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AGENDA 
 

 Fractieoverleg op 27 maart, 
10 april en 18 april steeds om 
19.30 uur in de fractiekamer, 
Hanzeplaats 1 te Venlo. 

 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
4 april en 2 mei om 19.30 uur in 
de fractiekamer (stadskantoor).  

 

 Kerngroep bijeenkomst op 
dinsdag 9 mei om 20.00 uur in 
Boulevard Hazekamp, Albert 
Verweystraat 6 Blerick. 

 

 Huiskamergesprek op za-
terdag 11 maart om 15:00 uur 
in De Glazenap, Spechtstraat 58 
Tegelen. Ton Heerschop praat 
met kiezers over de verkiezing. 

 

 Themamiddag Vrouwen en 
politiek, zondag 12 maart 14.00 
uur in het Stadhuis in Venlo. 

 

 SoePexpress bij Venloop op 
zaterdag 25 maart hele dag hoek 
Markt/Scholtisstraat in Velden.                    

Donderdag 2 maart kwam Tweede Ka-
merlid Sadet Karabulut naar Venlo om 

met een goedgevulde zaal 
in gesprek te gaan over 
de strijd die de SP is ge-
start voor een stijging van 
het minimumloon en uit-
keringen met 10 procent. 

 
Sadet Karabulut is in de Tweede Kamer 
woordvoerder Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid en staat op plaats 5 van de 
kandidatenlijst van de SP. 
Ze was in Venlo om te praten over de 
'Strijd voor 10', onze strijd voor echte 
banen, lonen 10% omhoog, meer en 
betaalbare woningen, huren omlaag, 
minimumloon moet 10% omhoog, net 
als de AOW en andere uitkeringen. 
 
Sadet Karabulut: “De afgelopen jaren 

hebben juist de mensen met 
een kleinere portemonnee 
dankzij het kabinet Rutte-
Asscher de rekening van de 
crisis betaald. Of je nou jong 

of oud bent, als je het minimumloon 
ontving of in een uitkering zat, dan be-
taalde je de rekening.” 
 
Met de Strijd voor 10 pakken we de 
ongelijkheid aan. Na de kaalslag van 
Rutte is het tijd voor de inhaalslag van 
de SP. Daarom moeten het minimum-

loon, de AOW en de uitkeringen met 10 
procent omhoog. Door de verhoging 
van het minimumloon stijgen ook de 
lonen daarboven waardoor grote groe-
pen mensen meer te besteden krijgen. 
 
Sadet liet zien hoe de inkomens- en 
vermogensverdeling scheef is gegroeid: 
“Uit onderzoek van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) onder de dui-
zend grootste bedrijven van Nederland 
blijkt dat in 2010 de salarissen van de 
vijf topverdieners per bedrijf 5,5 keer 
zo hoog waren als het salaris van de 
doorsnee werknemers bij deze bedrij-
ven. In 2015 was dat zelfs 6,1 keer zo 
hoog. De loonkloof is in die periode dus 
met 11% gestegen!” 
 
“Nu moet geïnvesteerd worden in groei 
voor iedereen, door een investerings-
plan. In hogere lonen en lagere huren. 
In het afschaffen van het eigen risico. 
In het helpen van kleine ondernemers. 
En in een loongolf. We beginnen met de 
laagste inkomens, maar uiteindelijk 
profiteren grote groepen Nederlanders 
hiervan. Onze strijd voor tien begint 
hier! Doe mee en pak de macht.” 

SPeerpunten, maandelijkse  nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo                                         editie maart 2017 
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SPeerpunten 
Aanval op groeiende loonkloof met Strijd voor 10 

 
Ook voor 2017 zijn weer wetten en re-
gels aangepast, het duurde even maar 
inmiddels is het overzicht compleet, en 
kunnen we ook voor dit jaar weer een 
inkomenskaart uitdelen met daarop alle 
landelijke en lokale inkomensonder-
steunende regelingen en waar men te-
recht kan om deze aan te vragen.  
 
Woordvoerder Angelique Weingarten: 

“Verschillende gemeenten bie-
den zo'n inkomenskaart aan 
voor haar burgers maar de 
gemeente Venlo niet.  
Daarom heeft de SP-

Hulpdienst wederom besloten om net 
als voorgaande jaren zelf zo'n kaart 
samen te stellen.”  
 
