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Scholingen en themabijeenkomsten voor alle leden
Alle Limburgse SP-leden hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor
het scholingsprogramma dat door de
regiovertegenwoordigers Stefan Hugues
en Cynthia Smeets in samenwerking
met de Limburgse afdelingsvoorzitters
het afgelopen jaar is ontwikkeld.
Duizenden SP'ers zijn actief voor de
partij, bijvoorbeeld als bestuurslid, activist of volksvertegenwoordiger. Maar
niemand wordt in zo'n functie geboren
en er bestaan ook geen pasklare opleidingen voor.
In 2020 organiseren de Limburgse SPafdelingen gezamenlijk een aantal scholingen en bijeenkomsten waar leden
voor worden uitgenodigd.
De scholingen gaan over ons gedachtegoed, de manier waarop wij georganiseerd zijn en de manier waarop wij samen met mensen strijden voor meer
rechtvaardigheid in de samenleving.

Geen klasjes waar alleen maar moet
worden geluisterd, maar waar we vooral

samen aan de slag gaan.
We organiseren dit jaar de volgende
scholingen:
Ideologie: over de SP en onze werkwijze (reeks van 3 scholingen);
Actie: samen opstaan en samen
winnen (reeks van 3 scholingen);
Themabijeenkomsten over bv. wonen, zorg, arbeidsmigratie, arbeidsmarkt etc.;
Studiereis naar Trier: terug naar de
roots van Karl Marx;
Volksvertegenwoordigers en bestuurdersdag;
Leden en vrienden van de SP dag.
“Een jaar geleden beloofden wij tijdens
een regioconferentie dat we aan de slag
zouden gaan met scholen en verenigen
van onze afdelingen en leden, met het
scholingsaanbod willen wij alle Limburgse SP leden de mogelijkheid geven
om over onze organisatie en ideologie
te leren en deze toe te passen.” Aldus
regiobestuurder Cynthia Smeets.
U kunt zich aanmelden voor deze scholingen en bijeenkomsten via deze link:
https://bit.ly/2NjfRt0
Hiervoor moet u uw ledengegevens invullen om toegang te krijgen tot de
beschikbare scholingen. Mocht je die
niet meer weten, stuur dan aub een email naar: shugues@sp.nl

Wordt 2020 het jaar van verzet en verandering?
Laten we van 2020 samen een prachtig
jaar maken. Een jaar waarin we samen
opstaan voor een rechtvaardig Nederland en een rechtvaardige
wereld. Een jaar waarin we
samen de ongelijkheid aanpakken en strijden voor
goede zorg, een betaalbaar
huis voor iedereen en ook
klimaatrechtvaardigheid.
We hebben lang gevochten tegen de
opkomst van het neoliberalisme, de
doorgeslagen marktwerking, de commercialisering, individualisering, flexibilisering, noem maar op. Maar we staan
op een keerpunt nu. Want steeds meer
mensen delen onze kritiek daarop.
Het is lange tijd niet zo onrustig geweest. Lange tijd kwamen mensen
maar niet in verzet, zag je steeds meer
partijen meebewegen met het neoliberale beleid.
Maar de tijden zijn aan het veranderen.
Dat is waar mensen naar snakken.

