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Verkiezingen gewonnen! SP nog nooit zo groot in Venlo!
De SP heeft 19 maart een mooie verkiezingsoverwinning geboekt in Venlo.
De
socialisten
groeien
van
twee naar vier
zetels. Dit is
een
geweldig
resultaat.
Het
signaal van de
kiezer is duidelijk: Venlo moet 100%
sociaal, met de SP aan het roer.
SP-lijsttrekker Ton Heerschop: “Mensen
in Venlo hebben nog nooit zo veel voor
de SP gekozen, daaruit spreekt veel
vertrouwen.”
Heerschop vervolgt: “Er zijn veel mogelijkheden. De huidige coalitie heeft nog
steeds een kleine meerderheid, maar
zal waarschijnlijk voor de stabiliteit een
vierde coalitiegenoot zoeken. Maar er
kan net zo goed gekozen worden voor
een coalitie van de winnaars, aangevuld met een zittende partij die samen
ook een meerderheid vormen. Wij zijn
bereid om met iedereen over samenwerking te praten.”
De grootste winnaar is lokale partij
VenLokaal met 7% winst en gaat van 3
naar 5 zetels. Lokale Democraten winnen een zetel (van 4 naar 5). Tegen de
landelijke trend in wint de PvdA procentueel bijna 5% en behoudt haar 6 zetels. Ondanks een kleine winst blijft

D66 steken op de 2 zetels die ze nu
ook al bezet.
De SP gaat van 5,7% in 2009 naar
11,7% nu, en boekt 6% ofwel twee
zetels winst, van 2 naar 4. “Zo groot
was de SP nog nooit in Venlo, een fantastisch resultaat. Leden en kiezers bedankt!”, aldus Heerschop.
De VVD leidt een enorm verlies in Venlo
van bijna 10% en gaat van 12 naar 8
zetels. Het CDA verliest een zetel en
komt uit op 7 zetels. GroenLinks incasseert een verlies van 3% maar kon
dankzij een lijstverbinding maar net
haar 2 zetels behouden. Partij Groot
Venlo bleef steken op 1,6% en wist
geen zetels te bemachtigen.
Ondanks de dreun voor de VVD blijft ze
het CDA net voor als grootste partij, en
mag de verkennende gesprekken voor
mogelijke coalities gaan leiden.
SP verdubbelt in Venlo en behaalt 4
zetels. We zaten
zelfs 'maar' 80
stemmen van een
5e zetel af. Er zit
dus meer in en
dat is hoopvol. We zijn bijzonder trots
op dit mooie resultaat.

Raadslid Alexander Vervoort: “Nadat
we de vragen indienden kregen we een
dag later, op 01 augustus 2013, een
kort bericht dat we “direct na de zomervakantie” antwoord zouden ontvangen. Niet dus. Ook werden we gebeld
door wethouder Testroote, waarin hij
verontschuldigingen aanbood dat het
allemaal zo lang duurt en dat onze vragen niet beantwoord werden. Ook zei
hij dat er in september 2013 een beleidsvoorstel naar de gemeenteraad

 Fractieoverleg op 7 en 28
april. Aanvang 20.00 uur in onze
nieuwe fractiekamer: Garnizoenweg 3 Venlo (kazerneterrein),
gebouw E, kamer 115.
 Bestuursoverleg op dinsdag
1 april en 6 mei, om 20.00 uur,
fractiekamer (kazerneterrein).
 Ledenvergadering (over
verkiezingsuitslag, gevoerde
c a m p ag n e,
c o a l i ti e - on d e r handeling) op dinsdag 8 april om
19.30 uur in De Maagdenberg,
Maagdenbergplein 1 te Venlo.


Bijeenkomst

Kerngroep

(actieve SP’ers, denkers en doeners)

op dinsdag 13 mei en 10 juni om
20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.
 Verkiezingen voor het Europees Parlement op 22 mei.
 Wilt u een bijdrage leveren
aan deze nieuwsbrief? Stuur uw
tekst dan uiterlijk 10 april op
naar avervoort@sp.nl




Heerschop: “Nu weer flink aan de bak
om het vertrouwen te behouden en de
basis verder te vergroten. Op naar een
100% sociaal Venlo!”