“Een kaart voor heel Venlo met daarop 
alle nu bekende regelingen, die we ook 
actief aanbieden bij de doelgroep, in-
formatiepunten, welzijnsorganisaties. 
Want vaak weten mensen niet welke 
regelingen er zijn voor de lagere inko-
mens of bijzondere situaties.”  

“De kaart kan ook als checklijst dienen 
om te controleren of alle voorzieningen 
en regelingen waar men eventueel 
recht op heeft, zijn aangevraagd.”  
 
“De inkomenskaart is vanaf dat we er 
mee begonnen in 2014 een succes. Elk 
jaar opnieuw krijgen we vragen (ook 
van professionals zoals wijkverpleeg-
kundigen) wan-
neer de kaart weer 
verschijnt. Dat 
succes is mooi 
maar laat tevens 
een brede behoef-
te zien aan zo'n overzicht.”  
 
De nieuwe inkomenskaart staat ook op 
onze website, rechtsboven bij het blok-
je Hulpdienst. Daar kan iedereen de 
kaart bekijken en downloaden. Het 
staat mensen vrij om de inkomenskaart 
verder te verspreiden want daarmee 
bereiken we ons doel dat zoveel moge-
lijk mensen hiervan kunnen profiteren.  

Hulpdienst SP-Venlo brengt inkomenskaart 2017 
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Herrie in de raadszaal tijdens de raadsvergadering 
eind februari. In tegenstelling tot veel andere fracties 
was de SP zeer kritisch over het plan om twee par-
keergarages te slopen vanwege achterstallig onder-
houd. Geen enkele fractie van de coalitie durfde te 
benoemen dat er in het verleden fouten zijn gemaakt. 
En ‘dus’ ging een raadsmeerderheid akkoord met de 
hapsnap oplossing van sloop, tijdelijke renovatie en 
alsnog sloop. 

 
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “De 
SP benoemde de fouten wel en trok fel 
van leer. Het voorstel van het college 
van B&W voor sloop, tijdelijke renovatie 

en verkoop lost weinig op en kost waarschijnlijk meer 
geld dan dat langdurige renovatie en spoedige open-
stelling kan opleveren.” 
 
B&W maar ook de coalitiepartijen (VVD, PvdA, CDA, 
VenLokaal) liepen weg van het feit dat al vanaf de 
bouw van de garage Roermondsepoort, begin jaren 
90, er meldingen van problemen structureel niet op 
het bordje van de wethouders waren gekomen. 
 
De bijdrage van de SP zat wel vol scherpe kritiek. Die 
wekte irritatie op bij de coalitiefracties die liever niet 
achterom of ver vooruit wilden kijken en enkel over 
mogelijke oplossingen op korte termijn spraken. 
 
Heerschop: “De SP wilde weten waarom B&W nu in-
eens beide gesloten parkeergarages wil slopen en de 
resterende wil verkopen terwijl zij eerder alle parkeer-
garages nog ‘de kip met de gouden eieren’ noemde 
die men niet van de hand moest doen.” 

Waarom sloop terwijl renovatie aan de orde was en 
gewoon kon? Wie komt er nu op voor de bewoners, 
bezoekers en ondernemers in het oosten van de stad?  
 
In ieder geval niet de VVD die de SP “emotie” verweet 
maar verder niet op de kritiek inging. Het college en 
de coalitiepartijen deden een poging om te doen voor-
komen of de SP de aanval inzette op ambtenaren, 
daar waar we aangaven dat mensen die zich bij ons 
meldden signalen afgaven van intimidatie. 
 
We lieten ons niet afleiden en gaven aan dat er alter-
natieven waren. Samen met D66 stelden we een tijde-
lijke parkeergarage in het oosten 
van de binnenstad voor. Daar 
waar de coalitie kwam met het 
voorstel om slechts één onderne-
mersvereniging te laten meepra-
ten over de verdeling van geld uit een parkeerfonds. 
 
