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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-
dagen 18, 25 maart en 8 april 
om 19.30 uur in de fractiekamer, 
Hanzeplaats 1 te Venlo 
(stadskantoor, kamer 1.11). 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
9 april van 19.00 tot 20.00 uur 
in Boulevard Hazenkamp, Albert 
Verweystraat 6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 9 april om 20.00 uur in 
Boulevard Hazenkamp, Albert 
Verweystraat 6 in Blerick.  

 Superzaterdag op zaterdag 
16 maart, gehele dag. 

 Soepexpress bij Venloop op 
zaterdag 30 maart, Hoek Markt/
Scholtisstraat Velden. 

Ook voor 2019 zijn weer wetten en re-
gels aangepast, het duurde even maar 
inmiddels is het overzicht compleet, en 

kan onze Hulpdienst 
ook voor dit jaar weer 
een inkomenskaart 
uitgeven met daarop 
alle landelijke en loka-

le inkomensondersteunende regelingen 
en waar men terecht kan om deze aan 
te vragen.   
 
Woordvoerder Angelique Weingarten: 
“Diverse gemeenten bieden zo'n inko-
menskaart aan voor haar burgers maar 

de gemeente Venlo zelf 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.” Bekijk hier 
de inkomenskaart: tiny.cc/1s1y3y 
 
De inkomenskaart bieden we actief aan 
bij de doelgroep die mogelijk het mees-
te baat heeft bij deze informatie. Want 
vaak weten mensen niet welke regelin-
gen er zijn voor de lagere inkomens of 
bijzondere situaties. Dit aanbieden is 
meteen een kans om mensen te vragen 
naar wat goed gaat maar vooral naar 
wat beter kan en tegen welke proble-
men ze aanlopen. 
 

De kaart verspreiden we verder bij de 
Huizen van de Wijk, informatie- en ad-
viespunten, welzijnsorganisaties en 
zorgmedewerkers. 
 
Weingarten: “De kaart kan ook als 
checklijst dienen om te controleren of 
alle voorzieningen en regelingen waar 
men eventueel recht op heeft, zijn aan-
gevraagd. We weten dat ook de ge-

meente zelf en wijkverpleegkundigen 
bij het indiceren van zorg deze kaart 
hanteren. Een mooi compliment maar 
het geeft ook de behoefte van zo’n 
overzicht aan.” 
 
“De inkomenskaart is vanaf de start in 
2014 een succes. Aan het begin van 
elk jaar krijgen we vragen (ook van 
zorgprofessionals) wanneer de kaart 
weer verschijnt. De gelamineerde pa-
pieren versie is steeds al vlug verge-
ven, de digitale versie (PDF) die op de 
SP-website staat wordt het hele jaar 
door bekeken en gedownload. Dat suc-
ces is mooi maar laat tevens zien dat 
er een brede behoefte is aan zo’n over-
zicht met alle regelingen voor Venlo.” 

Weingarten: “Want vaak weet men niet 
welke regelingen er zijn voor de lagere 
inkomens. Er zijn bijvoorbeeld mensen 
die nog nooit gehoord hebben van het 
kindgebonden budget. Ook de gemeen-
telijke fondsen zijn vaak onbekend.” 
 
De nieuwe inkomenskaart staat ook op 
onze website, www.venlo.sp.nl, aan de 
rechterkant in het blokje Hulpdienst. 
Daar kan iedereen de kaart bekijken en 
downloaden en/of afdrukken. 
 

Het staat mensen vrij om de inkomens-
kaart verder te verspreiden want daar-
mee bereiken we zoveel mogelijk men-
sen die hiervan kunnen profiteren. De 
kaart is in die zin niet 'van' de SP, we 
hopen dat iedereen deze inkomens-
kaart als service en ondersteuning ziet 
en ook als zodanig gebruikt. 
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SPeerpunten 

Hulpdienst SP-Venlo presenteert opnieuw inkomenskaart 

Op woensdag 20 maart zijn er verkie-
zingen voor Provinciale Staten. Deze 
dag staat u voor de keuze: wordt Lim-

burg socialer, duurzamer en 
menselijker? U heeft het voor 
het zeggen dus ga stemmen, 
elke stem telt!  
 

Nu in campagnetijd komen  partijen met 
mooie woorden en beloftes, maar kijk 
eens naar de daden, het stemgedrag. 
Dat zegt namelijk alles over de ware 
aard van de politici die nu om ieders 
stem dingen, of ze ook echt bereid zijn 
om boter bij de vis te doen of het bij 
mooie woorden alleen laten. Stem op de 
partij die na de verkiezingen ook nog 

voor u klaar staat, want alleen met de 
SP wordt het echt socialer, menselijker 
en beter.  
Aan u de keuze, maak er gebruik van. 

 
(Op de foto 
staat lijst-
trekker Marc 
van Calden-
berg (uit 
Landgraaf) 
geflankeerd 
door links 
van hem 
Anita Hen-
driks (uit 

Heerlen) en rechts Jorge Wolters Gregório (uit 
Roermond). Tip: Onze Ton Heerschop uit Tegelen 
staat op plaats 10 van de SP-kieslijst, lijst 3.) 

Ga stemmen 20 maart: tijd voor rechtvaardigheid  

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 

tiny.cc/1s1y3y
http://www.venlo.sp.nl
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De Limburgse land- en tuinbouw en logistieke bedrij-
ven profiteren van arbeidsmigranten uit vooral Oost-
Europa, die tegen een mager loon en onzekere huis-

vesting hier komen werken. Dat is 
oneerlijk. Donderdag 14 maart orga-
niseren we een themabijeenkomst 
over arbeid en migratie en gaan 
daarover in gesprek met Kamerlid 
Jasper van Dijk. 

