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SP wint opnieuw in Venlo, nu voor de provincie
De verkiezing voor Provinciale Staten
op 18 maart jl. leverde een mooie winst
op voor de SP. In Venlo scoorden we
zelfs beter dan de twee overwinningen
vorig jaar. Dank voor het vertrouwen!
Het signaal van de kiezer is duidelijk:
Venlo moet 100% sociaal, met de SP
aan het roer.
De SP wint opnieuw de
verkiezingen met een
hele mooie uitslag in
Venlo van 13,9% ofwel
plus
4,5
procent!
We feliciteren ook de
andere winnaars, met
name de flinke winst
voor CDA en D66.

PVV wordt afgestraft voor haar gebral
zonder werkelijke oplossingen. Positieve signalen.
We zijn met deze uitslag de PvdA fors
gepasseerd. Niet dat dit een doel op
zich is maar het geeft wel iets aan, hopelijk trekt die partij zich dit aan en
trekt ze weer eens haar sociale jas aan
in plaats van het neoliberale afbraakbeleid mogelijk te maken, in zowel het
kabinet als ook in de provincie en gemeente.
De ooit liberale stad Venlo blijkt met
deze uitslag gekozen te hebben voor
een andere koers, een koers met een
sociale oplossing uit de crisis.

De opkomst in Venlo viel met 43% tegen, dat zegt ook wel wat, maar de
mensen die gingen stemmen lieten duidelijk van zich horen.
Ook in Venlo krijgen de kabinetspartijen VVD en PvdA terecht een afstraffing
voor het gevoerde beleid en het gedoe
met individuele partijbonzen. En ook de

Met bijna 14% is de SP nu zelfs nog
groter dan bij de vorige Statenverkiezingen in 2011 (toen 9,4%) en recenter
gezien zelfs nog groter dan bij de verkiezingen vorig jaar voor de gemeenteraad (toen al verdubbeld met 11,6%)
en de EU (opnieuw +5,1%). Super bedankt voor het vertrouwen!!!

Toffe SoePactie Venloop

ruim 1000 bekertjes soep uit te geven.

Ook dit jaar was de SP aanwezig tijdens de wandeltocht van de Venloop
om alle deelnemers
succes te wensen en
een lekker bekertje
tomatensoep aan te
bieden. We kregen
louter leuke en dankbare reacties.

Vorig jaar hielden we deze soepactie
voor het eerst, een daverend succes
dat naar meer smaakt. Voor ons nu het
2de jaar maar veel deelnemers gingen
er eigenlijk al vanuit dat we er zouden
staan, en velen hadden zelfs hun pauze
bij ons sfeerpunt gepland!

De Venloop kent naast een hardloopevenement ook een dag voor wandelaars, die deze zaterdag 21 maart werd
gehouden. Waar de 25 km en de 40 km
van de wandeltocht bijeenkwamen, bij
het sfeerpunt in het centrum van Velden, stond de SP met een bijzondere
aanhanger en deelde gratis warme
soep uit aan publiek en wandelaars.

Ook de reacties waren overweldigend,
felicitaties voor de enorme winst bij de
verkiezingen van afgelopen woensdag,
en dat de SP, in
tegenstelling tot
andere partijen,
ook na de verkiezingen zichtbaar en aanspreekbaar is.

En dat bekertje soep bleek een welkome opkikker te zijn daar het weer niet
echt mee zat voor de deelnemers. Het
regende en er stond een koude wind.
Veel deelnemers kwamen graag even
bij
ons
p a u ze re n
onder het
genot van
w a r m e
t o m at en soep. We
konden het op een gegeven moment
nauwelijks bijhouden maar wisten toch

Ook kregen we veel waardering dat wij
onze kiezers bedanken middels de
‘stemmers bedankt’ banners die wij
hiervoor plakken, maar ook via deze
soepactie of het uitdelen van iets lekkers tijdens de kerstdagen.
Al met al een geslaagde dag, het is fijn
om de deelnemers een lekkere opkikker
aan te kunnen bieden. Maar voor ons
ook een leuke gelegenheid eens heel
iets anders, los van politiek, met elkaar
te doen. Volgend jaar weer, een traditie
is geboren.
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AGENDA
Bestuursoverleg op dinsdag
7 april en 5 mei, 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 14 april en 12 mei,
20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.
Fractieoverleg op 13 en 28
april, en op 1, 18 en 26 mei om
20.00 uur in de SP-fractiekamer.
Ledenvergadering (o.a.
over de verkiezingen) op donderdag 28 mei om 19.30 uur in
De Witte Kerk te Venlo-noord
Een bijdrage leveren aan deze
nieuwsbrief? E-mail: avervoort@sp.nl

Ombudstaak SP
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

Hulpdienst brengt inkomenskaart
Juni 2014 lanceerde onze Hulpdienst de inkomenskaart, een overzicht van landelijke en lokale
(inkomen) ondersteunende regelingen en waar men
terecht kan om deze aan te vragen. Door enkele
(wets)wijzigingen en het verschuiven van rijkstaken
naar de gemeente per 2015, is de inkomenskaart nu
mee veranderd en daarop aangepast.
Woordvoerder (en vers gekozen SP-Statenlid)
Angelique Weingarten: “Diverse gemeenten
bieden al zo'n inkomenskaart aan voor haar
burgers maar de gemeente Venlo niet. Daarom
heeft de SP-Hulpdienst besloten het heft in
eigen handen te nemen en zelf zo'n kaart samen te
stellen voor Venlo, en biedt die actief aan bij de doelgroep en informatiepunten en welzijnsorganisaties."
Velen weten niet welke regelingen er bestaan voor de
lagere inkomens. Er zijn met regelmaat mensen die
bijvoorbeeld nog nooit gehoord hebben van zorgtoeslag of kindgebonden budget. Ook de gemeentelijke
fondsen zoals bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen en financiële ondersteuning voor kinderen die graag willen sporten, waarvan de ouders dit
niet kunnen bekostigen, zijn vaak nog onbekend.
Om ervoor te zorgen dat men op de hoogte is welke
regelingen er allemaal zijn, hebben wij zelf deze kaart
gemaakt. De kaart kan als checklijst dienen om te
controleren of alle voorzieningen en regelingen waar
men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd.”
De nieuwe inkomenskaart staat ook op onze website
waar iedereen hem kan bekijken en downloaden. Het
staat mensen vrij om de kaart verder te verspreiden.