Heerschop: “GroenLinks en D66 deelden onze kritiek 
en drongen met ons aan op het bespreken van alle 
fouten die gemaakt worden. Want of het nu gaat over 
Q4, Mikwe, Taurus, bioscoop of de Floriade om er 
maar een paar te noemen, een leven lang leren lijkt 
wel het motto voor B&W, zo stelde ik in het debat.” 
 
De soap rondom de (gesloten) parkeergarages Roer-
mondsepoort en Arsenaal beleefde deze raadsverga-
dering misschien haar hoogtepunt maar daarmee is ze 
nog niet ten einde. In de komende jaren blijft het par-
keerprobleem nu een dilemma en dus nog vaak terug-
keren op de raadsagenda. 

Halfbakken oplossingen voor parkeerproblemen bieden geen soelaas 

Aanhoudende klachten en zaken die maar voortduren 
bij de WAA en ’t Pakhoès. De SP vraagt al een jaar om 
oplossingen maar kennelijk heeft dit niet geleid tot 
verbeteringen. We zijn er klaar mee en verlangen nu 
daadkracht. 
 
De gemeenteraad ontving een brief van vakbonden 

FNV en CNV en de reactie daarop van de 
directie van de WAA. De brief handelt over 
mogelijke misstanden, een bedrijfsonder-
zoek dat in de beleving van werknemers 
niet goed is gevallen, en aanhoudende 
klachten inzake de kringloopactiviteiten. 

Deze brief is voor de SP het zoveelste noodsignaal dat 
er iets niet goed zit op de werkvloer bij de WAA. 
 
In de brief maken de vakbonden aanhangig dat er ju-
ridisch onjuiste stappen zouden zijn genomen door de 
WAA bij de overdracht van de kringloopactiviteiten. 
Daarnaast stelt de brief dat ook de gemeente mensen 
in een afhankelijke positie onder druk zet. 
 
Raadslid Alexander Vervoort: “De SP heeft al vaker in 
een formeel en informeel gesprek met de (toenmalige 

en huidige) wethouder(s) de klachten over 
stress, onrust en onzekerheid bij het personeel 
aangekaart. Net als de ongelijke beloning voor 
de ophaaldienst (vrachtwagenchauffeurs en 
sjouwers) die ondanks hun veel zwaardere 

werkzaamheden nog steeds in een verkeerde en te 
lage salarisschaal worden ingedeeld en dus onnodig 
veel geld mislopen.”  
“Steeds werd er door de gemeente beterschap beloofd 

en dat de wethouder (Lamers, sociale zaken en werk, 
CDA) dit binnen de WAA bespreekbaar zou maken. Tot 
onze verbazing heeft dit kennelijk nog steeds niet ge-
leid tot de nodige verbeteringen.” 
 
Vervoort: “De brief van de vakbonden, en de reactie 
daarop van de WAA-directie, is toch wel de druppel. Ik 
ben er wel klaar mee, deze kwetsbare werknemers 
werken hard en hebben hart voor de zaak maar wor-
den al te lang aan het lijntje gehouden.”  
“Ik wil nu daadkracht en 
actie zien. Van de WAA 
zelf maar zeker ook van 
de gemeente; sta op voor 
je werknemers bij de soci-
ale werkplaats en bij de 
kringloopwinkel, geef hen 
de zekerheid, juiste loon en neem de onrust weg.” 
 
De brieven en de eigen ervaringen zijn voor de SP 
aanleiding om er nu (alsnog) raadsvragen over te 
gaan stellen. Het College van B&W heeft dertig dagen 
de tijd om onze vragen te beantwoorden. 
 
 
 

Stem 15 maart SP, stem op onze kandidaat: 

Opnieuw vragen over mogelijke misstanden bij de WAA en ’t Pakhoès 
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De Zorggroep wil in Nederland verblijven-
de Poolse arbeidsmigranten werven voor 
zorgtaken. Gezien de historie van zowel 
de arbeidsmigratie als de ontwikkelingen 
binnen de Zorggroep roept dit bij de SP 
de nodige vragen op. 

 
Het voornemen van de Zorggroep is om Polen die nu 
niet in de zorg werken maar wel van oudsher een ver-
pleegkundige opleiding hebben genoten, te werven om 
binnen de Zorggroep zorg te verlenen. Dagblad de 
Limburger berichtte er onlangs al twee keer over. 
 
