorden geven in ieder geval ook aan dat we 
de vinger op de zere plek hebben gelegd en men 
eigenlijk ook wel beseft dat zulk een riante 
dagvergoeding eigenlijk niet in verhouding staat tot 
het te leveren werk en eigenlijk wel ongepast is in 
het licht van de oplopende kosten van het hele 
debacle rondom de Floriade.  
De SP-fractie neemt de antwoorden mee; munitie 
voor de toekomst!  


