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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-
dagen 11 en 25 februari, 19.30 
uur in stadskantoor, Hanzeplaats 
1 te Venlo (kamer 1.11). 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
12 februari om 19.00 uur in Bou-
levard Hazenkamp, Albert Ver-
weystraat 6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 12 februari om 20.00 
uur in Boulevard Hazenkamp, 
Albert Verweystraat 6 in Blerick.  

 Nieuwjaarsborrel en Leden-
vergadering op dinsdag 29 ja-
nuari om 19.30 uur in Boulevard 
Hazenkamp, Albert Verweystraat 
6 in Blerick. 

Op 10 december vernamen we dat printerfa-
brikant Océ bekend maakte dat ze, zo vlak 
voor de feestdagen, tot wel 300 mensen 
gaat ontslaan vanwege tegenvallende jaar-
cijfers. Het Japanse moederbedrijf Canon 
zou de teugels strakker gaan aantrekken en 
wil dat er in Venlo zwarte cijfers geschreven 
gaan worden.  
De SP wil dat de gemeente in actie komt om 
te voorkomen dat er dadelijk 300 mensen 
op straat staan. 
 
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: 

”Océ is de tweede werkgever van Ven-
lo, als er daadwerkelijk zoveel mensen 
ontslagen gaan worden is dat een flin-
ke klap. Niet alleen voor de werkgele-

genheid maar ook voor de gezinnen achter 
die ontslagen mensen. De SP is van mening 
dat naast de vakbonden ook de gemeente 
hierin haar rol moet nemen.” 
 
“Zo vroegen we van het gemeentebestuur of 
zij actie(s) gaat ondernomen door om de 
ontslagen te voorkomen, of dat de gemeen-
te iets voor deze mensen kan betekenen, of 
het college in gesprek is met Canon/Océ?” 
 
Océ geeft aan dat de afdeling Research and 
Development de komende jaren flink wordt 
ingekrompen, juist op dit gebied kent Océ 
een grote innovatiekracht. “Daarom willen 
we weten welke gevolgen de ontslaggolf 
heeft voor de regionale economie en werk-
gelegenheid.” 

“Gezien dat juist op innovatie in onze regio 
sterk ingezet wordt, lijkt het de SP dat er 
vraag is naar de kennis en kunde van juist 
deze mensen. We zijn benieuwd welke rol 

de gemeente kan spelen om 
deze mensen snel weer aan 
de slag te krijgen? Kan bij-
voorbeeld het Werkplein/ 

Werkgeversservicepunt deze mensen helpen 
in het kader van werk naar werk?” 
 
Wethouder Boom (PvdA, economie) ant-
woordde op 19 december dat met de Océ-
directie is besproken wat de gemeente Ven-
lo kan betekenen om de individuele gevol-
gen te beperken voor mensen die ontslagen 
gaan worden en ook is gesproken over ge-
volgen voor de regionale economie. 
 
De wethouder gaf daarbij aan dat Océ nooit 
het getal van 300 ontslagen heeft genoemd, 
dat is door de pers zo gespeculeerd, wel dat 
er wereldwijd 10% bezuinigd wordt waar-
over eind januari 2019 Canon/Océ een be-
sluit neemt.  
De gemeente Venlo heeft aan Canon/Océ 
aangeboden om de "boventallige werkne-
mers" te bemiddelen naar nieuw werk.  
 
Angelique Weingarten: "Deze reactie stemt 
ons voor nu tevreden. We vroegen de wet-
houder (en dat zegde hij toe) om ons op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen. 
Aan de hand daarvan bepalen we onze 
eventuele vervolgstappen." 
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SPeerpunten 

SP vraagt om actie: voorkom ontslagen bij Océ  

De integrale aanpak actief uit armoede en 
schulden werd in december unaniem aange-
nomen door de gemeenteraad. Een belang-
rijk speerpunt van de SP in de coalitie is 
daarmee nu al ingevuld. “De komende jaren 
moeten ertoe leiden dat mensen echt een 
verandering en verbetering gaan merken.” 
 