SP-raadslid Alexander Vervoort dook maar weer eens 

in het dossier en diende de vragen in: “Ik wil 
van het gemeentebestuur weten wat zij vindt 
van de ontwikkelingen bij de Zorggroep, waar 
de vorige zorgwethouder toch echt bepaalde 
afspraken mee had gemaakt een paar jaar 

geleden. Gelden die nog of is ook hier de regie weg?” 
 
Toen stelde de SP al eens vragen en diende moties in 
nadat de Zorggroep negatief in het nieuws kwam om-
dat haar bestuurders ruim boven de Balkenendenorm 
verdienden (en nog) en er tegelijkertijd tientallen ont-
slagen vielen onder het zorgpersoneel.  
 
En dan nu het plan om Polen te werven. Had dan eer-
der niet zo gesnoeid in onder meer het personeel. Zou 
je zeggen... 
 
Nog niet zo lang geleden probeerde de Zorggroep al 
eens om verpleegsters uit onder meer Polen, Spanje 
en Roemenië te verleiden om in Nederland te komen 

werken in de zorg. Dat werd toen geen succes. Nu 
wordt er geprobeerd om Poolse verpleegkundigen die 
in Nederland wonen en werken (maar niet in de zorg) 
te verleiden hun oude zorgberoep weer op te pakken. 

Vervoort: “Toch weer zulke idiotie en dat ondanks eer-
dere gesprekken en toezeggingen in de gemeente-
raad, waarbij de vorige wethouder (Testroote, PvdA) 
met het bestuur van de Zorggroep sprak en afspraken 
maakte.” 
 
Waarom mensen uit den verre hierheen halen, of mi-
granten die hier ander 
werk doen verleiden, 
wanneer we in staat zijn 
om zorgmedewerkers om 
te scholen? Of nog beter, 
de zorgverleners die de 
Zorggroep eerder ont-
sloeg of kansen ontnam weer in dienst te nemen. 
 
Vervoort: “Ik ben benieuwd of de huidige wethouder 
(Tax, PvdA) ook de stoute schoenen aan durft te trek-
ken en met de vuist op tafel slaat bij de Zorggroep. Ze 
moet er wel iets mee doen, zeker met de raadsvragen 
nu, anders vindt ze wederom de SP op haar weg.” 

De gemeente vraagt burgers om met plannen te ko-
men maar als ze dat doen worden ze genegeerd of 
afgescheept met niet bestaan-
de rapporten. We zagen het in 
het parkeerdossier en nu weer 
bij de verkeersplannen voor 
het kazerneterrein. Maar ook 
het opknappen van het station 
is vertraagd. Beide signalen 
willen we opgehelderd krijgen. 
 
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De voorgestelde 
ontsluiting met een rotonde op de Eindhovenseweg 

richting de Kazernestraat, naar het kazerne-
terrein en het toekomstige Fort van Venlo, 
roept de nodige weerstand op.”   
“Je zal altijd voorstanders en tegenstanders 
houden bij nieuwe plannen. Maar nu is het zo 

dat enkele belanghebbenden en omwonenden een al-
ternatief ruimtelijk plan voorgesteld hebben waardoor 
de geplande rotonde eerder op de Eindhovenseweg 
geplaatst wordt met een directe aftakking naar de 
Venrayseweg.” 
 
Dit zou veel verkeer wegnemen en daarmee ook veili-
ger zijn voor fietsers en voetgangers, en tevens zou 
het verkeer sneller naar het Fort van Venlo leiden. 
Klinkt in eerste instantie als een goed doordacht plan. 
 
Dit alternatieve plan werd in een overleg met de ge-
meente Venlo echter door ambtenaren resoluut van 
tafel geveegd waarbij gesteld werd dat het niet inpas-

baar zou zijn in de huidige situatie maar vooral 
"onhaalbaar is conform een eerder onderzoek". Oja? 
 
Heerschop: “Dat kan best zo zijn ware het niet dat 
niemand dat onderzoek te zien krijgt. Er wordt zelfs 
gesteld dat dit onderzoek geeneens bestaat. Hoe dat 
zit mag het gemeentebestuur beantwoorden op de 
vragen die de SP onlangs instuurde.” 
 
