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Vóór Stedenbouwkundige Visie Kazernekwartier

AGENDA

In de gemeenteraad werd eind januari
gestemd over een visie richting nieuwe
plannen voor de invulling van het kazerneterrein en wat te doen met het erfgoed daar. We twijfelden of de gekozen
insteek de juiste is. Na diverse toezeggingen werden we overtuigd dat we de
goede weg gaan inslaan.
SP-raadslid Ton Heerschop: “In tien jaar
tijd zijn er allerlei plannen de revue gepasseerd. Steeds zei de SP
dat er aandacht moest zijn voor
de historische resten op het kazerneterrein, de voormalige kazernegebouwen en het fort.”
“Nu komen we aan bij een nieuw hoofdstuk met een stedenbouwkundige visie
met vooral woningbouw.”
“Toch waren we ontevreden met de
nieuwe plannen. Onder meer doordat er
te weinig sociale woningbouw gerealiseerd leek te gaan worden en ook het
cultureel erfgoed (fort) er bekaaid vanaf
kwam.”
“De SP kwam daarop met een wijzigingsvoorstel om de diverse aanvullingen (maar ook eerder gedane toezeggingen en aangenomen moties) onderdeel te laten zijn van het totale plan.”
B&W kwamen met een stevige duiding
hoe ook sociale woningbouw gerealiseerd zal worden in de mix van wonin-

gen. Ook kwam er meer duidelijkheid
rondom de historische waarde van dit
gebied, hoe zal worden omgegaan met
onder meer het fort Sint Michiel.
Vier wijzigingsvoorstellen van SP, CDA,
D66 en EENLokaal werden ingetrokken
na stevige toezeggingen door B&W. De
Stedenbouwkundige Visie Kazernekwartier werd vervolgens na een lang debat
uiteindelijk aangenomen. Alleen de PVV
“wenste tegengestemd te hebben”.
Ton Heerschop: “Deze visie maakt de
weg vrij naar eindelijk een ontwikkeling
van het in 2006 aangekochte kazerneterrein. In 2008 stelde de SP al dat woningbouw de beste optie is, dat gaat nu
dus ook gebeuren.”
“De nu aangenomen visie (inclusief diverse toezeggingen) heeft in zich dat
ook de cultuurhistorische aspecten
(monumenten
en fortresten) in
de plannen een
betere en meer
prominente plek
gaan
krijgen.
Misschien op termijn wel volledige reconstructie.”
“We houden het in de gaten maar zien
de uitwerking van de visie en later de
uiteindelijke plannen met vertrouwen
tegemoet.”

Leuke rondleiding in stadhuis voor Krefeld Zoo
In de Nieuwjaarsnacht was er brand in
het apenverblijf van de dierentuin van
Krefeld, vlak over de grens bij Venlo.
Een gezin uit Belfeld startte daarop een
inzamelingsactie om geld op te halen
voor een nieuw apenverblijf en de aanschaf van nieuwe dieren.
De SP steunt die actie, riep op om ook
te doneren en bood de rondleiding in
het stadhuis aan op de veiling. Het bedrag dat daarmee werd opgehaald werd
door ons opgehoogd met 100 euro.
De hoogste bieder op de veiling kreeg
op 14 februari de rondleiding aangeboden. Deze winnaar nam
een schoolklas van 12 kinderen mee van de Talentencsampus Venlo.
Het werd een mooie ervaring voor de aanwezige
kinderen en hun begeleiders, voor de initiatiefnemers van de
inzamelingsactie, voor ons als organisatie en zeker ook voor de helpende
bodes. Dank ook aan de gemeente

Venlo voor het beschikbaar stellen van
het stadhuis.
Onze wethouder Alexander Vervoort
verzorgde de rondleiding: “De
kinderen waren flink onder de
indruk van de vele prachtige kamers, raadszaal, trouwkamer,
kelder, het goudleren behang, historische schilderijen, wapens en de vroegere gevangeniscellen. Een voor iedereen onvergetelijke dag met maar 1
doel: de inzamelingsactie voor het
nieuwe dierenverblijf in Krefeld Zoo.”
Je kan trouwens nog steeds doneren
voor de inzamelingsactie voor het
apenhuis: https://www.donatie-zookrefeld.nl/
Op 29 februari is ook nog een benefietkindermiddag in Belfeld (SP-wethouder
Vervoort zal die openen).
Begin maart zal het opgehaalde geld
via de burgmeester van Venlo worden
overhandigd aan de Oberbürgermeister
van Krefeld.
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Fractieoverleg op maandagen
27 januari en op 9 en 23 maart.
Steeds om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo
(stadskantoor, 1e etage, vergaderruimte 1.09).
Bestuursoverleg op de dinsdagen 10 maart en 14 april van
19.00 tot 20.00 uur in Boulevard
Hazenkamp, Albert Verweystraat
6 in Blerick.
Bijeenkomst denktank op
dinsdagen 10 maart en 14 april
om 20.00 uur in Boulevard Hazenkamp, Albert Verweystraat 6
in Blerick.
Partijraad op zaterdag 28
maart om 10.30 uur in het SPgebouw in Amersfoort.

Ombudstaak SP
hulpdienstspvenlo@protonmail.com
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peternelissen1963@gmail.com
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Angelique Weingarten
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Regie cruciaal bij aanpak geweld

Opties voor dijkverzwaringen Arcen?

De gemeenteraad mocht (29 januari) haar oordeel
geven over de ‘Regiovisie aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling’. De SP gaf een doorkijk naar hoe
wij de aanpak in de toekomst zien en hiermee aansluiten bij het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens
thuis’.