SP-wethouder Alexander Vervoort: “Ik ben 

erg blij dat de raad na een goede dis-
cussie het nieuwe beleid aannam. Dank 
voor de steun en het vertrouwen! Met 
de wensen die de raad uitsprak wordt 

het uitvoeringsprogramma de komende tijd 
aangescherpt. Vervolgens kunnen we aan de 
slag met dit nieuwe beleid als basis.” 
 
“Ik wil ervoor zorgen dat we mensen die in 
schulden dreigen te raken eerder in beeld 
krijgen om te voorkomen dat iemand in grote 
problemen komt. Daarvoor wil ik samenwer-
ken met diverse instanties in de sociale om-
geving van mensen die vroegtijdig signalen 
kunnen oppikken. Denk aan scholen, thuis-
zorg of werkgevers die we zo meer bewust 
maken van de rol die ze kunnen spelen.” 
 
Vervoort: “Daarnaast zet ik me in om de 
armoedeaanpak persoonlijker te 
maken met meer aandacht voor de 
mens. Ik hoor te vaak dat mensen 
zich niet door de gemeente gehol-
pen voelen, ongezien of niet serieus geno-
men voelen. We moeten als gemeente beter 

benaderbaar zijn en meer oog hebben voor 
wat mensen echt nodig hebben om uit de 
ellendige situatie te komen en te blijven. 
Werk, schuldhulpverlening en nazorg moe-
ten ervoor zorgen dat mensen snel weer 
uitzicht op verbetering krijgen.” 
 
“Het is mijn ambitie om armoede en schul-
den drastisch aan te pakken, problemen bij 
de bron aan te pakken. Armoede onder kin-
deren is mij een doorn in het oog. Elk kind 
verdient de beste kansen. We gaan kijken 
naar wat echt nodig is om mensen uit de 
armoedesituatie te helpen. Als we daar meer 
oog voor hebben, krijgen we beter in beeld 
of onze aanpak ook echt bijdraagt aan min-
der armoede.” 

“Veranderingen gaan niet van vandaag op 
morgen maar dit nieuwe beleid zal ervoor 
moeten zorgen dat mensen echt een veran-
dering gaan merken. Daar ga ik me sterk 
voor maken.” 
“Dat doe ik natuurlijk niet alleen maar met 
al die mensen die zich hier hard voor maken 
om het voor mensen beter te krijgen in Ven-
lo. Nu vlug aan de slag!” 

Nieuw beleid: armoede en schulden voorkomen 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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In 2018 hielden we een onderzoek naar het functioneren van 
de schuldhulpverlening in Venlo. Dit was een herhaling van 

hetzelfde onderzoek dat de SP in 2014 deed 
waardoor toen de nodige verbeteringen werden 
doorgevoerd. Uit het herhaalonderzoek kwam 
echter iets nieuws, namelijk grote ontevreden-
heid over bewindvoering. Dat vraagt om een 
verdiepend nieuw onderzoek dat nu start. 

 
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Driekwart van de 

ondervraagden uit het onderzoek is (zeer) ontevreden 
over de bewindvoerder die ze in de arm genomen 
heeft.”  
Denk aan klachten over geen of veel te laat betaald 

leefgeld. Schulden die verdubbelen of verdrievoudigen. Reke-
ningen die niet betaald worden en er dus boetes bovenop de 
rekening komen. Geen toegang tot eigen dossiers. Niet of 
nauwelijks op de hoogte zijn hoe hoog de eventuele schulden 
zijn. De tijd tussen de start van bewindvoering en aanmelding 
bij schuldhulpverlening is erg lang. Helemaal geen tot zeer 
weinig communicatie met mensen vanuit de bewindvoerder. 
 