Heerschop: “Als er een onderzoek ligt dan wil ik dat 
zien en kunnen beoordelen. Als er geen onderzoek ligt 
als basis voor de verkeersplannen, dan heeft de ge-
meente heel wat meer uit te leggen. Dat legt namelijk 
een bom onder het hele verkeersontsluitingsplan, 
waar al door de gemeenteraad over is besloten! Is de 
Raad dan onvolledig geïnformeerd geworden?” 
 
Heerschop: “Daarnaast kregen we signalen vanuit Pro-
Rail dat de werkzaamheden aan het station Blerick 
vertraagd zijn, waardoor ook de kos-
tenbesparing om werk met werk te 
combineren verloren dreigt te 
gaan.” (Het tegelijkertijd bouwen van 
de rotonde en aanpassen van het sta-
tion zou kosten besparen en overlast beperken.) 
 
“Zo zou de lift voor mindervaliden pas in 2019 ge-
bouwd gaan worden in plaats van een jaar eerder. Ik 
wil ook daarover graag van het College van B&W ver-
nemen hoe dat zit en of het combineren van werk-
zaamheden nog gaat lukken en zo nee, wat dit met de 
kosten doet.” 

Wel of geen onderzoek en vertraging bij verkeersplannen rond station en Fort? 

Vragen over Poolse verpleegkundigen 
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Afgelopen weken is de SP-Venlo weer volop de straat 
op gegaan. Ja, dat doen we het hele jaar wel vaker 
maar nu met de verkiezingen in zicht net even iets 

meer om nog meer mensen te 
kunnen spreken. 
Op zaterdag 18 februari gingen 
we buurten in een deel van Venlo
-Zuid. Gewoon, zoals we al jaren 

doen; een wijk in, aanbellen en bewoners vragen wat 
er goed gaat en wat er beter kan in de buurt. Naast 
die informatie wilden we mensen ook informeren over 
de aanstaande verkiezingen en graag horen welke 
thema’s zij daarbij belangrijk vinden. 
 
Werk, huren en lonen hoorden we het vaakst. Niet 
toevallig dat we juist over die onderwerpen op don-
derdag 2 maart in Venlo-Zuid een bijeenkomst organi-
seerden waarbij SP-Tweede Kamerlid Sadet Karabulut 
vertelde hoe we de strijd aangaan voor ho-
ger loon en het minimumloon verhogen met 
10 procent. En ook de AOW en andere uitke-
ringen verhogen we met 10 procent. De 
Strijd voor 10, die we dus willen (zie blz. 1). 
 
Ook vroegen we mensen in Venlo-Zuid naar hun me-
ning over het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico. 
Het bleek een open deur want vrijwel iedereen staat 
daar achter. In Den Haag was dezelfde dag een grote 
manifestatie voor dit  Nationaal ZorgFonds waarbij 
ruim tienduizend (!) mensen op het Malieveld bijeen-
kwamen en in een demonstratietocht naar het Toren-
tje van Mark Rutte liepen. 

Verder kregen we in Venlo-Zuid opmerkingen over 
zwerfvuil, hardrijders, drugs, tekort aan parkeerplek-
ken (openbare ruimte slimmer inrich-
ten scheelt een boel). Maar ook klach-
ten over ontbrekende verlichting waar 
de gemeente maar niet op reageert. 
En een teleurgestelde bewoner die 
vertelde dat de speeltuin mooi opgeruimd werd door 
de gemeente maar men het plastic afval niet wilde 
meenemen. Heel apart inderdaad! 
 
Overwegend de meeste mensen die we spraken waren 
positief over hun wijk maar er zijn ook altijd wel ver-
beterpunten te noemen. 
Opvallend was ook dat de meeste mensen zeer weinig 
interesse hebben in de politiek, zeiden niet te gaan 
stemmen (om uiteenlopende redenen) maar ook en-
kelen daarbij die wel geïnteresseerd zijn, ook in de 
plannen van de SP. We konden een deel van de niet-
stemmers overhalen om toch te gaan stemmen. 
 

En als ze dan gaan stemmen, het liefst op de SP na-
tuurlijk, we konden ons eigen kandidaat-Kamerlid Ton 
Heerschop van harte aanbevelen (SP, lijst 4, nr. 19). 
 
