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Kadernota neemt zorgen niet weg 
 

Op 29 mei nam de gemeenteraad in Venlo een besluit over 
de kadernota, de voorjaarsbegroting die de kaders stelt 
waaraan de begroting in het najaar moet voldoen. De SP 
uitte haar zorgen en kritiek. Over de financiële armslag, 
sociale voorzieningen en wijken die onder druk staan, 

mensen die in de knel dreigen te komen, enzovoorts.  
 
Voor nieuwbakken fractievoorzitter Ton Heerschop was dit zijn eerste 
kadernota waarbij hij namens de SP het woord voerde. En dat deed hij met 
eenzelfde felheid en spitsvondigheid als zijn voorganger Alexander Vervoort. 
Venlo hoorde een nieuwe fractieleider maar het SP-geluid blijft onveranderd: 
goed beleid steunen en slecht beleid benoemen, kritisch waar nodig maar 
daarbij ook realistische alternatieven presenteren. 
 
En kritiek was er (helaas) voldoende, net als diverse zaken die ons zorgen 
baren. Want Venlo dient opnieuw stevig te bezuinigen, vanuit 'Den Haag' zijn 
er wederom kortingen te verwachten naast het afbreken van de sociale 
werkvoorziening en het afstoten van taken aan gemeenten zoals de uitvoering 
van onder meer de jeugdzorg, thuiszorg, WMO, AWBZ. 
 
Ton Heerschop: “De meeste bezuinigingen zijn opgelegd door het kabinet. Niet 
alleen direct maar ook indirect door onvoldoende geld voor de gemeentelijke 
uitvoering. Dit beleid kunnen we lokaal repareren maar dat kost veel geld, dat 
ontbreekt in de Venlose schatkist. Het is een politieke keuze van raadsfracties 
om in te stemmen met opgelegd beleid of om er iets aan te doen.” 
 
De gemeente Venlo heeft de afgelopen jaren vele grote bouwprojecten 
opgepakt. Nog steeds staan overal kranen in de stad en ruikt het naar staal en 
beton. Heerschop: “De samenleving heeft meer nodig dan projecten waarmee 
bestuurders goede sier willen maken. Juist nu de 
financiële ruimte beperkt is zou het verstandig zijn 
plannen achter de hand te hebben mocht een groot 
project niet door kunnen gaan. Om die reden diende de SP 
een motie in die het gemeentebestuur oproept om een 
plan B te ontwikkelen voor het kazerneterrein en daarin het Fort Sint Michiel 
een centrale rol te geven.”  
Dit idee is ingegeven door de bouw van een (universitaire) campus op 
Greenpark, ook een plan-B want aanvankelijk zouden er op dit Floriadeterrein 
kantoren komen. “Voor het kazerneterrein is onzekerheid de enige zekerheid 
naast vage ideeën rondom het voetbalstadion en onduidelijkheid over de 
komst van een casino en toekomst van het fort.”, zegt Heerschop. 
 
De SP heeft voorgesteld om sociaal beleid te prioriteren om zeker te stellen 
dat we de bezuinigingsopdracht op het sociaal terrein kunnen volgen zodat 
geen burger in de knel komt. Uitgangspunt hierbij is om niet verder te 
bezuinigen op cultuur en binnen het sociale domein. 
Ook stelden we voor om de woonlastendruk transparanter te 
maken, het belonen van goed gedrag door onze inwoners te 
laten profiteren bij het succesvol scheiden van afval. 
Veiligheid is de afgelopen jaren op afstand geplaatst. Wij wilden dat hierin 
weer sturend opgetreden kan worden in de breedste zin, zeker betreffende 
drugsaanpak. We moeten meer invloed hebben dan nu het geval is.  
 
Ons voorstel over de veiligheid kreeg een toezegging van de burgemeester, 
waarmee het niet meer in stemming gebracht hoefde te worden. Onze andere 
voorstellen kregen helaas geen meerderheid. Hierdoor werden we genoodzaakt 
om tegen de kadernota te stemmen want we kunnen geen verantwoording 
nemen voor de gevolgen van dit gewijzigde gemeentelijk beleid.  
 
