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AGENDA 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(denktank en scholing) op dins-
dag 16 februari en 8 maart, 
20.00 uur in De Glazenap, 
Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Bestuursoverleg op 2 februa-
ri en 1 maart, 20.00 uur in de SP
-fractiekamer, Garnizoenweg 3 
te Venlo, gebouw E-115. 
 
 Fractieoverleg op maandagen  
9 en 23 februari, 7 en 21 maart. 
Steeds om 20.00 uur in de frac-
tiekamer (kazerne, E-115). 
 

 Zaterdag 19 maart Partij-
raad in ‘De Moed’ te Amersfoort.  
 
 Vanaf 22 januari: actie voor 
ondernemers op Keulse Barrière. 
Meer informatie vindt je op onze 
website www.venlo.sp.nl  

Vlak voor kerst kreeg de gemeenteraad 
een brief van B&W dat het aantal stem-
bureaus in de gemeente voor het refe-
rendum rondom het associatieverdrag 
met Oekraïne (op 6 april aanstaande) 
teruggebracht zal worden van 50 vaste 
stemlokalen naar 19 vaste met 2 mo-
biele stembureaus. Is democratie te 
duur? De SP wil opheldering en stelde 
er op 5 januari raadsvragen over. 
 
In de raadsinformatiebrief stelt het Col-
lege van B&W dat gemeenten van de 
Rijksoverheid minder geld krijgen om 
verkiezingen mogelijk te maken, zoals 

de bemensing en 
huur van locaties 
voor stembu-
reaus. Deze be-
zuiniging zou een 
beperking van 

het aantal stemlokalen feitelijk noodza-
kelijk maken, zo stelt B&W. 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “Op basis 
van welke criteria is de beoordeling 
gedaan van het terugbrengen van on-
geveer 60% van de stemlokalen?” 
  
Voor het eerst gaat de gemeente wer-
ken met mobiele stembureaus. Heer-
schop: “Een interessante proef om 
meer mensen te bewegen te gaan 
stemmen maar het kan niet zo zijn dat 
deze mobiele stemlokalen, die (op een-

tje na) hooguit twee uur op een plek 
staan, in de plaats komen van vaste 
stembureaus. En al helemaal niet als de 
reden is enkel om geld te besparen.” 
 
Heerschop: “We willen weten welke 
initiatieven B&W heeft genomen om het 
kabinet aan te spreken? Of ziet ze die 
bezuiniging als een gegeven en gaat ze 
er zo maar mee akkoord?” 
“De overheid is verplicht verkiezingen 
mogelijk te maken en dus ook de aan-
wezigheid van voldoende stembureaus, 
verspreid over de gemeente in elke 
wijk zodat de drempel om te gaan 
stemmen zo laag mogelijk is. Daar 
moeten we niet op willen beknibbelen.” 
 
Op 12 januari maakte het ministerie 
plots bekend maakte dat ze 10 miljoen 
euro extra beschikbaar stelt voor het 
organiseren van het referendum. Dit 
kan betekenen dat de gemeente Venlo 
met dit extra budget de vermindering 
van het aantal stembureaus kan terug-
draaien of meer stemlokalen inrichten 
dan waartoe ze nu besloten heeft. 
Daartoe hebben we meteen aanvullen-
de raadsvragen ingediend.  
 
Twee dagen later schreef B&W dat met 
het extra geld toch meer stembureaus 
komen: 30 vaste en 2 mobiele stemlo-
kalen. Goed dat B&W dit besloten 
heeft. Al was er wat ‘hulp’ voor nodig... 

Stemlokalen wegbezuinigen? Of toch maar niet? 

Rijke Nieuwjaarsreceptie 
Op 4 januari hielden we, in de zaal van 
Café de Inaborg in Arcen, onze Nieuw-
jaarsbijeenkomst die gecombineerd 
werd met de Jaarvergadering. 
 
Afdelingsvoorzitter Peter Nelissen open-
de de avond met een toost op het nieu-
we jaar en vervolgens een terugblik op 
wat we bereikt hebben in 2015 en wat 
we in 2016 voor elkaar willen krijgen. 

