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Het nieuwe jaar is begonnen. Het zal u
niet ontgaan zijn dat 2017 een belangrijk jaar wordt. U mag op 15 maart
weer naar de stembus. En de vraag die
voorligt is duidelijk: Wil de
kiezer na zes jaar Rutte nog
een knetterrechts kabinet
onder zijn leiding, of nu
echte verandering?
Wil men weer wat te zeggen hebben
over zorg, openbaar vervoer, onderwijs
en uw werkplek? Of gelooft men dat de
marktwetten van vraag en aanbod alles
vanzelf regelen?
In verkiezingstijd worden deze gesprekken weer overal gevoerd, bij de
koffieautomaat op het werk, in de voetbalkantine en aan de keukentafel thuis.
Op al die plekken merkt u dan wel wie
het met u eens is en wie niet.

Wie sympathiseert met onze partij. En
misschien weleens lid zou willen worden.
En dat is hard nodig. Wij gaan de strijd
aan. Voor echte verandering, voor de
menselijke maat en voor zeggenschap
over onze leefomgeving.
Tegen groeiende tweedeling,
tegen het doorgeslagen
marktdenken en tegen een
elite die mijlenver afstaat
van de realiteit van grote
delen van Nederland.
En voor die strijd hebben we ieders
hulp nodig. Wie weet kunt u dan wel
met uw goede vriend, partner of teamgenoot samen campagne voeren voor
een knallende verkiezingsuitslag. Dat is
toch mooi? Winnen doen we samen!

Een geslaagde Nieuwjaars
-borrel in stadhuis Venlo

Ton Heerschop gekozen
op SP-lijst Tweede Kamer

Op donderdag 12 januari hielden we
onze Nieuwjaarsbijeenkomst die werd
gecombineerd met de jaarvergadering.
Er werd uiteraard getoost op het nieuwe jaar maar ook vooral gepraat over
de aanstaande verkiezingen.
Bijzonder was dat burgemeester Scholten (VVD) als speciale
gast het welkomstwoord verzorgde en vertelde over de opkomst van de lokale SP. Bijzonder.

We zijn er trots op dat ons gemeenteraadslid Ton Heerschop op het partijcongres op 14 januari een hoge 19e
plaats krijgt op de kandidatenlijst van
de SP voor de Tweede Kamerverkiezingen. “Het is tijd voor een grote SP in de
regering, om de strijd aan te
binden tegen cynisme, verdeeldheid en kaalslag, om weer
hoop en vertrouwen te bieden,
om het voor iedereen beter te
maken in dit land en niet enkel voor
degenen die het al goed hebben.”

Als je dan toch in dit historische stadhuis te gast mag zijn, dan
meteen de leden een extraatje bieden in de vorm van
een rondleiding door het gebouw, dat anders alleen op
afspraak met een gids te bezoeken is.
Daarnaast stonden we stil bij de werking van de lokale democratie en onze
rol daarin, waarvoor we een presentatie verzorgden. Dit leverde meteen een
goede discussie op over de werkelijke
invloed die de burger kan hebben en
hoe dit zich uit in het publieke debat.
Daarmee was dan ook vlug een bruggetje gemaakt naar de verkiezingen
voor de Tweede Kamer die op 15 maart
gehouden wordt. De plannen die we
voor de campagne deze ledenavond
presenteerden werden met enthousiasme ontvangen.
Met zo’n geslaagde start gaat het ook
vast een mooi (politiek) jaar worden!