De uitgewerkte kaders worden in het najaar bij de begroting verder be-
sproken. Dan liggen er dus nieuwe kansen om het beleid alsnog te verbeteren.  
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A G E N D A  
• Bestuursoverleg op dinsdagen 30 

juli en 27 augustus, om 20.00 uur 
in de fractiekamer van de SP 
(Prinsessesingel 30 Venlo). 

• Fractieoverleg op 9 en 23 septem-
ber, om 20.00 uur, fractiekamer SP. 

• Themacursus ‘Heel de mens’ op 
dinsdagen 9 juli, 13 augustus en 10 
september in Zaal De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen-Heide. 

• Mogelijk vindt op 1 oktober een 
ledenvergadering plaats die de 
kieslijst en het verkiezingspro-
gramma vast stelt. Meer info volgt 
maar hier alvast rekening mee. 

• 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! 



Is schuldhulpverlening in Venlo 
goed georganiseerd? 
 

De SP ontving 
zorgwekkende meldingen 
over de schuldhulp-
verlening: Versnipperde 
partijen, ontbrekende 
regie, problemen met 
bewindvoerders en 

mensen in een schuldenpositie die hierdoor verder 
in problemen komen. Dit kan zo niet. Via 
raadsvragen hebben we op 22 mei jongstleden de 
gemeente om opheldering gevraagd.  
 
De SP heeft de afgelopen periode berichten 
gekregen over schuldhulpverlening welke reden zijn 
voor grote zorgen. Het beeld dat bij de SP ontstaat, 
is er eentje waarbij versnippering van de partijen 
die betrokken zijn in gevallen van 
schuldhulpverlening groot is. Waarbij de borging 
van de regie op een zaak niet in alle gevallen 
aanwezig is.  
 
Verder zijn er meldingen van problemen met 
bewindvoerders in de trajecten van de 
schuldhulpverlening. 
Hoewel het individuele 
gevallen betreft komt 
het over alsof er 
structureel een 
probleem zit in de 
organisatie van de 
schuldhulpverlening in Venlo. Dit is in het nadeel 
van mensen in een schuldsaneringstraject, mensen 
in een kwetsbare- en afhankelijkheidssituatie.  
 
Daarnaast stelde regionale omroep L1 dat er bij 
gemeenten (financiële) problemen ontstaan door 
een grotere vraag naar trajecten in de 
schuldhulpverlening. We vragen ons af of Venlo in 
de problemen komt door de forse toename van het 
aantal mensen dat onder financiële bewindvoering 
staat? 
 
Als iemand onder bewind komt te staan, wil dat 
zeggen dat een aangewezen persoon het vermogen 
beheert. Mensen die met 
schulden te maken 
krijgen, kunnen ervoor 
kiezen om een 
beschermbewindvoerder 
de financiën op orde te 
laten brengen. 
Bewindvoerders worden 
door de gemeenten betaald uit de wet bijzondere 
bijstand. Uit onderzoek van L1 blijkt dat de kosten 
voor Venlo daardoor fors zijn gestegen. De SP wil 
weten welke gevolgen dit heeft. 
 
Redenen voor de SP om over al deze zaken vragen 
te stellen aan het gemeentebestuur. Want we 
krijgen graag opheldering en een toelichting bij de 
actuele situatie. 
 
De SP vindt dat de gemeente Venlo de leiding moet 
nemen. Ook zodat mensen die in financiële 
problemen komen niet met te veel instanties te 
maken krijgen, instanties die vaak langs elkaar heen 
werken of elkaar tegenwerken met soms 
desastreuze gevolgen voor hun cliënt(en).  

 

Buurten in centrum Blerick: 
tevredenheid maar ook zorgen 
 

Hoewel de lente op deze 
vrijdag in mei nog niet 
echt door wilde dringen en 
het fris aanvoelde, was de 
SP in Blerick aanwezig om 
weer eens met de 
bewoners te buurten. 

Welke zaken spelen er in Blerick, wat is er nodig om 
zaken te verbeteren, en ook niet onbelangrijk: wat 
gaat er goed en moeten we dus vasthouden?  
 
