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SP wil snel grootschalige verwijdering asbest
Over negen jaar moeten alle panden,
zowel overheid, bedrijven als particulier, asbestvrij zijn maar als we doorgaan in het tempo waarmee
het nu gebeurt, redden we
dat nooit. De SP-Limburg
komt daarom met een plan
voor een snelle en grondige
aanpak van de verwijdering van asbestdaken in de provincie Limburg.
Zo voorkomen we calamiteiten en kunnen we de daken meteen beter isoleren
en verduurzamen.
Het plan van de SP richt zich op drie
hoofddoelen: verwijdering van asbest,
het verduurzamen van deze daken en
een regeling voor het plaatsen van zonnepanelen voor energie- of warmteopwekking.

ten op het isoleren van daken en met
de regeling voor het plaatsen van zonnepanelen ontstaat meer werk voor
installateurs.”
“De hele samenleving heeft profijt van
een grootschalige regeling waarvan het
doel simpelweg onvermijdelijk is. Door
hier nú echt werk van te maken verkleinen we de kans op calamiteiten zoals die de laatste tijd in het land plaatsvinden”.

Daan Prevoo, SP-fractievoorzitter in het Limburgs Parlement, zegt daarover: “Door nu
te beginnen met de sanering
van asbestdaken zetten we tijdig in op het behalen van de doelstellingen voor 2024. We hebben nog maar
negen jaar de tijd om dit te realiseren.
Tot nu toe heeft de overheid te weinig
gedaan en lopen de resultaten behoorlijk achter. Door flink te investeren creëren we niet alleen extra banen. Er
komt aanzienlijk meer werk voor de
bouwsector omdat we gelijktijdig inzet-

Daan Prevoo: “De overheid is verantwoordelijk voor het asbestprobleem
omdat zij decennialang toestemming
heeft verleend voor het gebruik hiervan
(tot 1993!), terwijl de overheid al decennia op de hoogte was van de risico’s. Alleen door een gezamenlijke aanpak en financiering zijn de doelstellingen voor 2024 haalbaar en worden gelijktijdig meerdere problemen aangepakt. Het geld hiervoor is er bij de provincie, maar moet nu wel gereserveerd
worden voor dit plan. Daarvoor gaan
we nu lobbyen.”

Ook PGB-chaos in Venlo

Ook in Venlo gaan er zaken mis, de
gemeente zit er bovenop maar kan niet
voorkomen dat de SVB ook voor de
PGB-houders (soms) in gebreke blijft.

Er is veel te doen over de uitbetaling
van het PGB, en terecht, de administratieve problemen bij uitvoerder SVB moeten
vlug weggewerkt worden
en budgetten weer uitbetalen. De SP vroeg de
gemeente Venlo hoe het hier zit.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “Er
kwamen steeds meer signalen bij de SP
binnen over problemen rondom de uitbetaling van het PGB (persoonsgebonden budget) door de SVB (Sociale
VerzekeringsBank), dus wilde ik van de
gemeente Venlo weten hoe dat hier zit.
En als het ook in Venlo echt fout gaat
met SVB/PGB; wat kan de gemeente er
aan doen om de problemen op te lossen dan wel in banen te leiden?”
Vervoort: “Binnen enkele dagen werd ik
gebeld en uitgebreid bijgepraat, en die
informatie wil ik graag delen, zodat
iedereen net als ik op de hoogte is van
de huidige stand van zaken.”

De SP stelt voor om samen met het
Rijk te bekijken hoe bestaande regelingen op elkaar kunnen worden afgestemd in een grootschalige aanpak.
Ook voor de financiering moeten zowel
het Rijk als de provincie de beurs trekken.