Weingarten: “Al die reacties, eigen ervaringen en verzoeken 
aan de SP-Hulpdienst, deden de SP-Venlo bewegen om nu 
een onderzoek naar bewindvoering te starten. Wij roepen 
mensen op om met ons in gesprek te gaan. Wij willen graag 

weten wat er mis gaat met bewind om zo misstanden aan de 
kaak te kunnen stellen. Doelstelling is om, net als bij de schuld-
hulpverlening, ook binnen de bewindvoering verbeteringen voor 
elkaar te krijgen.”  
 
Raadslid Petra Raijer zal in gesprek gaan met mensen die hun 

verhaal willen delen met ons. “Dat doen we middels een-
op-een gesprekken zodat er tijd en ruimte is om het hele 
verhaal te vertellen en te kunnen doorvragen. In het on-
derzoeksrapport zullen de reacties anoniem gemaakt wor-

den, er worden geen (echte) namen gebruikt van de mensen die 
de moed namen om hun verhaal bij ons te doen.” 
 
“Het is een kwalijke zaak dat juist de bewindvoerders, waarbij 
mensen aanklampen voor hulp, de hele situatie uit de hand laten 
lopen. Er zijn goede en minder goede bewindvoerders en er zijn 
bewindvoerders die onmiddellijk zouden moeten stoppen omdat 
zij er een enorme puinhoop van maken. Ook bij onze Hulpdienst 
komen zeer regelmatig hulpverzoeken binnen over slechte be-
windvoerders.”  

 
Meedoen aan het onderzoek (dat loopt tot 30 april) kan ook 
online op onze website. Kijk in het blokje bovenaan in de rech-
terkolom, ga naar het nieuwsbericht (21 januari) of voer deze 
link in: https://venlo.sp.nl/form/vragenlijst-onderzoek-
bewindvoerders  

Op 31 december was er zwaar bewapende politie in actie in 
hartje Venlo. Er zou een ernstige bedreiging zijn na een con-
flict in de criminele sfeer. Daarvoor werd een straat in het 
centrum zelfs afgezet en ook in Venlo-oost werd een woning 
bewaakt. Voor de SP-fractie aanleiding om hierover meteen 
vragen te stellen aan het gemeentebestuur. 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “De politie heeft op oudjaarsdag 

een stevige inzet moeten plegen in de Bolwaterstraat. 
Reden lijkt een ruzie in het criminele circuit. Gezien de 
aard en omvang van deze politieactie en het feit dat dit 
gevoelens van onveiligheid in de samenleving geeft 

heeft de SP vragen aangemeld.”  
 
“Zo wilden we weten of de aard en omvang van de ruzie in 
het criminele circuit bekend is bij B&W en of dat aanleiding 
gaf om ook bestuurlijk in deze straat in te grijpen?”  
 
“Ook vroegen we ons af of er een relatie aangaande deze 
actie is met eerdere incidenten in het criminele circuit in Ven-

lo, bijvoorbeeld de recente beschieting van een woning in Venlo-
Zuid en in Oost?”  
 
“Verder wilden we vernemen wat het col-
lege gaat doen om de mensen die met 
deze politieactie werden geconfronteerd, 
maar verder niets van doen hebben met 
criminaliteit, weer een gevoel van veilig-
heid dan wel nazorg te geven?”  
 
Enkele dagen later, op 4 januari, sprak de burgemeester met 
buurtbewoners over de situatie op de Bolwaterstraat. De fractie-
voorzitters in de gemeenteraad werden aansluitend daarop door 
de burgemeester bijgepraat.  
 
Ton Heerschop: “De vragen die diverse partijen stelden zijn 
daarbij zover dat mogelijk was beantwoord. Zodoende zijn ook 
de vragen die de SP op oudjaarsdag indiende  beantwoord. Ge-
zien het vertrouwelijke karakter van beide gesprekken en de 
beantwoording kunnen ook wij, in het belang van het politieon-
derzoek, geen mededeling doen. Hierover is namens alle fractie-
voorzitters een verklaring breed bekend gemaakt.”  

Impact politie-inzet Bolwaterstraat? 