De SP maakte met haar onderzoek naar de 
leefbaarheid en ondernemersklimaat in Tegelen, en 
ons rapport daarover, al heel wat los. Maar ook in 
Blerick spelen soortgelijke kwesties. Zitten de 
mensen in Blerick wel te wachten op een 
voetbalstadion vlak langs het spoor? Wat gaan de 
toegevoegde vierkante meters detailhandel - die 
men ook van plan is aan te leggen op het 
kazerneterrein - betekenen voor de ondernemers in 
Blerick? En welke zaken leven er als het gaat om 
het bestrijden van leegstand? 
 
Mensen vonden het op zich hartstikke leuk om te 
praten met de aanwezige SP-leden. Sommigen 
maakten een grap 
door te stellen dat we 
wel heel vroeg aan de 
verkiezingscampagne 
begonnen zijn. 
Gelukkig wisten deze 
mensen ook dat de SP 
ook buiten 
verkiezingstijd op straat mensen aanspreekt. Toen 
duidelijk werd dat we oprecht belangstelling hebben 
voor de mening van de burgers, gaf men die mening 
ook.  
Natuurlijk zijn er ook mensen die direct stellen het 
niet eens te zijn met de SP maar ook dan volgt 
gelukkig een gesprek wat vaak eindigde in de 
opmerking “maar wel goed dat jullie hier staan.” 
 
Bestuurslid Stefan Hugues, tevens medeorganisator 
van deze avond buurten, kijkt tevreden terug: 
“Kijkende naar de resultaten kunnen we stellen dat 
de meeste mensen die de moeite namen onze 
enquête in te vullen eigenlijk tevreden zijn over 
Blerick. Dat is goed 
om te vernemen. Al 
blijven er ook 
verbeterpunten zoals 
de aanpak van 
winkelleegstand en 
renovatie van het 
centrumgebied. De 
resultaten van ons onderzoek gebruiken we voor het 
verkiezingsprogramma en ook de raadsfractie zal er 
haar voordeel mee doen.”  
 
Natuurlijk zal de SP ook de komende tijd in 
verschillende wijken blijven buurten. Ga gerust eens 
mee op pad. Meld je daarvoor aan bij Jack Geelen 
tel: 06-22822871 of stuur een e-mail: 
jlgeelen@gmail.com. 
Maar zoek ons ook gerust op. We staan natuurlijk 
ook onze leden graag te woord. Op onze website 
kunt u ons buurtonderzoek ook online invullen: 
http://venlo.sp.nl/2008/buurtonderzoek.stm. 



Geslaagde wandeling bij Floriade 
 

Bijna 100 mensen 
hebben op 9 mei 
deelgenomen aan een 
wandeling bij het 
Floriadeterrein. De 
wandeling werd 
georganiseerd door de 

SP om de inwoners van Noord-Limburg te laten 
genieten van het park. Doordat de poorten waren 
gesloten konden de wandelaars niet het terrein op.  
 
Veel mensen die meeliepen waren nieuwsgierig naar 
het terrein. Zelfs vanaf campings waren er toeristen 
gekomen om een kijkje te nemen. Thijs Coppus, SP-
raadslid in Horst: “Er was weinig begrip voor het feit 
dat het terrein nog steeds niet toegankelijk is. 
Mensen hebben via de belasting flink meebetaald 
aan de Floriade en willen graag gebruik maken van 
het terrein.”  

Dichte poort bij Villa Flora... Enkelen werden zó boos (op 
de Floriade-directie) dat ze opstapten, de overige 
aanwezigen wandelden mee. 
 
Alexander Vervoort, raadslid voor de SP in Venlo, 
was ook bij de wandeling: “Het Floriadeterrein wordt 
onderhouden als een park en is normaal in de 
weekenden en op feestdagen open. Laat de mensen 
in Noord-Limburg genieten van de schoonheid aan 
flora die op het terrein staat en ook willen mensen 
heel graag zien wat er na de Floriade met het 
terrein gebeurt. Daarom heeft de SP deze wandeling 
georganiseerd, om iets over de omgeving te kunnen 
vertellen en met mensen uit de buurt samen te 
kijken wat er van het gebied is geworden.” 

Langs de Innovatoren, die volgens provincie en gemeente 
volledig verhuurd zou zijn, net als Villa Flora, maar de 
werkelijkheid is anders... 
 