Twee weken later gingen we in hetzelfde stadsdeel 
maar wel een ander deel van de wijk (ja, Venlo-Zuid is 
stiekem best groot) opnieuw buurten. En een dag eer-
der waren we ook in Blerick 
(omgeving Ruijsstraat) om ook 
daar mensen deur aan deur te en-
thousiasmeren voor de verkiezin-
gen en ook om te vragen wat men 
vindt van de plannen van de SP 
met onder meer de zorg. Ja, dat kon vooral op en-
thousiasme rekenen. Dat belooft wat voor 15 maart! 

De SP heeft een motie aangenomen gekregen die het 
aanbrengen van muurschilderingen moet ondersteu-
nen. Zulke kunst, murals genoemd, komen in steeds 
meer steden voor en zijn een aanvulling en worden  
door bewoners en bezoekers erg gewaardeerd. In 
Venlo zijn veel blinde wanden, die kunnen met zulke 
straatkunst aantrekkelijker worden. 

 
SP-raadslid Alexander Vervoort: “In 
Venlo zijn verschillende blinde wan-
den van (met name) hoogbouw, 
denk aan de vele flatgebouwen, 
maar ook in de binnenstad zijn er 
een boel kale muren die als ze opge-
fleurd worden een stuk aantrekkelij-
ker worden en daarmee ook de om-
geving interessanter maakt om te 

bezoeken. Sterker, in steden waar zulke murals zijn 
aangebracht neemt het aantal toeristen enorm toe.” 
 
Muurschilderingen zijn van alledag maar moet men 
niet verwarren met graffiti of tags. Het is zelfs zo dat 
murals van illegale kunstuiting zijn uitgegroeid tot een 
gewaardeerde kunst. Bewoners van gebouwen die be-
schilderd worden zijn er blij mee, vernam ik van de 
stichting Street Art in Heerlen. Reden voor de ge-
meente daar om murals te gaan stimuleren, legalise-
ren en vergunningen te verlenen. 
 
Voordat een muur wordt beschilderd worden omwo-
nenden uiteraard uitgebreid geïnformeerd en betrok-
ken want zij zijn degenen die er constant tegenaan 
kijken. Muurkunst kan ook een bijdrage kan leveren 
aan het verkleinen van de kloof tot moderne kunst, en 

het vertellen van 'het verhaal van de stad' met bij-
voorbeeld historische verwijzingen of vertellingen. 
 

Murals verbeteren het aanzicht van de omgeving en 
maakt ze zelfs mooier, interessanter, aantrekkelijker 
en creëert vaak een uniek sfeerbeeld. De SP vindt 
daarom dat deze straatkunst navolging verdient.” 
 
Murals zijn niet nieuw want in Venlo zijn in opdracht 
reeds enkele murals aangebracht die vooral positieve 
reacties oproepen en een verbetering zijn voor de om-
geving. Denk aan de voormalige kerk die geschilderd 
is op een blinde muur achter de bibliotheek, tegenover 
de bioscoop een kleurig 
tafareel (zie foto), bij 
het kapelke van Genooi 
een liggende Maria af-
gebeeld op een muur. 
Maar denk ook aan de 
schilderingen op het pand van café Hemingway en di-
verse gedichten op muren in de binnenstad. 
 
Vervoort: “Maar het blijft bij losse opdrachten of initia-
tieven eens in de zoveel jaren. Met de motie wil de SP 
stimuleren dat ook in Venlo murals een meer ver-
trouwd beeld worden.” 
 
De SP-motie werd in de gemeenteraad mee-ingediend 
door GroenLinks, PvdA, Lokale Democraten en D66. 
Bij de stemming aarzelde het CDA maar stemde op 
het nippertje toch mee in. Alleen de VVD was tegen. 
 
De wethouder omarmde de motie en zei er meteen bij 
dat er vanuit het Kunstencentrum Venlo samen met 
een verffabrikant al ideeën lopen en men momenteel 5 
plekken op het oog heeft voor een wandschildering. 

Ook met kloppen en folderen kun je 
de macht pakken, de SP doet het 

Ruim baan voor initiatieven muurkunst 


