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AGENDA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Fractieoverleg op maandag   
20 februari en 13 en 27 maart 
om 19.30 uur in de fractiekamer, 
Hanzeplaats 1 Venlo (stadskantoor) 
 
 Bestuursoverleg op dinsdag  
7 maart om 19.30 uur in de frac-
tiekamer in het stadskantoor.  
 
 Kerngroep bijeenkomst op 
dinsdag 14 februari en mogelijk 
op 7 maart (?) om 20.00 uur in 
Boulevard Hazekamp, Albert 
Verweystraat 6 te Blerick. 
 
 Kloppen in Venlo-zuid op 
zaterdag 18 februari, om 10:30 
uur verzamelen in Gem.schaps-
huis De Zwanehaof (Reigerstraat 
2). In die locatie op donderdag 2 
maart de ’Strijd voor 10’-avond 
vanaf 19:30 uur met SP-Tweede 
Kamerlid Sadet Karabulut. 

Leden van de SP zijn zaterdag 28 ja-
nuari in de Vogelbuurt langs de deuren 
gegaan voor het Nationaal ZorgFonds. 
Eén van hen was Ton Heerschop uit 
Tegelen, de nummer 19 van de SP-
kandidatenlijst voor de Kamerverkiezin-
gen. Als medewerker in een ziekenhuis 
weet hij maar al te goed hoe het beter 
kan in de zorg. 
 
In de wijk ‘scoorde’ het Nationaal Zorg-
Fonds gemiddeld een kleine negentig 

steunbetuigingen per uur. Met 
andere woorden: elk uur te-
kenden zo'n 90 wijkbewoners 
met naam, adres en handte-
kening voor het idee dat je in 
Nederland moet kunnen reke-

nen op de zorg die je nodig hebt. Met 
een goede en betaalbare basisverzeke-
ring zonder eigen risico. 

De afgelopen maanden zijn vrijwilligers 
diverse wijken ingetrokken om met 
mensen te praten over de zorg. Inmid-
dels zijn er in het hele land al ruim een 
kwart miljoen mensen die het plan 
steunen voor een Nationaal ZorgFonds 
zonder eigen risico. Ook in de gemeen-
te Venlo is er volop steun voor de 
campagne. 
 
Ton Heerschop: “Bij mensen aan de 

deur en in de winkelcentra ho-
ren we de verhalen. Over het 
geëxplodeerde eigen risico, het 
mijden van de zorg uit angst 
de rekening niet te kunnen be-

talen, en de betaalachterstanden bij de 
zorgverzekering. Het kabinet van VVD 
en PvdA hebben deze mensen in de 
steek gelaten. Velen willen een omme-
zwaai, naar een Nationaal ZorgFonds.” 

Venlo zegt massaal NEE tegen verdrag EU-Oekraïne 
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SPeerpunten 
Kloppen voor de zorg: 90 steunbetuigingen per uur 

Zorg blijft ‘n punt van zorg 
Onlangs besprak de gemeenteraad de 
evaluatie van de eigen bijdrage in de 
WMO en de stapeling van zorgkosten. 
Een technisch stuk voor een complexe 
situatie. De SP reageerde kritisch over 
de wijze waarop de papieren werkelijk-
heid botst met de realiteit van alledag.  
 
SP-Raadslid Stefan Hugues: “Het 

raadsbesluit over de WMO geeft 
pijnlijk weer dat we, 2 jaar na 
invoering, nauwelijks grip heb-
ben op de situatie. Het gemeen-

tebestuur tracht enkel financieel wat 
grip op de zaak te krijgen doch rekent 
de wethouder (Tax, PvdA) met onbe-
kende variabelen zoals de kosten voor 
Jeugdzorg en de werkelijke berekening 
van de eigen bijdrage, waar dat niet of 
nauwelijks mogelijk is. Het ontbreekt 
aan enig zicht op doelmatigheid.” 
  
“Een zorg die kostengedreven toege-
kend wordt biedt misschien financieel 
lucht in de begroting maar zal de echte 
problemen in de zorg niet oplossen.” 
 