Deze direct verkiesbare plaats is ook
een mooi compliment voor zowel Ton
als voor onze SP-afdeling en raadsfractie. Een compliment voor zijn inzet,
opstelling, het vele werk en de vastberadenheid om steeds samen met anderen zaken voor elkaar te boksen.
Heerschop: “Een grote SP in het kabinet is nodig om echte oplossingen te
beiden voor de problemen die we zien.
Niemand zit te wachten op voortzetting
van het huidige kabinet (VVD-PvdA) dat
ook niemand wenste maar er toch
kwam. Niemand zit te wachten op nog
meer façadepolitiek of extremistischpopulistisch rechtse schijnoplossingen.”
Met plaats 19 staat Ton klaar om te
knokken voor een betere en socialere
samenleving, en de SP staat klaar om
met een stevige campagne te knokken
zodat Ton op 15 maart in de Tweede
Kamer gekozen wordt!
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AGENDA
Fractieoverleg op maandag 6
en 20 februari om 19.30 uur in
de fractiekamer, Hanzeplaats 1
Venlo (stadskantoor) 1e verdieping.
Bestuur overleg op dinsdag
7 februari en 7 maart om 19.30
uur in de fractiekamer, stadskantoor, Hanzeplaats 1 te Venlo.
Kerngroep bijeenkomst op
dinsdag 14 februari om 20.00
uur. Locatie is nog onbekend.
Partijraad op zaterdag 28
januari te Amersfoort.
Aftrap lokale verkiezingscampagne op vrijdag 17 februari om
19:00 uur in de Hertog Jan brouwerij met een rondleiding.
Vanaf medio februari vinden
er diverse campagneactiviteiten
plaats: folderen, verspreiden,
(aan)bellen, bezoeken. Doe mee!
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hulpdienstvenlo@sp.nl
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Afdelingsvoorzitter
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peternelissen1963@gmail.com
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petraraijer63@gmail.com
Coördinator Kerngroep
Stefan Hugues
06-52 35 07 17
hugues@home.nl

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
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
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Parkeertarieven gaan op de schop
Op woensdagavond 21 december werd in de gemeenteraad opnieuw gesproken over het parkeerbeleid. Alles
rondom parkeren in Venlo is verworden tot een behoorlijke soap, zeker met het gedoe rondom de
parkeergarages. Nu stonden de tarieven
ter discussie maar het ene heeft altijd met
het andere te maken.
Op een parkeerterrein achter een slagboom en in een
gemeentelijke parkeergarage betaalt men vanaf 1 februari een variabel tarief, wat geldt in het hele centrum
en dat in het weekend duurder is. Daarmee worden alle
tarieven gelijkgetrokken.
Om te voorkomen dat uitgeweken en langdurig in de
omliggende wijken wordt geparkeerd, wordt daar vanaf
april een 'blauw zone' ingesteld met een maximum parkeerduur of enkel voor abonnementhouders.
Of hiermee de stad werkelijk meer ‘gastvrij’ wordt, zoals het gemeentebestuur stelt, valt nog maar te bezien.
Fractievoorzitter Ton Heerschop voerde namens de SP
het woord: “De SP blijft van mening dat Venlo
het meest gebaat is met een integrale oplossing
als het om parkeren gaat. Wat we ook mogen
afspreken in de gemeenteraad, in het raadsvoorstel staat dat de tarievenwijziging pas op 1 februari ingaat. En precies die maand is er weer een debat over
parkeren, dan over de garages.”
“Welke redenen er ook zijn om nu per se deze discussie
te willen voeren, het lijkt wel alsof het gemeentebestuur
de lap rood vlees in de arena wil gooien zodat iedereen
er weer opduikt. Maar wat is de achterliggende visie?
Waarom die salamitechniek van beetje bij beetje naar
'iets' toe redeneren?”