Enquête: diepgaand onderzoek gestart naar bewindvoering in Venlo 

“Zo willen we van B&W weten of ze onze analyse deelt dat een 
opnamestop van een ziekenhuis in de periode direct na de feest-
dagen waarschijnlijk te maken heeft met de beschikbaarheid van 
personeel en niet met de beschikbaarheid van ziekenhuisbed-
den.” 
 
“Als het om een personeelsprobleem gaat, gaat de gemeente 
dan contact opnemen met VieCuri om te bezien of de gemeente 
een rol kan spelen aangaande bemiddeling van personeel?”  
 
Onmiddellijk na de bekendmaking van de opnamestop in VieCuri 
reageerde een huisarts verbaasd via de sociale media. Hij wees 
op de nog komende winter en uitte zijn zorgen aangaande de 
beschikbaarheid van ziekenhuiszorg.  

Angelique Weingarten: “Dan vragen wij ons af of de op-
namestop bij VieCuri voor de burgemeester, als voorzit-
ter van de Veiligheidsregio, reden is om nader te beoor-
delen of de opgeschaalde acute zorg in de regio is ge-
waarborgd? Op welke wijze gaat hij dit beoordelen en 

terugkoppelen met de gemeenteraad?”  
 
“We kijken uit naar de beantwoording en wat de gemeente kan 
betekenen in het garanderen van de (ziekenhuis)zorg voor de 
regio Venlo, nu en in de toekomst.” 
 
(B&W dient binnen de dertig dagen de vragen te beantwoorden.)  

Is ‘code rood’ ziekenhuis VieCuri eerder gebrek aan zorgpersoneel? 
Voor de ziekenhuizen in Venlo en Venray gold korte tijd een 
opnamestop. Alle 480 bedden zouden bezet zijn. Volgens het 
VieCuri kon men door de grote toeloop van patiënten de hoe-

veelheid niet aan en komt dit probleem 
vaker voor. De opnamestop roept bij huis-
artsen de nodige vragen op. Zo ook bij de 
SP die de voorzitter van de Veiligheidsregio 
begin januari om opheldering vroeg. 
 

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Op 2 januari kwam 
in de media naar buiten dat het ziekenhuis in Venlo een op-
namestop had afgekondigd. Volgens een woordvoerder van 
het VieCuri kwam dit doordat alle bedden vol lagen.” 
 
Voor de SP is dit een vreemd beeld. Immers is het juist tij-
dens de feestdagen gebruikelijk dat ziekenhuizen een lagere 
bezetting in zowel patiënten als personeel hebben. Daarnaast 
kwam in dit kader de vraag naar boven wat de situatie is 
binnen het ziekenhuis als men wel met de gevolgen van win-
terweer te kampen krijgt? Denk hierbij aan griepepidemieën 
en gevolgen van valpartijen door gladheid. 
 
“De analyse van de SP is dan ook dat er waarschijnlijk geen 
sprake is van te weinig bedden, maar te weinig personeel 
voor die bedden. Reden voor ons om bij het gemeentebe-
stuur te vragen wat hieraan gedaan kan worden.” 

https://venlo.sp.nl/form/vragenlijst-onderzoek-bewindvoerders
https://venlo.sp.nl/form/vragenlijst-onderzoek-bewindvoerders
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In de gemeenteraad dienden SP en CDA op 9 januari 
een motie in om ventvergunningen beter af te stem-
men op het gezondheidsbeleid waarmee met name 
jongeren minder in de verleiding worden gebracht om 
ongezonde snacks te kopen bij ventwagens die bij 
scholen staan. 
 
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Bij alle scho-

len voor middelbaar en voortgezet onderwijs 
staan snackwagens om aan scholieren een 
vette hap te verkopen zoals döner, shoarma 
en pizza. Ook broodjes, maar een broodje ge-
zond bestreken met dikke mayonaise lijkt me 

allesbehalve een gezond broodje.” 
“Iedereen mag doen wat hij/zij wil maar het lijkt me 
ook niet gezond dat jongeren bij die karren elke dag 
junkfood als ontbijt en lunch kopen.” 
 