Jammer dat de honderd aanwezige mensen werden 
teleurgesteld want waar de poorten anders open 
stonden waren ze nu ineens dicht en was er 
beveiliging ingeschakeld. Coppus: “Het was een 
risico dat we namen toen we deze wandeling 
organiseerden maar we gaan niet geheimzinnig 

doen, we willen niet stiekem het terrein op gaan, als 
we deze wandeling organiseren dan willen we het 
ook gewoon openbaar maken en gebruik maken van 
de poorten die normaal altijd open staan.” 
 
“Maar die poorten waren nu dicht wat betekende dat 
we vandaag niet het terrein op konden. En dat is 
een domper zeker wanneer je bedenkt dat er 
ongeveer 80 miljoen euro van de belastingbetaler 
hierin steekt en de risico’s en mogelijke schulden 
waar de Floriade mee kampt, is het raar dat de 
mensen die via de belastingen de Floriade betaalden 
niet het terrein op mogen.”, aldus Thijs Coppus.  

Ook aan het einde van de rondleiding stond men voor een 
indehaast dichtgemaakte poort... 
 
De wandeling ging gewoon door, dan maar om het 
terrein, langs het hekwerk dat op sommige plekken 
ontbreekt en op andere plekken prompt deze week 
extra bijgeplaatst werd.  
Vervoort: “Een paniekreactie van de Floriadedirectie 
om mensen buiten te houden? Op enkele plekken 
ontbreekt hekwerk of is het stuk dus als men het 
terrein op wil...” 
 
De SP wil dat het terrein wordt opengesteld en dat 
er bijvoorbeeld rondleidingen worden 
georganiseerd. Het zou in april geopend worden 
maar dit werd verschoven naar mei en is vervolgens 
pas op 1 juni eindelijk weer open gegaan. 

 
Vervoort: “Tijdens de wandeling heeft de SP het 
terrein van de Floriade als 'publiek bezit' verklaard. 
De raadsfracties van de SP in de gemeenten die 
hebben meebetaald aan de Floriade komen snel met 
voorstellen om het terrein zo snel mogelijk voor 
publiek toegankelijk te maken en te houden.”  
 
 
Vacatures kandidaat raadsleden 
 
In januari heeft de ledenvergadering besloten dat 
de SP in Venlo opnieuw mag deelnemen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Die vinden over een 
jaar plaats, in maart 2014. Willen we goed beslagen 
ten ijs komen dan dienen we over een goed 
doordacht programma te beschikken maar net zo 
goed over een gedegen kandidatenlijst.  
 
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. Bestuur en 
fractie kennen namelijk niet de niet-uitgesproken 
ambities van onze leden en sympathisanten, meld je 
dus, ook als je twijfelt.  
 
Neem contact op met bestuurslid Jack Geelen: 06-
22822871 of stuur een e-mail: jlgeelen@gmail.com.



SP start onderzoek aangaande 
situatie spooremplacement Venlo 
 

Begin mei ontsnapte België 
aan een treinramp. Hoewel 
de schade in aantallen 
slachtoffers behoorlijk is 
was de ellende niet te 
overzien geweest als deze 
trein in een gebied met 

meer bebouwing hetzelfde was overkomen. Een 
dergelijke ongeval dwingt ons natuurlijk ook te 
kijken naar de situatie in de eigen gemeente. Mede 
daarom starten we een onderzoek met als doel te 
beoordelen welke risico’s er zijn in Venlo en 
daarnaast ook om onze alternatieven te toetsen ten 
aanzien van de huidige situatie.  
 

Fractievoorzitter Ton Heerschop licht  
de achtergrond van ons onderzoek toe: 

 
Als het spoorlijnen betreft is de SP op de hoogte van 
het feit dat gevaarlijke stoffen door de woonkernen 

Belfeld, Tegelen, Venlo (zuid/centrum) en 
Blerick rijden. Daarnaast staan met 
regelmaat treinen met gevaarlijke stoffen 
op het spooremplacement in Venlo. Het is 
allemaal het logische gevolg van het 

gegeven dat Venlo aan het einde van de 
Brabantroute ligt en draaipunt is voor transporten 
vanuit DSM in Sittard-Geleen naar Duitsland over de 
Maaslijn. 
 
