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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Verkiezingsprogramma: Tijd voor rechtvaardigheid
Tijd voor rechtvaardigheid. Dat is de
titel van het programma waarmee de SP
de aankomende Provinciale Statenverkiezingen in gaat. Een rechtvaardig Limburg is een provincie waarin iedereen
meetelt en kan meedoen, waarin het
prettig wonen en werken is en waar de
belangen van inwoners voorop staan.

Wij kiezen voor een provincie waar álle
Limburgers beter van worden. Een provincie waar het overal prettig wonen is.
Met meer betaalbare woningen, extra
inzet om mensen aan een baan te helpen, betere bescherming van waardevolle natuurgebieden en geen uitbreiding van Maastricht Aachen Airport.

(Op de foto staat
lijsttrekker Marc
van Caldenberg
(uit
Landgraaf)
geflankeerd door
links van hem
Anita
Hendriks
(uit Heerlen) en
rechts Jorge Wolters Gregório (uit Roermond).
Onze Ton Heerschop uit Tegelen staat op plaats 10
van de SP-kieslijst.)

De afgelopen tijd zagen we een provinciebestuur dat andere keuzes maakte.
In Venlo kregen mensen
een windmolenpark opgedrongen en in Heerlen en
Landgraaf mocht de zandwinning van Sibelco extra lang doorgaan ten koste van de buurt. Zo zijn er
voorbeelden uit de hele provincie.
Dat moet veranderen.

Te veel mensen lijden onder armoede,
gebrek aan kansen en een slechte gezondheid. Nog steeds maakt het voor je
toekomstkansen uit wáár in Limburg je
geboren wordt. De bestrijding van deze
ongelijkheid is voor de SP-Limburg het
allerbelangrijkste.

Op de Jaarvergadering kondigde Peter
Nelissen zijn afscheid als voorzitter
aan. Peter is dan 6 jaar voorzitter
onze geweest. Dit heeft hij met
veel verve en humor gedaan.
Echter zijn gezondheid zegt hem
het rustiger aan te doen, vandaar zijn
beslissing.
Tevens hebben we een vacature voor
het secretariaat, welke nu een
dubbelfunctie is met het penningmeesterschap door Petra Raijer.
Dit is erg veel samen met ook
nog haar raadswerk.

(Het verkiezingsprogramma is te lezen
en downloaden op de website.)

Samenwerking stimuleren
Delegeren
Bemiddelen
Communiceren
Verplichtingen:
1x per maand aansluiten bij het
fractieoverleg (maandagavond)
bestuursoverleg, elke 2e dinsdag
van de maand.
Bezoeken Partijraad (6x per jaar)

Een secretaris (m/v)
Eigenschappen:
Nauwkeurig
Communiceren
Hoofd- en bijzaken onderscheiden
Computervaardig
Verplichtingen:
Bestuursoverleg, maandelijks.
Voorzitter zo nodig vervangen bij
bijeenkomsten van Landelijke SP.

Dus zoeken wij:

Een voorzitter (m/v)
Eigenschappen:
Coördineren
Leiding geven
Inspireren

AGENDA
Fractieoverleg op maandagen
25 februari, 18 en 25 maart om
19.30 uur in stadskantoor kamer
1.11, Hanzeplaats 1 te Venlo.
Bestuursoverleg op dinsdag
12 maart van 19.00 tot 20.00
uur in Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweystraat 6 in Blerick.
Bijeenkomst denktank op
dinsdag 12 maart om 18.30 uur
in zwembad De Wisselslag,
Drie Decembersingel 52 Blerick.
Verkiezingen Limburgs Parlement op woensdag 20 maart.
Zaterdag 30 maart delen we
in Velden aan de wandelaars van
de Venloop SoeP uit. Help mee.

Een stem op de SP is een stem voor
een ander provinciebestuur. Een stem
voor een rechtvaardig Limburg.

Nieuwe bestuursleden gezocht! Iets voor jou?
Op de ledenvergadering (zie pagina 2)
heeft onze voorzitter Peter Nelissen
aangegeven definitief zijn
functie neer te leggen per
1 maart. Daarnaast zijn er
ook andere plekken in het
bestuur vacant gekomen
die we allen graag ingevuld zien worden door nieuwe enthousiaste mensen.
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Daarnaast zijn we als SP altijd op zoek
naar enthousiaste leden die het bestuur aanvullen en frisse nieuwe ideeën meebrengen.
Meer informatie over bovenstaande bij
Petra Raijer (gegevens in colofon).
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Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen, 06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Fidan Yildirim-Karacaer
06-24 23 70 02
fidanyildirim@live.nl
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