“Het is geen betutteling en ongezond eten hoeft niet 
verboden te worden maar het hoeft ook niet op de 
stoep bij scholen aangeboden te worden. Het beleid 
hierop is uit balans.” 
 
Weingarten: “SP en CDA vinden dat je als gemeente 
eerder een drempel moet gaan opwerpen voor jonge 
kinderen die nu te gemakkelijk verleid kunnen worden 
tot een ongezonde leefstijl.”  
 
“Het weigeren van nieuwe ver-
gunningen en het weren van 
ventwagens binnen een bepaal-
de straal rond scholen, kan dan 
een eerste stap zijn. Ook wordt 
zo het zwerfvuil rondom scholen 
en schoolroutes aangepakt.” 
 
Een veelgehoorde opmerking en terechte kritiek is dat 
op de scholen zelf ook nog stappen te zetten zijn wat 
gezonde leefstijl en het aanbieden van gezondere en 
betaalbare voeding betreft, ze zijn er nog niet maar ze 
zijn er wel al mee bezig en dat verdient waardering. 

Angelique Weingarten: “De gemeente Venlo wil in 2024 
de gezondste regio van Nederland zijn, voert het actie-
plan ‘Jongeren op gezond gewicht’ uit en wil samen met 
onder meer het onderwijs, de jeugd sterker gaan stimule-

ren om te bewegen, te sporten en gezond te leven. Tege-
lijkertijd geeft de gemeente eenvoudig ventvergunningen 
af om vaak ongezonde snacks te mogen verkopen bij 
scholen en kan de jeugd onder schooltijd heel laagdrem-
pelig aan een vette hap komen. Dat rijmt niet met el-
kaar.” 
 
De motie van SP en CDA hoefde niet in stemming te ko-
men. Wethouder Schatorjé (EENLokaal, welzijn en onder-
wijs) zei als reactie te gaan onderzoeken waar mogelijk-
heden liggen voor een strenger ventwagenbeleid en daar-
b i j  t e ve n s  e e n 
‘waterbedeffect’ te 
voorkomen. Zodat jon-
geren niet op zoek gaan 
naar alternatieven om 
aan ongezonde produc-
ten te komen. 
 
Angelique Weingarten: “De wethouder zei ook dat het 
verbieden van ventwagens een goed signaal is maar er 
ook een structureel alternatief voorhanden moet zijn op 
scholen. In het voorjaar komt B&W met beleidsmaatrege-
len. Met die toezeggingen konden SP en CDA de motie 
intrekken.” 
 
Tot onze verbazing kreeg de motie regionale en landelijke 
media-aandacht; zo stuurden NOS-journaal, AD, RTL, 
SBS6 en Jeugdjournaal een cameraploeg naar Venlo... 

Met de nieuwe plannen op het kazerneterrein zag de 
SP kansen om een veteranencafé op deze oude militai-
re locatie te realiseren. Vanuit mensen die ooit uitge-
zonden zijn geweest kwam al vaker de vraag of een 
dergelijke voorziening in Venlo opgezet zou kunnen 
worden. Met de aangenomen SP-motie komt een der-
gelijk lotgenotencontact dichterbij. 
 
De SP is kritisch als het gaat om uitzendingen en de 
inzet van Nederlandse militairen. Maar we erkennen 

ook dat die militairen eenmaal uit-
gezonden een vaak moeilijke klus 
klaren. Waarbij zij substantieel ge-
vaar liepen. Dan moet het mogelijk 
zijn om lokaal te onderzoeken of er 
een plek kan komen voor deze 

groep veteranen maar ook (oud) leden van brand-
weer, politie en hulpverlening. 
 
Het aannemen van de motie was niet vanzelfsprekend. 
Partijen die landelijk letterlijk vooraan staan om Ne-
derlandse militairen uit te zenden vertelden tijdens de 
raadsvergadering dat een veteranencafé geen ge-
meentelijke taak is. Zelfs een onderzoek naar de mo-
gelijkheden vonden zij te veel vragen van de ambtelij-
ke organisatie. 