we daar de discussie over voeren. En ik hoop oprecht
dat de wethouder daar in februari ook duidelijk over is.”
Ton Heerschop: “De mensen in Venlo, onze ondernemers en bezoekers willen een oplossing. Ze willen
voortvarendheid. En dat brengt deze discussie over parkeertarieven nu niet.”
“Van de andere kant zien we gunstige effecten als het
gaat over tweede abonnementen in de binnenstad. Dit
is in mindere mate een melkkoe geworden. Daar staat tegenover dat de tarieven voor de topdagen, het weekend,
worden verhoogd. Onze bezoekers betalen dus extra en is dat wat we eigenlijk willen?”
Heerschop: ”Het lijkt wel of zonder al te veel argumentatie alle andere oplossingen per definitie niet gedragen
worden. Die houding moet echt anders wat de SP betreft. Wij pleiten voor een intensieve discussie tussen
raad, college en mensen die betrokken zijn bij de problematiek van parkeren. Zodat alle goede ideeën in februari op tafel liggen.”
Een toezegging dat de wethouder dit zal omarmen
kwam er niet. Het debat verliep gelukkig wel constructief en de antwoorden van het college waren zodanig
dat de SP kon instemmen met het tarievenvoorstel. Te
meer omdat er geen betere alternatieven op tafel verschenen.
Zoals gesteld, spreekt de gemeenteraad in februari
2017 opnieuw over de ontstane parkeerproblemen. Dan
komen de renovaties of sloop
van de beide gesloten parkeergarages aan de orde.

“Wil dit college de geesten rijp maken voor andere oplossingen in Venlo, bijvoorbeeld een parkeergarage onder het Julianapark, zeg dat dan gewoon dan kunnen

Mogelijk dat een besluit daarover de tarievenstructuur opnieuw doet wijzigen en dan
wordt het 2,5 uur durende debat van deze decemberavond vast ook opnieuw gevoerd…

Vragen over brand kamerverhuurpand

Kerstactie: Een traktatie voor iedereen

In de ochtend van 1 januari was er brand in een pand
voor kamerverhuur aan de Eindhovenseweg in Venlo. Het gebouw en het naastgelegen
hotel moest worden ontruimd, verblijvende mensen en dieren werden geëvacueerd. Het lijkt het erop dat de
brand een groot deel zo niet de gehele zolderverdieping/dak betrof.

In de gedachte van de feestdagen én de vele bezuinigingen, trakteerde de SP vlak voor kerst winkelende
mensen op kerstkoekjes, chocolaatjes en
kerstkransjes. Dat viel goed in de smaak.
Daarnaast vroegen we ook aandacht voor
de actie voor het Nationaal ZorgFonds.

Over zulke panden met kamerbewoning zijn al vaker vragen gesteld. Gezien het feit dat het hier een locatie betreft waar mensen verblijven en ook overnachten, en gezien het naast dit pand gelegen hotel ook ontruimd is, roept deze brand diverse vragen op bij de SP.
Het gemeentebestuur kreeg van ons dan ook raadsvragen waarbij we onder meer willen weten of er onderzoek wordt gedaan naar het functioneren van brandwerende voorzieningen in zulke panden maar ook of die
geïnspecteerd worden op bouwkundige- en brandveiligheid en of dit opnieuw bekeken dient te worden bij alle
kamerverhuurpanden.
Daarnaast kregen we signalen dat er onduidelijkheid
bestaat wie wat inspecteert. Daarom ook de vraag of
gemeente en brandweer onderling contact hebben over
de veiligheid van panden voor kamerverhuur, hotels,
instellingen en dergelijke.
B&W moet binnen 30 dagen onze vragen beantwoorden.

Op onze weggeefactie kregen we veel enthousiaste reacties. Men vond het leuk maar ook apart dat de SP in
deze koude een attentie staat uit te delen. Voor onszelf
is deze ludieke actie het leukste om elk jaar te doen.
En ook al is het steenkoud, zoals die dagen, de leuke
reacties van de mensen zijn hartverwarmend, net als de
goede gesprekken die we zo kunnen voeren.
Want onze aanwezigheid was voor
mensen ook aanleiding om te vragen hoe bepaalde zaken nu werkelijk zitten maar ook wat het SPstandpunt is als het gaat om de dingen die velen bezighouden. Denk
aan de terreurdaden van de laatste
tijd maar ook zorgen over de bezuinigingen, vluchtelingenproblematiek, werkzekerheid, de zorg en veiligheid.
Goed dus dat we de straat opgingen, niet alleen om de
terechte zorgen bij mensen weg te nemen en vragen te
beantwoorden, maar ook om gewoon op een ludieke
wijze een attentie uit te delen.
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