De komende jaren worden op verschillende plekken langs
de Maas dijken verzwaard en ruimte gemaakt voor het
rivierwater. Waterschap Limburg heeft nu de conceptontwerpnota voor Arcen klaar waarbij het dorp langs de
hele oever flink op de schop zou moeten.
De SP vroeg B&W of dat niet minder ingrijpend kan om te
voorkomen dat de verhoging afbreuk aan Arcen brengt.

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Eerder is
door ons aangegeven dat de regierol cruciaal is
om de juiste hulpverlening in te zetten en te
monitoren. Met één regiovoerder die lijnen uitzet en deze bewaakt en ook controleert. Met
één regiovoeder voorkomen wij dat er te veel instanties met verschillende taken bezig zijn en er ruis op de
lijn veroorzaken.”
“Ondanks dat er ook bij het overkoepelende Veilig
Thuis nog steeds zaken beter kunnen, dienen we te
blijven controleren of de taken goed opgepakt en opgevolgd worden zodat huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig en daadwerkelijk aangepakt worden.”
“We drongen ook aan op regievoering op casusniveau
zodat bij een doorverwijzing het beste plan bekeken
en uitgevoerd wordt.”
“De SP wil geïnformeerd en betrokken blijven worden
hoe lokaal de integrale aanpak vorm gegeven wordt.”

SP-raadslid Petra Raijer: “We werden tijdens het door ons
aangekaarte debat gesteund door andere raadsfracties die zich net als de SP zorgen maken over
de geplande dijkverzwaring. De wethouder gaf aan
dat het niet aan de gemeente is om een besluit te
nemen over de dijkhoogte, dat is aan de provincie en Waterschap en uiteindelijk de minister. Desondanks hebben
er al op enkele plekken dijkverlagingen plaats gevonden.”
Wethouder Pollux (duurzaamheid, Groenlinks) beaamde
dat er over de dijkhoogte veel te doen is: “Iedereen heeft
er een mening over, de gemeente is er net zo kritisch
over. Belangrijk is dat de dijken en de inwoners veilig zijn
maar net zo dat economische activiteiten en de leefkwaliteit gewaarborgd zijn. We zijn in gesprek met provincie
en Waterschap over de plannen.”
Raijer: “We houden dit onderwerp in de gaten. Veiligheid
is belangrijk maar Arcen mag er niet onder lijden.”

Is opvang daklozen goed geregeld?

Weer vragen over abdij Ulingsheide

Hoe is de opvang van daklozen geregeld in Venlo en is
er een tekort aan opvangplekken? Kan iedereen terecht bij de opvang? We kregen enkele berichten die
stellen dat het mogelijk niet goed geregeld zou zijn.
Zoals een noodkreet van een huisarts. We hebben opheldering gevraagd aan de gemeente hoe het zit.

De SP is niet blij met het plan om tot 750 arbeidsmigranten te plaatsen in het voormalige klooster Ulingsheide in
Tegelen. In december stelden we er al raadsvragen over
maar de beantwoording daarvan stelt ons niet gerust.
Reden om nog eens stevig door te vragen.

Tijdens het vragenuurtje van de raadsvergadering
eind januari antwoordde wethouder Frans Schatorjé
(welzijn, EENLokaal) dat er volgens hem er altijd één
zogenaamd politiebed (bij Domus) in Venlo beschikbaar is waar iemand terecht kan voor de nacht, ongeacht of de opvang vol zit.
In 2019 hebben 172 personen een beroep op de opvang, in principe wordt niemand geweigerd.
De aanbieders van opvang
hebben gevraagd om een
structurele uitbreiding van
opvangplekken en een extra
trajecthuis. Venlo gaat op
hele korte termijn met de
partijen aan de slag om de mogelijkheden voor de uitbreiding te verkennen en dit ook in gang te zetten.
De opvang is een Wmo-voorziening en om daarvoor in
aanmerking te komen moeten burgers aan bepaalde
voorwaarden voldoen zoals rechtmatig in Nederland
verblijven. Arbeidsmigranten en uitgeprocedeerden
worden geacht terug te keren naar land van herkomst,
de gemeente mag ze niet opvangen.
Ofschoon dat de wethouder ook aangaf in regioverband afspraken over de winterregeling te gaan bespreken, wilde de SP daar niet op wachten. Een motie
om de regeling te verruimen (naar -3 graden) werd
door alle fracties mee ingediend en daarmee unaniem
aangenomen.
Winst voor de SP maar vooral winst voor de daklozen
die niet meer in de kou buiten hoeven te blijven.

Een Brabants consortium wil het klooster kopen om in de tuinen
woonunits te plaatsen
voor
vooral
OostEuropeanen die in de
tuinbouw en logistiek werken. Volgens de SP is het zo
massaal op een kluitje huisvesten van arbeidsmigranten
vragen om problemen.
Woensdag 29 januari gaf wethouder Sjors Peeters
(leefbaarheid, 50PLUS) antwoord tijdens de raadsvergadering. Hij zei dat huisvesting van arbeidsmigranten in
iedere situatie kan leiden tot overlast op het moment dat
zaken rondom beheer en toezicht niet goed geregeld zijn.
“De gemeente staat niet buitenspel, de Provincie Limburg
is enkel aan zet als het gaat om het toetsen van de provinciale subsidie die is verstrekt voor het bouwkundig
herstel van de rijksbeschermde onderdelen van de abdij.”, zei Peeters.
Ook de gemeente dient dus nog te besluiten over de verkoop. Dat is goed nieuws want dan blijft ook de gemeenteraad aan zet.
Peeters: “Op het moment dat er een principebesluit ligt
zal met omwonenden en belanghebbenden gecommuniceerd worden. Hierbij zullen initiatiefnemer en gemeente
gezamenlijk optrekken.” We houden het in de gaten!
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