“Wrang”, zo betitelde veteraan, SP-raadslid en initiatief-
nemer van de motie Ton Heerschop deze houding: 
“Gelukkig kreeg het voorstel wel steun van andere partij-
en. D66 merkte terecht op dat het wel erg triest zou zijn 
om in dit geval zelfs een onderzoek tegen te houden. Ze-
ker omdat er in zoveel andere gevallen wel onderzoeken 
voor doelgroepen zijn geweest.” 
 
Heerschop: “Het kazerneterrein moet nog ingevuld wor-

den, nieuwe plannen daarvoor zijn in de maak. 
Een ideale locatie voor een veteranencafé/ lotge-
notencontact, juist op de plek waar eeuwen mili-
taire historie ligt vanaf de bouw van het Fort Sint 
Michiel in de Spaanse tijd tot aan de dienstplichti-

gen en beroepsmilitairen die er tot enkele jaren terug nog 
verbleven.” 
“Maar net zo goed kan het veteranencafé elders in de ge-
meente een plek krijgen, mogelijk is het dan zelfs sneller 
te realiseren.” 
 
Uiteindelijk stemde de gemeenteraad unaniem in met de 
motie (ingediend door SP, EENLokaal en D66) zodat de 
gemeente nu gaat onderzoeken hoe groot de behoefte is 
aan een veteranencafé en waar dat zou kunnen worden 
gevestigd. Natuurlijk worden bestaande initiatieven en 
belangenorganisaties hierbij betrokken. 

Motie onderzoek komst van veteranencafé is unaniem aangenomen 

Snackkarren weren bij scholen 
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Dinsdag 8 januari brachten SP-leden een bedrijfsbe-
zoek aan BioVerbeek in Velden. Georganiseerd door de 
Denktank van de SP-Venlo en op uitnodiging van Bi-

oVerbeek. Dit is een 
modern en biologisch 
tuinbouwbedrijf aan de 
rand van Velden waar 
men komkommers, 
paprika's en tomaten 
kweekt. Ze leveren hun 
producten aan natuur-

voedingswinkels en supermarkten in binnen- en bui-
tenland (Duitsland, VK, Scandinavië, België). 
 
Er werken 45 mensen in vaste dienst, ook nu in de 
winter (merendeel komt uit de omgeving van het dorp 
zelf) en tijdens de zomerpiek werken er 60-70 mensen 
extra waarvan een groot deel scholieren.  
BioVerbeek heeft sinds enige tijd op eigen terrein een 
voedselbos. Vooral nog 'voor de leuk' maar ook als 
experiment om te kijken wat er mee mogelijk is en 
ook leuk voor de eigen medewerkers om in hun pauze 
letterlijk de vruchten/noten te plukken van alles wat 
er beschikbaar is. 
 
BioVerbeek liet ons zien waar ze voor staan, namelijk 
voor biologisch telen waarbij oeroude principes ver-
bonden worden met de modernste manier van telen 
en waarbij de kringloopgedachte leidend is.  
 
Komende jaren wil men van het gas af en toewerken 
naar energieopwekking door (mest)afval van andere 
agrarische bedrijven om te zetten in warmte, waarbij 
de reststof weer pure compost is die zij zelf en andere 

tuinders kunnen gebruiken voor hun plantenvoeding. Af-
val wordt zo energie/warmte en weer voedsel, de kring-
loop is zo rond.  

Dit scheelt niet alleen een heleboel afval maar ook 3 mil-
joen kuub gas die NIET uit de Groningse bodem gehaald 
en verstookt hoeft te worden en dus ook niet de lucht 
vervuild met extra CO2.  
 
Samen met naastgelegen veebedrijf en loonbedrijf wil 
BioVerbeek hiervoor op ei-
gen grond een biomeiler-
installatie bouwen. De buurt 
wordt hierin betrokken, de 
extra transportbewegingen 
hoeven niet tot problemen te 
leiden, daarvoor worden afspraken gemaakt. 
 