De terugkoppeling van de gemeente
Venlo aan de SP resulteert in een stevig
verslag met de actiepunten en achtergrondinformatie. Dit verslag kunt u op
onze website lezen/downloaden, ga
daarvoor naar: http://tinyurl.com/
ma4rjzz (ingekorte directe link naar de PDF).
Vervoort: “Voor sommigen is die tekst
opbeurend, voor anderen een teken dat
een oplossing voor de problemen nabij
is maar nog even op zich laat wachten.
Of zoals de ambtenaar tegen me
zei: “Mooier kunnen we het niet maken...”
Oordeel zelf, ik geef de informatie die
ik als antwoord op mijn vragen kreeg
slechts door, maar ik weet dat de problemen nog steeds aanhouden dus ik
verneem graag wanneer u problemen
heeft met het PGB en/of de SVB, dan
trek ik opnieuw aan de bel want deze
kwestie moet vlug worden opgelost!”
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AGENDA
Bestuursoverleg op dinsdag
3 maart en 7 april, om 20.00 uur
in onze SP-fractiekamer aan de
Garnizoenweg 3 te Venlo
(kazerneterrein), gebouw E-115.
Bijeenkomst

Kerngroep

(actieve SP’ers, denkers en doeners)

op dinsdag 10 maart en 14 april,
20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.

Fractieoverleg op 23 februari, 10 en 23 maart steeds om
20.00 uur in de SP-fractiekamer.
Op 23 februari zijn Emile
Roemer en Daan Prevoo in Steyl
voor de campagne voor Provinciale Staten (verkapte landelijke
verkiezingen ivm meerderheid
Senaat). Help mee de SP winnen. Hoe? E-mail: venlo@sp.nl

Ombudstaak SP
Jack Geelen
06-22 82 28 71
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer
06-34 06 97 96
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
Raadslid
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

Opheldering over declaratiegedrag

Onderzoek geeft recht van spreken

In de NRC verscheen begin februari enkele artikelen
over het declaratiegedrag van voormalig gedeputeerde Mark Verheijen (VVD). Deze was ook wethouder in
Venlo maar zijn afspraken zijn niet meer na te
gaan omdat zijn agenda zou zijn gewist. Dat
roept vragen op plus de extra vraag in hoeverre
het declaratiegedrag van bestuurders gecontroleerd wordt en of de recente publicaties daartoe
aanleiding geven. Deze vragen stelden we dan ook
onlangs aan het gemeentebestuur in Venlo.

Het gebeurt niet vaak dat onze fractie verrast wordt
door het gemeentebestuur. Bij de voorbereidende
raadsvergadering van de detailhandelsnota, halverwege februari, gebeurde het toch. Zonder dat het aan de
orde kwam haalde de wethouder ineens ons onderzoeksrapport aan als goed voorbeeld en misschien wel
leidraad om de leefbaarheid en leegstand in de winkelgebieden aan te pakken.

SP-raadslid Ton Heerschop: “In het najaar verscheen
in opinieblad Elsevier ook al enkele artikelen aangaande de contacten tussen voormalig wethouder Verheijen en projectontwikkelaar van Pol en oud-wethouder
Jos van Rey (ook VVD), en nu is het weer raak want
dagblad NRC publiceerde haar onderzoek naar het declaratiegedrag van deze Verheijen in zijn latere functie
als gedeputeerde van de provincie Limburg.”
“De NRC legde feiten bloot van frauduleus handelen en niet-integer gedrag net als het negeren van
soberheidsregels. De SP in het Limburgs Parlement
heeft hierover inmiddels een debat aangevraagd.”
Heerschop: “De berichtgeving verbaast ons niet omdat
diverse media afgelopen najaar al Verheijen confronteerden met aangenomen gelden voor zijn campagne
waarbij woorden als corruptie en vriendjespolitiek niet
werden geschuwd. Daarover stelden wij toen ook al
eens raadsvragen, die B&W destijds beantwoordde als
zou er niets onoorbaars zijn gebeurd.”
“En dan nu dit weer, blijkbaar komt er steeds meer
boven drijven.” Hopelijk is dit en onze aanvullende
raadsvragen voor B&W wel aanleiding tot actie.

Toch continuering emancipatiebeleid

SP-fractievoorzitter Ton Heerschop betoogde dat er
een integrale aanpak moest zijn op zowel leegstand, leefbaarheid als detailhandel. “Deze zaken los van elkaar zien maakt het er voor gebieden als Tegelen en Blerick niet beter op”, zo
zei hij. Veel raadsfracties waren dat met de SP eens.
Het college van B&W zegde toe dat ze het rapport dat
de SP al in 2013 uitbracht over de leefbaarheid in Tegelen, gebruikt zal worden als bijdrage voor de uitvoeringsnota die gaat over detailhandel, leegstand en
leefbaarheid in dit winkelgebied.
“Dat is natuurlijk prachtig, want zelfs na twee jaar
heeft dat onderzoek nog toegevoegde waarde. Dat we
als oppositiepartij op deze manier wederom iets kunnen betekenen voor de mensen in de gemeente Venlo
is een mooie opsteker, maar vooral goed dat het gemeentebestuur onze aanbevelingen en conclusies onderschrijft. Als ze die ook echt uitvoert zal het winkelgebied er echt op vooruit gaan.”, zegt Heerschop.
Maar het geeft meer aan. De SP doet vaker onderzoek
en die onderzoeken blijken inderdaad een goed middel
om andere partijen en bestuurders te overtuigen van
onze alternatieven.