“Ook de stapeling van kosten heb ik 
benoemd. Politici maken zich druk over 
zorgmijders maar kijken niet naar de 
onderliggende oorzaak. Veel 
mensen zien zoveel kosten 
op zich afkomen dat ze het 
financieel zwaar krijgen. 
Mensen willen graag de zorg 
krijgen die ze nodig hebben maar de 
hoge kosten zijn een struikelblok. We 
kennen geen zorgmijders maar kosten-
mijders. Een ernstig aandachtspunt!”  

Op 15 maart zijn er verkiezingen. Hoe 
mooi zou het zijn wanneer we onze in-
zet van de afgelopen jaren kunnen be-
lonen? Als we winst willen behalen 
moet er wel wat gedaan worden. Van-
zelf gebeurt er niets.  
 

Heb je tijd om in je buurt folders te 
bezorgen? 
Kun je meehelpen campagnespullen 
uitdelen, bijv. in een winkelstraat?  
Helpen bij het plaatsen van de 
straatborden, plakken van posters? 
Het Belteam versterken of de huis-
kamerbezoeken inplannen?  
Mee de wijken in en aankloppen? 
Social media campagne steunen? 

 
Meld je dan alsjeblieft bij het campag-
neteam. Bel 06 456 11 649 of stuur 
een e-mail: venlo@sp.nl   
 

Vooral bij het huis-aan-huis bezorgen 
van onze folders en aanbellen kunnen 
we alle hulp gebruiken. Alle hulp, hoe 
klein ook, is meer dan welkom en no-
dig. Samen verzetten we bergen! Draag 
ook je steentje bij en help mee. 
 
Op zaterdag 18 februari gaan we Ven-
lo-zuid in om mensen te wijzen op de 
grote ‘Strijd voor 10’ manifestatie  die 
we op 2 maart organiseren in zaal De 
Zwanehaof (Reigerstraat 2) onder lei-
ding van SP-Kamerlid Sadet Karabulut 
over verhoging van lonen en uitkerin-
gen zoals AOW en bijstand.  
Kom allemaal, help mee, steun de SP! 

Verkiezingen winnen? 
Help dan alsjeblieft mee 
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Vragen over aanhoudende problemen met grondwater in Venlo 
In de afgelopen jaren hebben diverse nieuwbouwprojec-
ten mogelijk de stroming van het grondwater zo ver-

stoord dat onder meer woningen 
met kelders steeds overlast heb-
ben van dit grondwater. Onder-
zoek van de SP toont aan dat de 
gemeente dit mogelijk al in 
2006 wist maar er niets aan 
deed of doet. Raadsvragen moe-

ten duidelijkheid verschaffen hoe het zit. 
 
Op 2 januari 2017 stelde de fractie van GroenLinks al 
vragen aangaande de e-mails van een familie betreffen-
de de problematiek rondom grondwater. De SP heeft 
naar aanleiding van die e-mails verder onderzoek ge-
daan en kreeg een onderzoeksrapport in handen. 
 
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Dit rapport, van 
mei 2006, maakt duidelijk dat er een opstuwende wer-
king is van rond de 2,5 meter van het grondwater tegen 
de betonnen constructie van de Maasboulevard en Ro-
mertoren. Echter zijn de voorgestelde oplossingen niet 
overgenomen. De SP wil weten waarom.” 
 
Naast de Maasboulevard en Romertoren zijn er nog meer 
nieuwbouwprojecten geweest die in de grond de stroom 
van het grondwater richting de Maas zouden verstoren. 
 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de realisatie van het stads-
kantoor, Maaspoort, parkeergarages Mgr. Nolensplein en 
Arsenaal, ondertunneling Koninginneplein. 
 

Maar ook de realisatie van woningbouw in het Groenveld, 
vernieuwing van het hoofdriool aan de Parade en Burge-
meester van Rijnsingel, maar ook het dempen van na-
tuurlijke waterstromen zoals de Helbeek, Loobeek en de 
Kleine Beek. 

 
De reactie van de gemeente dan wel projectontwikke-
laar hierop zouden de aanleg van een drietal putten met 
pompen zijn, welke deze stuwende werking zouden 
moeten tegengaan. 