Voldoet vergoeding taxiritten B&W?

SP wil nieuwe integriteitscode
De afgelopen maanden is er veel ophef geweest
rondom de integriteit van politici. Voor de SP-Venlo is
dit reden om het initiatief te nemen om te komen tot
een integriteitscode voor raadsleden en raadsfracties
binnen de gemeente Venlo.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Door de vele integriteitskwesties van de afgelopen tijd heeft ook Venlo
een slechte naam gekregen. Dat is schadelijk voor het
aanzien van de gemeente, haar bestuur
en de gehele politiek. De SP realiseert
zich dat alleen de politiek kan laten
zien dat zij integriteit serieus neemt als
zij zelf met een standaard komt, waardoor mensen het vertrouwen in de politiek kunnen
terugvinden”.
"De gedragscode uit 2003 en 2010 voor de Venlose
gemeenteraad willen we vervangen voor een nieuwere
die beter past in de huidige tijdsgeest. Met een initiatiefvoorstel geeft de SP de overige partijen in de gemeenteraad een standaard mee zoals wij deze zouden
willen zien."
De belangrijkste aanpassingen zijn de toevoeging van
afspraken rondom fracties en de bekostiging van
(verkiezing)campagnes.
"We streven naar een breed draagvlak en nodigen de
andere partijen dan ook graag uit om samen met de
SP ons initiatiefvoorstel zodanig inhoud te geven dat
het voortaan voor eenieder duidelijk is hoe bijvoorbeeld geldstromen rondom campagnes lopen, in openheid en transparant verantwoording geven over inkomsten en het bestede gemeenschapsgeld."

Presentatie wijksignaleringsverslag

Op 13 maart werd bekend dat wethouder Satijn (EZ,
VVD) in Venlo een 185 taxiritten heeft gedeclareerd voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, waar andere wethouders rond de 55 of
zelfs maar 4 ritten declareerden. Bijna 140 van
die 185 taxiritten, zo blijkt uit onderzoek van
omroep L1, kwamen voor rekening van de gemeente.
Ruim 100 declaraties betreffen korte ritten van het
huisadres (Velden) naar stadskantoor of afspraken in
de binnenstad, en vice versa.

Najaar 2014 heeft de SP-Venlo bewoners in de omgeving van het Blariacumcollege (Burg. Gommansstraat
Blerick) gevraagd wat er goed gaat
en wat er beter kan in de wijk. De SP
gaat regelmatig buurten maar de
verhalen die we ditmaal van de bewoners kregen waren heftig. Er bleek
behoorlijke overlast te zijn van
(hang)jongeren, bedreigingen, drugs gerelateerde
overlast, zwerfvuil, straatraces, enzovoorts.

Waarom dit woon-werkverkeer gedeclareerd is blijft
onduidelijk. De gemeentelijke verordening stelt dat er
geen reiskosten worden vergoed voor vervoer binnen
de gemeentegrenzen, die zijn voor eigen rekening. Dit
alles lijkt in strijd met de eigen verordening maar de
burgemeester stelt dat het binnen de regels past.

Reden om dieper op situatie in te gaan en te analyseren wat er aan de hand is en welke oplossingen hiervoor mogelijk zijn.
Daarom hebben we een bredere enquête uitgezet en
de informatie die dat opleverde verwerkt in een rapport met daarbij onze conclusies en aanbevelingen.
Het eerste exemplaar van dit signaleringsverslag werd
door onderzoeker Angelique Weingarten namens de SP op 6 maart
aangeboden aan de directie van het
Blariacumcollege. Vervolgens ontvingen ook de Sfeerkeepers, wijkagent,
Wijkoverleg, gemeente, en de geënquêteerde omwonenden het verslag.

In onze ogen is hier vooral gekeken naar de technische kant, of het aan de regels voldoet, maar is niet
de vraag gesteld of het moreel gepast is. Dit wringt en
roep de nodige vragen bij ons op, die we dezelfde dag
naar het college van B&W stuurden.
Zo willen we weten of B&W met ons van mening is dat
men terughoudend dient te zijn als het gaat om gebruik maken van belastinggeld voor hun eigen vervoer? En dat hierbij niet alleen moet worden gekeken
naar of het volgens de regels kan, maar er ook een
morele toets zou moeten zijn of bepaalde zaken wel
van publiek geld zou moeten worden voldaan.
Die kritische houding mist de SP. Voldoet de huidige
verordening nog wel, of moet die aangepast worden?

Wij doen met de resultaten van ons onderzoek een
eerste stap, het is aan de instanties om de aanbevelingen op te pakken en genomen acties terug te koppelen met de omwonenden. Zo versterkt men werkelijk de onderlinge verstandhouding, meldingsactiviteit,
vertrouwen, gevoelens van veiligheid, maar net zo het
vergroten van leefbaarheid en woongenot.
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