Verkiezingsprogram Limburg leefbaar!

Er was een motie voor nodig om de gemeente te bewegen het emancipatiebeleid voor LHBT voort te zetten. Sociale acceptatie blijft ook in Venlo
noodzaak, gelukkig zag de hele gemeenteraad dat en kreeg de motie unanieme
steun zodat B&W de intentieverklaring
gaat tekenen en het samenwerkingsbeleid voortzet.

De Limburgse SP heeft haar verkiezingsprogramma
gepresenteerd: Limburg leefbaar. Provinciale en lokale
thema’s in het grote verhaal van wat voor mensen
echt belangrijk is, waarbij alle Limburgers centraal
staan: “De SP gaat de strijd aan tegen de arrogantie
van de macht. Het is tijd voor de SP in het provinciebestuur.” Lees het programma op www.limburg.sp.nl

Sinds 2012 neemt Venlo deel aan het project Koplopergemeente (inmiddels Regenbooggemeente) waarbij
er met diverse partnerpartijen afspraken worden gemaakt rondom lokaal beleid voor lesbiennes, homoen biseksuelen en transgenders (LHBT).
Vanuit het cultuurministerie krijgen gemeenten daar
jaarlijks subsidie voor die ten goede komt aan emancipatieprojecten zoals onderwijspakketten over LHBT en
een anti-pestcampagne, maar ook integratie van LHBT
-vraagstukken binnen het gemeentelijke (zorg)beleid.

SP-kandidaat (nr.3, uit Blerick) Angelique
Weingarten: “Het landelijk beleid van de regering VVD-PvdA heeft ervoor gezorgd dat
zekerheden in een rap tempo worden afgebroken. Op veel gebieden hebben wij moeten
inleveren, zoals op goede zorg, betaalbaar en
veilig wonen, werk, inkomen, een veilige leefomgeving
en een gezond milieu.”
“Wij willen investeren in mensen, nieuwe energie en
nieuwe banen. Nieuwe kansen creëren en investeren
in zaken waar alle Limburgers profijt van hebben. Wij
zetten ons in voor een gezonde en leefbare provincie:
een 100% sociaal Limburg!”

SP-raadslid Alexander Vervoort: “De subsidie liep tot
eind 2014 en tot onze verbazing heeft de gemeente
Venlo het project niet voortgezet. Als reden daarvoor
stelt ze "nog in gesprek te zijn" maar moet dat echt
zoveel maanden duren? Vast niet, dan maar B&W aansporen meer haast te maken.”
“Via een motie op initiatief van de VVD en mede ondertekend door de SP en alle andere fracties, roepen
we B&W op om het project voort te zetten en verder
te ontwikkelen, daarbij samen te werken met andere
gemeenten, belangenorganisaties, zorg- en welzijnsinstellingen, en ook om alsnog de intentieverklaring
daarvoor (en Rijkssubsidie tot 2017) te ondertekenen.” B&W zegde daarop alle medewerking toe.

Hoe mooi zou het zijn wanneer we onze inzet van de
afgelopen jaren bij de verkiezingen op 18 maart kunnen verzilveren? Maar dat gebeurt niet vanzelf...
Heb je tijd om in een wijk(je) folders te bezorgen?
Kun je meehelpen campagnespullen uitdelen?
Helpen bij het plaatsen van de straatborden?
Meld je dan alsjeblieft bij het campagneteam. Bel 06456 11 649 of stuur een e-mail naar: venlo@sp.nl
Vooral bij het huis-aan-huis bezorgen van onze folders
hebben we graag versterking. Alle hulp, hoe klein
ook, is welkom. Draag ook je steentje bij en help mee.
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