Waar blijft nou dat beleid voor mantelzorgwoningen?
Op 31 juli 2013 stelde de SP-fractie
raadsvragen over de uitvoering van
onze motie en het in te zetten beleid
rondom mantelzorgwoningen. Een officieel antwoord vanuit
B&W op deze vragen
hebben we nog steeds
niet mogen vernemen.
Toegezegde informatie
bleef uit. De maat is
vol, de SP trok 8 maart
opnieuw aan de bel en wenst eindelijk
eens duidelijkheid.

AGENDA

wordt gestuurd. Tot die tijd - en vanaf
het aannemen van dat raadsvoorstel
(besluit) - zal de gemeente soepel omgaan met aanvragen voor een mantelzorgwoning. Zo stelde hij toen…”
Tot op heden is er van de toegezegde
raadsinformatiebrief, beleidsvoorstel,
raadsvoorstel, raadsconsultatie of anderszins, niets richting de gemeenteraad gegaan. Hoe kan dat?
Gezien de stilte, en de verstreken tijd,
maakt de SP zich wederom zorgen over
de hele lijn van communicatie, werkwijze en wijze van afhandeling van gedane
toezeggingen.
Vervoort: “Alle eerder gesproken mooie
woorden ten spijt wensen we nu eindelijk eens opheldering, en met ons diverse mensen die nog steeds in onzekerheid zijn of hun aanvraag voor het realiseren van een mantelzorgwoning akkoord is of enkel gedoogd wordt, en
geïnteresseerden die maar niet te weten komen waar ze aan toe zijn.”
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SP start enquête schuldhulpverlening
Door de aanhoudende klachten binnen de schuldhulpverlening in Venlo, die binnenkomen bij verschillende
organisaties, waaronder de Hulpdienst van de SPVenlo, heeft de SP besloten te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds deze
12 maart een enquête.
Woordvoerder Angelique Weingarten: “In 2010 heeft
de gemeente Venlo PLANgroep ingehuurd om de
schuldhulpverlening uit te voeren. In de
afgelopen jaren waren er veel klachten.
PLANgroep geeft aan dat deze problemen
te wijten waren aan het hoge aantal aanmeldingen en dat inmiddels alle problemen zouden zijn opgelost. Ondanks deze
uitspraak blijven er klachten.”
In oktober 2013 gaf PLANgroep een presentatie voor
de gemeenteraad van Venlo waarin men schermde
met
mooie
cijfers
en stelde
dat
er een
‘slagingspercentage’ van 96% was. “Een eerste klachteninventarisatie toont echter aan dat dit slagingspercentage bereikt wordt door de krenten uit de pap te
halen. Er worden veel mensen afgewezen, zij vallen
dus buiten de boot. Dat kan nooit de bedoeling zijn
geweest. De SP is daarom een feitenonderzoek gestart
met enquête.”, zegt Weingarten.

Verschillende hulpverleningsinstanties binnen de gemeente Venlo hebben enthousiast gereageerd op onze
enquête en helpen mee de formulieren in de komende
weken te verspreiden.
SP-leden zijn bij verschillende Informatie & Adviespunten in de Huizen van de Wijk, Housing First woonbegeleiding, Mee, Mensana, Zelfregiecentrum Venlo, Stichting
IRIS,
Sc huld hulp maa tjes ,
Wel.kom en de Cliëntenraad Bijstand langsgegaan om ook daar
de vragenlijsten aan te bieden.
Alleen Wel.kom wil geen medewerking verlenen (ivm
subsidierelatie met de gemeente).
Het vragenformulier kan men ook online op onze website invullen. Kies daarvoor het juiste formulier (klant
of professional): http://venlo.sp.nl/nieuws/2014/03/
sp-start-enquete-schuldhulpverlening
Weingarten: “Het onderzoek loopt tot 22 april 2014
waarna de klachten en knelpunten zullen worden geïnventariseerd en gebundeld. Vervolgens maken we een
afspraak (begin juni) met de nieuwe wethouder van
sociale zaken om de resultaten en onze alternatieven
aan te bieden, om zodoende te komen tot verbeteringen in het (gemeentelijk) beleid.”