Wat hebben een boer, een zorgverlener en een leraar gemeen? Ze hebben een
prachtig beroep dat wordt
uitgehold. Maar ze staan
nu op voor de toekomst
van dat beroep. En dat is
meer dan terecht.
Het gebrek aan vertrouwen in instituties en de politiek is een teken aan de
wand dat mensen vinden dat de overheid niet aan hun kant staat. Het is
ieder voor zich.
Dan is het extra hoopgevend dat mensen zich nu organiseren. De opkomende bewegingen voor sociale rechtvaardigheid zijn inspirerend.
We wensen jou en je naasten een heel
hoopvol, gelukkig en gezond 2020.
(Bovenstaande tekst is samengesteld uit
bijdragen van partijleider Lilian Marijnissen
en voorzitter Jannie Visscher in de Tribune.)
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AGENDA
 Fractieoverleg op maandagen
27 januari en op 10 en 17 februari. Steeds om 19.30 uur in
de fractiekamer, Hanzeplaats 1
te Venlo (stadskantoor, 1e etage, vergaderruimte 1.09).
 Bestuursoverleg op de dinsdagen 11 februari en 10 maart
van 19.00 tot 20.00 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 in Blerick.
 Bijeenkomst denktank op
dinsdagen 11 februari en 10
maart om 20.00 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6 in Blerick.
 Partijraad op zaterdag 22
februari om 10.30 uur in het SPgebouw in Amersfoort.

 Ombudstaak SP
hulpdienstspvenlo@protonmail.com

BESTUUR
 Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen, 06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
 Organisatiesecretaris
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
 Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl

FRACTIE
 Raadslid, fractievoorzitter
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl
 Raadslid, fractiesecretaris
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl
 Raadslid, penningmeester
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
 Raadslid
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13
ton.heerschop@gmail.com

WETHOUDER
 Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport
Alexander Vervoort
06-456 11 649, avervoort@sp.nl

Dienstenveiling SP steunt wederopbouw apenverblijf van Krefeld Zoo
Tijdens de Nieuwjaarsnacht was er brand in het apenverblijf van de dierentuin van Krefeld, vlak over de
grens bij Venlo. Volgens de Zoo Krefeld zijn alle dieren, op twee chimpansees na, omgekomen in de vlammenzee. Krefeld is een partnerstad van Venlo, beide
steden onderhouden goede contacten met elkaar. Een
gezin uit Belfeld is een inzamelingsactie gestart om
geld op te halen voor een nieuw
apenverblijf en nieuwe dieren.
De SP steunt die actie en riep op
om ook te doneren. De hoogste
bieder van de veiling won een
door de SP georganiseerde rondleiding in het stadhuis
van Venlo.
In het Tropische Apenhuis uit 1975 verbleven zeker 30
dieren waaronder chimpansees, klauwaapjes, orangoetans, gorilla’s maar ook vogels, vleermuizen en
knaagdieren. Het verblijf van 2000 m2 is volgens de
dierentuin “tot de grond toe afgebrand”. Het naastgelegen gorillatuin en -verblijf bleef gelukkig gespaard.
Het gezin Niens uit Belfeld is na de vreselijke brand
een inzamelactie begonnen. Dochter Jacey (10) hoopt
genoeg geld bij elkaar te krijgen zodat Zoo Krefeld
nieuwe apen kan kopen.
“Naast dat Venlo zusterstad is van Krefeld hebben we

als Venlonaren vast allemaal mooie herinneringen aan de
zoo in Krefeld. Met de actie willen we Zoo Krefeld een
extra financieel steuntje in de rug geven om ervoor te
zorgen dat ze snel kunnen beginnen met de wederopbouw.”, zo laat vader Nicky weten aan De Limburger.
De SP steunt die actie en riep de
afgelopen weken op om ook te doneren. Daarnaast deed de SP mee
aan de veiling. De hoogste bieder
krijgt een door de SP georganiseerde
geheel verzorgde rondleiding in het
Venlose stadhuis.
Leuk voor mensen die altijd al eens
het stadhuis van binnen willen zien,
raadszaal, kelder, goudleren behang,
historische schilderijen en wapens.
Daarnaast is er ook, op hun idee en verzoek, een ‘meet &
Greet’ met de initiatiefnemers van de inzamelingsactie,
Jacey en Nicky Niens, tijdens de rondleiding in het stadhuis. De winnaar van de veiling is een mevrouw die met
11 kinderen (waaronder 2 rolstoelers) en 5 begeleiders
een onvergetelijke dag gaat krijgen van ons.
Het opgehaalde bedrag wordt opgehoogd naar 100 euro
en volledig gedoneerd aan de inzamelingsactie en komt
ten goede van het nieuwe apenverblijf van Zoo Krefeld.