Heerschop: “Echter zijn de in de rapportage voorgestel-
de oplossingen door de gemeente dan wel projectont-
wikkelaar (zover de SP bekend) dus niet overgenomen. 
Had dat een financiële reden of zou het de realisatie van 
de projecten in gevaar brengen? Vragen waarop we 
graag antwoord willen hebben.” 
 
Heerschop: “De verstoorde grondwaterstromen zijn mo-
gelijk de oorzaak waardoor onder meer kelders van wo-
ningen en bedrijven in (voornamelijk) de binnenstad 
structureel met overlast kampen van het grondwater, 
het constant wegpompen van dit water en de viezigheid 
die dit achterlaat zoals schimmelvorming.” 

Deze overlast ontstond toen de parkeergarage onder de 
Maasboulevard werd gebouwd. Deskundigen stellen dat 
deze ondergrondse 'badkuip' het grondwater dat rich-
ting de Maas stroomt tegenwerkt waardoor dit water 
elders in de omgeving naar boven komt, zoals in vele 
particuliere kelders dus. 
 
Heerschop: “De gemeente Venlo heeft weliswaar een 
aantal putten met pompen aangelegd, en ook in de bin-
nenstad diverse peilbuizen geplaatst om het grondwater 
te monitoren, maar ontkent steeds dat de ondergrondse 
nieuwbouw oorzaak is van de wateroverlast.” 
“Wat dan wel de oorzaak zou zijn blijft ongewis. Dit al-
les is voor de SP aanleiding voor aanvullende vragen 
over deze problematiek.” 
 

B&W moet medio februari onze vragen beantwoord hebben.  

Tijdens het Partijcongres, op 14 januari in Tilburg, 
stemden de SP-leden massaal in met het 
programma en de kandidatenlijst voor de 
Tweede Kamerverkiezingen (op 15 maart 
aanstaande). Het congres sprak haar 
steun uit voor een strijdbaar, aanvallend, 

sociaal en echt progressief verkiezingsprogramma.  
Ook onze Venlose kandidaat, raadslid Ton Heerschop, 
werd definitief op plaats 19 van de lijst gekozen! 
 
Speerpunten van ons SP-verkiezingsprogramma zijn: 

   Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico 

   10% Verhoging van het minimumloon en de AOW 

   Lagere huren en een nieuwe studiebeurs 

   Meer inspraak en zeggenschap voor mensen over  
        hun omgeving. 
 
Niet voor niets heet het SP-verkiezingsprogramma voor 
2017 ‘Pak de Macht’. Bekijk het op www.sp.nl     

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2017 Manifestatie en groot nationaal zorgdebat 

Dik 250.000 mensen steunen het Nationaal ZorgFonds 
zonder eigen risico. Dat is heel mooi! Op 18 februari 
gaan we aan de Haagse politici laten zien dat het anders 
moet in de zorg. Dan is op het Malieveld het Nationaal 
ZorgDebat. Kom ook en meld je aan voor de bus! 
 
Zaterdag 18 februari organiseert het Nationaal Zorg-
Fonds een groot Nationaal Zorgdebat 
op het Malieveld in Den Haag. Het Na-
tionaal Zorgfonds wil een landelijke 
zorgfonds voor iedereen, zonder geld-
verslindende zorgverzekeraars, zonder 
eigen risico en met een basisverzeke-
ring waarin ook weer de tandarts, de 
fysiotherapie en de geestelijke gezondheidszorg zitten. 
 
Naast dat we op 18 februari in Venlo-zuid gaan kloppen 
in de wijk voor de verkiezingscampagne en om mensen 
te wijzen op de avond over Strijd voor 10 (zie vorige 
pagina), proberen we ook om met zoveel mogelijk men-
sen vanuit Noord- en Midden-Limburg naar Den Haag te 
gaan om de Haagse politiek er van te overtuigen dat het 
Nationaal Zorgfonds er móet komen. 
 
Het Nationaal Zorgfonds organiseert voor alle suppor-
ters busvervoer voor 5 euro per persoon. 
Wilt u ook mee met de bus? Geef u dan spoedig op via 
de website:  www.nationaalzorgfonds.nl/busvervoer 

https://www.sp.nl/sites/default/files/sp_verkiezingsprogramma_2017_definitief.pdf
https://nationaalzorgfonds.nl/busvervoer