Een bijzonder tuinbouwbedrijf met een mooie biologische 
visie die men ook wil vertalen in energieslimmer werken.  
 
Het was een aangenaam en leerzaam bezoek waarbij de 
aanwezige SP’ers het nodige van opgestoken hebben. De 
Denktank komt elke tweede dinsdag van de maand bij-
een. Bij voldoende animo gaan we vaker zulke interes-
sante werkbezoeken organiseren. 

Bijeenkomst Denktank met werkbezoek aan kweker BioVerbeek 

gen, statushouders en zogenaamde “gelukzoekers” en 
hoe is men tot dit standpunt gekomen? Wat zijn de feiten 
en cijfers? 
 
Naast Jasper van Dijk zal ook een vluch-
teling/statushouder voor deze avond 
uitgenodigd worden om zijn verhaal te 
vertellen vanuit zijn perspectief. 
 
De avond zal worden gehouden in ’t Stekske, Kruidenlaan 
161 in Venray, Inloop is vanaf 19.30 uur, gestart wordt 
om ongeveer 20.00 uur. De avond eindigt tegen 22.00 
uur. Graag tot dan. 

SP-Venray houdt discussieavond over het migratie- en asielbeleid 
De SP in Venray organiseert op woensdag 30 januari 

een discussieavond over het migratie- en 
asielbeleid van de SP. Ons Tweede Ka-
merlid Jasper van Dijk is hiervoor uitge-
nodigd. De discussieavond is bedoeld voor 
leden van de SP. 
 

Het migratie- en asielbeleid is een gevoelig thema dat 
ook binnen de SP de nodige discussie oproept. Vragen 
die ons regelmatig bereiken zijn: Hoe denkt de SP 
over die mensen die nu op de vlucht zijn of die in de 
toekomst nog op de vlucht gaan bij nieuwe conflicten? 
Wat is eigenlijk de visie van de SP omtrent vluchtelin-

Alle leden en sympathisanten zijn welkom om op 29 
januari te toosten op het nieuwe jaar. Bij een hapje en 

drankje wordt verder kort terug-
geblikt op 2018 en vertelt wat we 
als SP-Venlo in 2019 willen gaan 
doen. Naast enkele bespreekpun-
ten over de aanstaande twee ver-
kiezingen worden uiteraard ook de 

actuele politiek en vragen besproken.  
 
Afdelingsvoorzitter Peter Nelissen: “Zoals elk jaar wil-

len wij ook nu samen met u het glas heffen op 
dit nieuwe jaar en wel op dinsdag 29 januari. 
lets later in de maand januari dan u gewend 
bent in vorige jaren maar dat heeft te maken 
met de Provinciale Verkiezingen op 20 maart 

en die voor het Europees Parlement op 23 mei.”  

Het concept-verkiezingsprogramma en kieslijst voor deze 
verkiezingen dient namelijk in die week door elke SP af-
deling besproken te worden in een algemene ledenverga-
dering. Het concept staat vanaf 23 januari op de ledensi-
te SPnet. 
 
“Verder willen wij met Alexander Vervoort en Angelique 
Weingarten kort terugblikken op het afgelopen jaar. Hoe 
is het hun bevallen als nieuwbakken wethouder en frac-
tievoorzitter, waar liepen ze tegenaan en wat zijn hun 
plannen voor de komende tijd?” 
 
“Maar we kijken ook vooruit. Er staan wat bestuurlijke 
wijzigingen op stapel. Het bestuur licht de plannen toe.” 
 
“We zullen het kort houden, zodat er voldoende tijd over-
blijft voor een drankje en een gezellig praatje. Graag tot 
ziens op dinsdag 29 januari om 19.30 uur, Boulevard Ha-
zenkamp aan de Albert Verweystraat 6 in BIerick.” 

Uitnodiging voor jaarvergadering  