Nieuwjaarstreffen bij Fort Museum was geslaagd maar bovenal gezellig
Donderdag 9 januari waren we te gast bij Museum
Ons Fort om te proosten op het nieuwe jaar. Het werd
een gezellige en ook geslaagde avond.
Met een drankje en snacks werd
kort teruggeblikt op 2019 en
verteld waar we aan denken om
in Venlo dit jaar te gaan doen.
Daarbij is het versterken van de
eigen afdeling het belangrijkste.
Bestuurslid Petra Raijer: “Willen we die actieve partij
blijven die zich op straat en in de raad inzet voor een
beter Venlo, willen we acties op touw blijven
zetten om bijvoorbeeld het zwembad te redden
(wat gelukt is), misstanden aankaarten, hulpvragen behandelen en de samenleving socialer
maken? Dan zijn nieuwe mensen en nieuwe ideeën
nodig om de SP ook in de nabije toekomst sterk te
houden.”
Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “We regeren
bijna twee jaar mee in Venlo, leveren een wethouder
en plukken daar de vruchten van. Nog niet alles
loopt goed en soepel. Als we zien waar Venlo
vandaag komt dan is er al veel (financieel en
bestuurlijk) puingeruimd maar we zijn er nog
niet. Er zijn grote stappen gezet, sneller als verwacht
heeft deze coalitie de financiën op orde en profiteren
mensen van de ingezette verbeteringen.”
“Maar willen we ons politieke succes ook na 2022
voortzetten en kunnen meedoen aan de verkiezingen,
en wederom een serieuze coalitiepartner zijn en wethouder(s) leveren, dan dient onze basis versterkt te
worden.”
Laat van je horen. De mensen in onze mooie gemeente moeten op óns kunnen bouwen en daarvoor hebben
we ook jou nodig.

Tijdens het Nieuwjaarstreffen kregen we gedurende de
avond een presentatie van de mensen van Stichting Ons
Fort op het waar we dus te gast waren. De historie en de
toekomst van het kazerneterrein
en het fort werden besproken. Zeker de jongste plannen voor de
nieuwe ontwikkelingen op het terrein, waarover de gemeenteraad
zich binnenkort mag uitspreken.
Daarna bleef het nog lang gezellig. Met bier, wijn en een
gitaar voor verzoeknummers gingen we de late uurtjes
in. Een geslaagde avond dus. Die willen we voorzetten
tijdens de bijeenkomsten van de Denktank, elke tweede
dinsdag van de maand (zie colofon). Tijdens de bijeenkomst op 14 januari werd bijvoorbeeld het scholingsaanbod besproken, waar hebben leden behoefte aan? De komende tijd krijgt dat meer aandacht (zie voorpagina).

Wat is en doet de Denktank?
De Denktank is het politiek platform en de kern van de
afdeling. Leden en ook SP-vrienden wisselen met elkaar
van gedachten over de (politieke) ontwikkelingen in het
algemeen en de standpunten en doelen hierover van de
SP in het bijzonder. Dat kan gaan over zaken die met de
eigen gemeente te maken hebben maar ook landelijke
zaken kunnen aan de orde komen. Alles is mogelijk, dat
is aan de Denktank zelf.
De Denktank is ook een laagdrempelige
manier om de SP beter te leren kennen.
Ook
kan
de
Denktank
(voorheen
‘Kerngroep’) het bestuur en de fractie ondersteunen en deze prikkelen.
De Denktank wordt – op die manier – een soort smeerolie
voor de SP-afdeling Venlo. Dat is de kracht en vormt de
basis hoe de SP is opgebouwd en zich onderscheidt van
andere politieke partijen. Kom gewoon een keer kijken.
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