Ledenvergadering met terugblik en vooruitblik
Dinsdag 29 januari werd tijdens de jaarvergadering
een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Bij een hapje
en drankje werd verder kort teruggeblikt op 2018 en
verteld wat we als SP-Venlo in 2019
willen gaan doen. Ook de verkiezingen
kwamen aan bod net als de wisseling
van de macht in het bestuur.
SP-afdelingsvoorzitter Peter Nelissen: “Zoals elk jaar
wilden wij ook nu samen met de leden het glas heffen
op het nieuwe jaar. Ditmaal iets later in de
maand januari dan we gewend zijn, wat te maken heeft met het vaststellen van het verkiezingsprogramma
voor
Provinciale
Staten
(verkiezingen op 20 maart). Dat diende namelijk in die
week door elke SP-afdeling besproken te worden tijdens een ledenvergadering.”
(Het verkiezingsprogramma staat op de website.)
Onze wethouder Alexander Vervoort vertelde
hoe hij het ervaart om Venlo mee te besturen,
tegen welke uitdagingen hij aanloopt en wat de
SP tot nu al voor elkaar kreeg in de gemeente.
Ook nieuwbakken fractievoorzitter Angelique Weingarten (in oktober volgde ze Ton Heerschop op)
blikte terug op de afgelopen maanden en hoe
goed het bevalt in haar nieuwe rol in de gemeenteraad.
Beiden vertelden ook hoe de samenwerking verloopt
met de andere vier partijen binnen de coalitie.

Als laatste lichtte het bestuur haar plannen toe en werden enkele bestuurlijke wijzigingen medegedeeld. Sinds
2012 is Peter Nelissen onze afdelingsvoorzitter maar
daar stopt hij nu mee vanwege gezondheidsklachten. Tot
er een geschikte opvolger voor Peter is zal Petra Raijer
de functie combineren.
Ook Ali-Haydar Çakmak, Roy Straatman (beide wegens
school/werk) en Natasja Peeters stoppen als lid van het
afdelingsbestuur. Natasja gaat voortaan de Hulpdienst
coördineren.
De vertrekkende bestuursleden werden bedankt voor
hun inzet. Secretaris Petra Raijer is bereid gevonden om
het voorzitterschap tijdelijk over te nemen. Dit kan
zij uiteraard niet blijven combineren met het secretariaat en penningmeesterschap (plus raadslid)
vandaar dat we op zoek zijn naar een nieuwe secretaris die samen met Petra (en de andere bestuursleden) een leuke bestuurlijke tandem wil vormen.
Met de wisselingen en het afscheid van enkelen komen
er in het bestuur plekken vrij voor nieuwe gezichten
en frisse ideeën. Als je het bestuur wil komen versterken of meer informatie wil wat het bestuurswerk inhoudt, dan staat Petra Raijer je graag te woord.
Uiteraard werden tijdens de jaarvergadering
ook de actualiteit en vragen besproken. De
avond werd afgesloten met een snack en
drankje aan de bar, waar de discussie werd
voortgezet en het nog lang gezellig bleef.

Verslag werkbezoek Denktank aan kweker BioVerbeek
Dinsdag 8 januari brachten SP-leden een bedrijfsbezoek aan BioVerbeek in Velden. Georganiseerd door
onze Denktank en op uitnodiging van BioVerbeek. Dit
is een modern en biologisch tuinbouwbedrijf aan de rand van Velden waar men komkommers, paprika's en tomaten kweekt.
Tuinbouwbedrijf BioVerbeek in Velden-Oost levert diverse groenteproducten aan natuurvoedingswinkels en
supermarkten in binnen- en buitenland (Duitsland,
Verenigd Koninkrijk, 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 ook
een voedselbos. Vooral nog 'voor de leuk' maar ook
als experiment om te kijken wat
er mee mogelijk is en ook aantrekkelijk voor eigen medewerkers om in hun pauze letterlijk
de vruchten/noten te plukken
van alles wat er beschikbaar is.
Best bijzonder, nu er enige tijd een discussie loopt om
elders in Velden, op de plek van de voormalige basisschool, ook een groot voedselbos aan te leggen.

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. Afval wordt
zo energie/warmte en weer voedsel,
de kringloop is zo rond.
Dit scheelt niet alleen een heleboel afval maar ook 3 miljoen kuub gas die NIET uit de Groningse bodem gehaald
en verstookt hoeft te worden en dus ook niet de lucht
vervuilt met extra CO2.
Samen met naastgelegen veebedrijf en loonbedrijf wil
BioVerbeek hiervoor op eigen grond een biomeilerinstallatie 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 bijeen, zie colofon. Bij voldoende animo gaan we vaker zulke interessante werkbezoeken organiseren.

BioVerbeek liet ons zien waar ze voor staan, namelijk
voor biologisch telen waarbij oeroude principes verbonden worden met de modernste manier van telen
en waarbij de kringloopgedachte leidend is.
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