De enquête is opgesplitst in twee formulieren: de ene
is specifiek gericht op hulpverleners en het andere op
cliënten. De vragen zijn daarop aangepast om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van de werkelijke situatie, zodat er gericht verbeteringen kunnen worden
aangedragen. De enquête vult men anoniem in.

Onrust in wijk 'De Ruit' in Venlo-oost
Woningcorporatie Woonwenz is voornemens om 24
woningen aan de Dr. Derckxstraat en Van Vogelsanckstraat te slopen en/of te vervangen door 11 nieuwe
woningen. Inmiddels zijn er zelfs
al panden dichtgetimmerd. Dit
viel koud op het dak van de bewoners, ze zijn overdonderd en
zitten met veel vragen. Om de
situatie beter in ogenschouw te
kunnen nemen heeft de SP op 26 februari zelf bij de
bewoners gepeild wat er nu echt aan de hand is en
wat ze er werkelijk van vinden.
De bewoners die we spraken vinden over het algemeen dat enkel een mededeling van Woonwenz, eind
januari, onvoldoende is en paniek zaaide. Er heerst
veel onduidelijkheid over wat er in hun huis nu wel/
niet gerenoveerd of gesloopt gaat worden.
Een aantal leegstaande panden is inmiddels dichtgetimmerd en voorzien van metalen schotten. Begrijpelijk, om vandalisme te voorkomen, maar dit maakt het
aanzien er niet beter op. We kregen daarover klachten
dat de schotten op zo’n manier bevestigd zijn dat het
gevaarlijke situaties kan opleveren voor bijvoorbeeld
spelende kinderen.
Woonwenz heeft in een reactie aan de pers laten weten dat de plannen nog niet definitief zijn. Enkele
huurders hebben zich samengepakt in een bewonerswerkgroep, dat met Woonwenz in overleg wil. Die
bewonersgroep spreekt over onvoldoende draagvlak
voor de sloop/vervanging. Het lijkt daarmee alsof
Woonwenz zelf niet heeft gepeild wat de bewoners zelf
willen. Als dat zo is, is het een gemiste kans.

De monumentale panden aan de Van Vogelsanckstraat
zouden gerenoveerd worden. De woningen aan de Dr.
Derckxstraat kenden achterstallig onderhoud en
vochtproblemen, die met een kleine renovatie enkele
jaren geleden zijn opgelost. Die 24 panden dreigen nu
te worden gesloopt en vervangen door 11 nieuwe
(levensloopbestendige) woningen.
We hebben Woonwenz ook om een reactie gevraagd,
wat er werkelijk aan de hand is, wat er staat te gebeuren, wat de concrete plannen zijn,
waarom de woningen op de ene plek
ge ren o veerd kun nen wo rde n
(monumentenstatus) en op de andere
plek gesloopt, waarom er minder woningen terug komen, of het overleg
met de bewonerswerkgroep loopt en
wat daarvan de voortgang is?
Al snel werd een afspraak geregeld voor een gesprek.
Op 18 maart had de SP die afspraak met Woonwenz.
Uitvoerig werden de plannen uitgelegd en de klachten
die we inbrachten besproken. De soep wordt minder
heet gegeten dan ze opgediend wordt lijkt het. Men
gaf toe dat de communicatie beter had gekund en
gaat de plannen met de buurt bespreken en wensen
van bewoners meenemen.
Van dit gesprek hebben we een verslag gemaakt en in
een speciale informatiebrief verspreid in de wijk Venlo
-oost. Immers hebben we de bewoners bevraagd dan
is het ook netjes om hen een terugkoppeling te geven.
We houden Woonwenz aan haar afspraken en blijven
graag geïnformeerd door de buurt. We houden de situatie in de gaten en de vinger aan de pols.
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