In België gebeurde afgelopen weekend een ernstig 
treinongeval. Sommige media hypen het als een 
ramp maar met 'slechts' 1 dode en tientallen 
gewonden (evengoed betreurenswaardig!) denkt de 
SP-Venlo daar toch iets anders over als we zien 
hoeveel gevaarlijke stoffen vrij hadden kunnen 
komen in meer bebouwd gebied. Een dergelijk 
ongeval dwingt ons, net als bij de ramp in het 
Italiaanse Viareggo in 2009 (31 doden en 17 
gewonden), goed te kijken naar de stand van zaken 
op het spooremplacement/ rangeerterrein in Venlo. 

 
De SP wil opnieuw weer eens beoordelen hoe de 
actuele situatie nu is. Doel 
van ons onderzoek is in eerste 
instantie te inventariseren en 
beoordelen welke risico’s er 
gelopen worden en daarbij 
ook onze alternatieven 
toetsen aan de huidige 
situatie, voorafgaande aan eventuele verdere actie 
die wij zouden kunnen ondernemen. 
 
Nu kunnen we natuurlijk wederom algemene vragen 
gaan stellen aan het gemeentebestuur van Venlo 
maar wat moeten die vragen dan inhouden? De 
burgemeester zou niet anders dan kunnen stellen 
dat de situatie binnen de vergunningen valt, het 
vooral aan ProRail is om de zaak te regelen en dat 
de rampenplannen op orde zijn. Allemaal relevant 
maar volgens de SP-Venlo is verder onderzoek 
noodzakelijk.  
 
Daarom is de SP begonnen met een aantal 
gedetailleerde verzoeken aan de gemeente en 
ProRail. Op basis daarvan kijken we hoe we verder 
kunnen gaan om de veiligheid rondom het spoor in 
Venlo te verbeteren. 

 

In dat kader zal in ons onderzoek zeker ook de 
ontwikkelingen op het kazerneterrein aan de orde 
komen. Daar liggen immers plannen om vrij dicht 
op de spoorlijn te bouwen (casino, voetbalstadion, 
evenementen, vrije tijdsbesteding). De directe 
spoorverbinding tussen Venlo en de Rotterdamse 
haven is niet alleen druk qua personenvervoer maar 
ook qua goederentransport zoals gevaarlijke stoffen. 

Dit bord 'pas op brandgevaar' staat niet voor niets op het 
perron van het rangeerterrein (dat midden in de stad ligt).  
 
Je moet er niet aan denken dat een vergelijkbaar 
ongeval zou gebeuren als in Wetteren of Viareggio 
terwijl er bijvoorbeeld 17.000 mensen een 
voetbalwedstrijd bijwonen. Een situatie die we ons 
niet kunnen, maar wel moéten voorstellen. Is het 
nog wel van deze tijd dat we infrastructuur zoals 
een voetbalstadion (zo dicht) langs het spoor 
bouwen?  
 

Op het rangeerterrein gebeuren helaas regelmatig (bijna) 
ongelukken, zoals de ontspoorde wagon op deze foto. 
 
De SP heeft al vaker aan de bel getrokken over de 
situatie in Venlo, met het emplacement tussen 
binnenstad en woonwijken en hekelen het rangeren 
met gevaarlijke stoffen (zoals ammoniak) maar 
steeds stellen ProRail, ministerie en gemeente dat 
"alles binnen de normen blijft". Zulke 
emplacementen zijn tikkende tijdbommen die 
onschadelijk gemaakt kunnen worden. Al jaren 
wordt gepraat over uitplaatsing maar niet 
doorgepakt.  
 
Om te weten of de situatie nog wel actueel is moet 
deze weer eens goed onder de loep worden 
genomen, dat gaan wij onderzoeken. Vanuit de SP 
geen slappe vragen of loze politieke beloften maar 
een gedegen analyse en op basis daarvan 
alternatieven.  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Op 22 juni gaven de burgemeesters van Roermond, 
Sittard-Geleen en Venlo aan te willen praten met 
het Rijk om het aantal giftreinen te verminderen dat 
door woonwijken in die gemeenten rijdt.  
De SP is positief verrast door dit plan, hopelijk 
pakken de burgemeesters nu ook door. We houden 
het in de gaten. Wordt zeker vervolgd. 