 

Daarover mocht fractievoorzitter Ton 
Heerschop tekst en uitleg geven. Hij 
keek tevens al verder vooruit naar de 
verkiezingen voor de gemeenteraad in 
2018, Tweede Kamer in 2017 en het 
referendum dat op 6 april aanstaande 
gehouden wordt.  

Heerschop: “We liggen op koers maar 
van achterover leunen is geen sprake 
want er blijft van alles te doen en te 
regelen, zeker als we willen doorgroei-
en naar deelname aan het gemeente-
bestuur in 2018. En die kans bestaat, 
we worden serieus genomen en steeds 
meer van onze voorstellen aangeno-
men.”  
 
Daarna was de zaal aan de beurt. Afde-
lingsbestuur en volksvertegenwoordi-
gers werden bevraagd op wat ze aan-
gekaart hebben en wat ze voor elkaar 
kregen, en wat niet, zowel in de partij-
afdeling, stadhuis en provinciehuis. 
  
Na de pauze was de vloer voor Joop 
Kerver. We hadden hem bereid gevon-
den om met een scherpe blik naar de 
stand van zaken te kijken in Venlo en 
de wereld, en een discussie daarover 
aan te zwengelen. 
 
Ton Heerschop gaf een opsomming van wat 
we als SP in 2015 bereikt hebben. Het werd 
een indrukwekkend lijstje dat je hier kunt 
bekijken: http://tinyurl.com/hkkjtnl 
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 Afdelingsvoorzitter 
Peter Nelissen 
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peternelissen1963@gmail.com 
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Petra Raijer 
06-34 06 97 96 
petraraijer63@gmail.com 
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FRACTIE 
 

 Raadslid, fractievoorzitter 
Ton Heerschop, 077-37 37 307  
ton.heerschop@gmail.com 
 
 Raadslid, fractiesecretaris 
Alex. Vervoort, 06-45 61 16 49  
avervoort@sp.nl 
 
 Raadslid 
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Op initiatief van de SP-Venlo bracht gedeputeerde 
Marleen van Rijnsbergen op 7 januari een werkbezoek 
aan Venlo. In het stadhuis en ziekenhuis sprak ze met 
belanghebbenden achter het reanimatienetwerk en 
mogelijkheden om het in de hele provincie tot een 
succes te maken. 
 
Vanaf 2008 streed de SP voor een dekkend netwerk 
van defibrillatoren (AED) en opgeleide vrijwilligers, die 
in geval van hartproblemen bij een slachtoffer door 
een oproep zo snel mogelijk eerste hulp kunnen verle-
nen in de cruciale eerste 6 minuten, wanneer vaak 
een ambulance nog onderweg is. Deze inzet van bur-
gerhulpverleners kan levens redden en de kwaliteit 
van leven verbeteren. 

Een motie daartoe werd in 2010 una-
niem door de gemeenteraad aange-
nomen en in 2013 werd ons verzoek 
om tot een dekkend reanimatienet-
werk te komen zelfs verankerd in het 
gemeentelijk gezondheidsbeleid. 
 

Afgelopen oktober was in Blerick de presentatie van 
de overkoepelende stichting Hart voor Venlo, dat zich 
met steun van de gemeente Venlo sterk maakt voor 
een gemeentedekkend netwerk van AED’s en opgelei-
de vrijwilligers in heel Venlo.  
Want op dit moment zijn vooral de dorpen goed dek-
kend maar in de stadsdelen is dit later op gang geko-
men. Veel is gedaan maar er is ook nog werk aan de 
winkel dus.  
 
Daartoe ging die 7e januari, het bestuur van Hart voor 
Venlo in gesprek met verschillende belanghebbenden, 

waaronder gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen 
(SP, zorg en welzijn), SP-raadsleden, burgemeester 
Scholten, ambtenaren van gemeente en provincie, 
leden van stichting HartslagNu, ambulancezorg, en de 
bestuursvoorzitter en hoofdcardioloog van het VieCuri 
Medisch Centrum in Venlo. 
 
Jack Geelen, SP’er én bestuurslid van Hart voor Venlo: 

“In het stadhuis en in het ziekenhuis werd ge-
sproken over het belang van het reanimatie-
netwerk en om mogelijkheden te verkennen 
om de kennis te verspreiden binnen de provin-
cie met als doel de krachten te bundelen om 

een hartveilig Limburg te kunnen creëren.”  
 
Gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen gaf aan het 

een waardevol bezoek te vinden en de opge-
dane kennis te delen in het Provinciehuis en 
zich sterk te maken om reanimatienetwerken 
in de hele provincie tot een succes te laten 
worden zodat nog meer vrijwilligers opgeleid 

worden, bedrijven betrokken, AED’s opgenomen in het 
netwerk en dus meer levens gered kunnen worden. 
 
Als initiatiefnemer van dit bezoek, en als politieke 
aanjager van het reanimatienetwerk, zijn we verheugd 
hoe een en ander een vlucht heeft genomen. 
 
Mede dankzij HartslagNu en Hart voor 
Venlo is er een beter overzicht van het 
aantal AED’s binnen de gemeentegren-
zen, worden vrijwilligers nog beter bege-
leid en opgeleid en is ook een modern 
oproepsysteem ontwikkeld. Een politiek 
proces van jaren heeft nu geleid tot een 
succesverhaal dat levens redt! 

SP haalt borging aanpak geweld binnen  
 
In december besprak de gemeenteraad het integraal 
veiligheidsbeleid van de gemeente Venlo. Probleem 
daarbij was dat het project Veilig Publieke Taak een 
belangrijk onderdeel is maar intussen door ‘Den Haag’ 
was wegbezuinigd. Dankzij inzet van de SP blijft het in 
Venlo toch behouden. 
 
Ingeval van veiligheid zijn vrijwel alle Venlose politie-

ke partijen het er over eens dat het project 
Veilig Publieke Taak borging moet vinden 
binnen de overheid. Een project dat geweld 
op de werkplek vermindert en kennis over 
de aanpak van agressie deelt. 
 

Raadslid Ton Heerschop: “Politiemensen, brandweer-
mensen, ambtenaren, verpleegkundigen, artsen, con-
ducteurs en ook raadsleden en wethouders doen hun 
werk in het belang van de samenleving. Daar mogen 
we geen agressie tegen tolereren. Hoe oneens men 
het ook is met de besluiten die deze mensen nemen.”  
 

“Om dit project op een laagdrempelige manier lokaal 
alsnog te borgen, diende de SP 16 december een mo-
tie in die door de burgemeester werd overgenomen.”  
 
Dankzij de SP is de fout uit ‘Den Haag’ hersteld en 
kunnen mensen die werken voor de publieke taak in 
Venlo rekenen op steun vanuit de gemeente. 
 

Heerschop: “Daarmee nemen we niet alleen het voor-
touw, we zorgen ook voor het behouden van kennis 
over slimme oplossingen om agressie terug te drin-
gen. Een zaak die ons allemaal aangaat. En daarmee 
was ook het veiligheidsbeleid weer compleet.” 

Vanwege de feestdagen én de vele bezuinigingen die 
de mensen ook dit jaar op hun dak kregen, trakteer-
den we winkelend publiek in de winkelcentra rond de 
kerstdagen op een smakelijk presentje en een eigen 
wenskaart. Beiden vielen in de smaak, erg leuk.  
 
Het kabinet wil ons doen geloven dat de crisis voorbij 
is maar alleen de grootverdieners merken daar iets 
van. Voor het gros van de mensen is er weinig veran-

derd, de werkloosheid blijft hoog 
en het vertrouwen laag. 
Ook dit jaar gaan mensen de ge-
volgen van de bezuinigingsdrift 
merken. Nog meer zuur? Dan 
brengen we zelf wel wat zoets naar 
de mensen toe, zo dachten we. 
 

In de gedachte van de feestdagen zetten we in enkele 
stadsdelen winkelende mensen in het zonnetje met 
een symbolische traktatie door het uitdelen van kerst-
koekjes, chocolaatjes en kerstkransjes. 
Daarnaast kreeg men de kerstkaart van de SP-Venlo 
mee met een strijdbare gedachte op de achterkant. 
 
De actie leverde goede gespreksstof op en een kans 
om onze mening te belichten, zorgen bij mensen weg 
te nemen en vragen te beantwoorden.  

Hart voor Venlo wil meer levens redden 

SP-traktatie voor winkelende passanten 