 
Arbeidsmigranten, migratie- en asielbeleid zijn gevoe-
lige thema's die ook binnen de SP voor de nodige dis-
cussie zorgen. Hoe denkt de SP over mensen die nu 
op de vlucht zijn of in de toekomst nog op de vlucht 
gaan bij nieuwe conflicten? Wat vinden we van al die 
Polen die hier komen wonen en werken? Wat is de vi-
sie over arbeidsmigranten, vluchtelingen, statushou-
ders en ‘gelukzoekers’ en hoe is men tot dit standpunt 
gekomen? Wat zijn de feiten en cijfers? 

SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk is woordvoerder So-
ciale Zaken Integratie en Migratie, en geeft antwoorden 
tijdens de discussieavond. 
Ook wordt getracht een sta-
tushouder (voormalig asiel-
zoeker) voor deze avond 
aanwezig te krijgen die van-
uit zijn perspectief zijn ver-
haal zal vertellen over de 
vlucht, de ontvangst in Nederland en hoe hier te aarden 
in een vreemde samenleving waar een nieuwe toekomst 
moet worden opgebouwd. 
 
De avond start om 19.00 uur. Locatie is het informatie-
centrum van de Stichting Ons Fort in Gebouw I op het 
de voormalige kazerneterrein aan de Garnizoenweg 3 in 
Venlo. Vanuit de Venrayseweg is bij binnenkomst op het 
terrein het gebouw meteen rechts. Daarlangs en tegen-
over is voldoende parkeergelegenheid. 

Het was een bijzondere raadsvergadering eind februa-
ri. De SP kwam met een motie die moet zorgen dat er 

geen zaken doorgedrukt worden zon-
der draagvlak bij de bevolking bij kli-
maatmaatregelen. De motie werd 
door het gemeentebestuur omarmd 
en wordt daarmee uitgevoerd.  
 

SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten stelde dat 
de gehele gang van zaken rondom de komst van de 

omstreden windturbines in Blerick/ Boekend/ 
Heierhoeve aantoonde dat draagvlak bij om-
vangrijke projecten een must is. Ze had de 
woorden nog niet uitgesproken of meteen be-

gonnen diverse partijen daar van alles negatiefs van 
te vinden.  
Volgens D66 zou door de motie Venlo zelfs onbestuur-
baar worden. Waarom die angst voor de mening van 

omwonenden? Zij hebben ermee te maken en zij mogen 
dus ook inspraak hebben. Vreemd dat D66 maar ook 
PVV, GroenLinks en zelfs PvdA daar moeite mee hebben.  
 
Wethouder Pollux (duurzaamheid, GroenLinks) reageerde 
dat zij de motie begreep maar in de exacte uitvoering wel 
wat praktische problemen zag. Maar zij wil zeker ”in de 
geest van de motie” handelen.  

 
Met een dergelijke toezeg-
ging hoefde de motie geen-
eens meer in stemming te 
komen. We weten vanaf nu 
dat draagvlak onder inwo-
ners een belangrijk uit-
gangspunt zal zijn bij pro-

jecten die een grote impact hebben voor die inwoners. De 
SP krijgt het voor elkaar.  

Voortaan eerst het draagvlak vinden bij omvangrijke bouwprojecten 

Op 14 maart: openbare discussieavond over migratie en arbeid 

Ton Heerschop vroeg hierop terecht waar het CDA nu 
voor staat, de agrarische megasector of de mensen in de 
dorpen? Daarop kwam geen antwoord… 
Daarnaast leverde ook de PVV kritiek. Die wees vooral 
naar de provincie waar dit geregeld moet worden, waarop 
de reactie kwam dat we niet moeten afwachten maar het 
beter is om zelf in Venlo alvast te beginnen.  

 
Wethouder Peeters (leefbaarheid, 
50PLUS) maakte onze dag hele-
maal goed door te stellen dat hij 
zeker met gemeenten rondom 
Venlo gaat overleggen of zij ook 
paal en perk willen gaan stellen 
aan megastallen. B&W wil zelfs 

verder gaan dan onze motie door het aanpassen van de 
structuurvisie en in overleg te gaan met buurgemeente, 
euregio en de provincie. 
  
Met het breder trekken van onze motie en de ruimhartige 
toezeggingen die we daarop kregen, hoefde de motie 
geeneens meer in stemming gebracht te worden.  
 
We zijn dan ook erg tevreden dat er nu nieuw beleid ont-
wikkeld gaat worden die toekomstige megastallen uit de 
regio moet weren, wat ten goede komt van de gezond-
heid en leefbaarheid van mens en dier.  

Geen megastallen in onze omgeving. De SP kreeg het voor elkaar! 
Eind februari diende de SP een motie in die moet zor-
gen dat er beleid wordt gemaakt om de vestiging van 
megastallen onmogelijk te maken. De gezondheid 

gaat boven het houden van dui-
zenden dieren op een kluitje. Een 
geitenhouder in Belfeld mag z’n 
bedrijf uitbreiden omdat het bij 
de gemeente ontbrak aan 
“criteria”, met onze motie gaan 

die nu aangescherpt worden.  
 
SP-raadslid Ton Heerschop haakte in op een uitspraak 

van een CDA-raadslid enkele weken geleden, 
die stelde dat het gemeentebestuur niet serieus 
omging met de gezondheid van de bewoners 
van Belfeld. Dit vanwege de uitbreiding van een 

geitenhouderij. Grote woorden die vervolgens net zo 
snel verstilden toen het CDA elders gewoon tegen het 
inperken van megastallen stemde.  
 
Ton Heerschop diende namens de SP een motie in 
waarbij wij stelden dat we dan maar geen intensieve 
veehouderij in Venlo moeten hebben. Inclusief een 
concrete grens die door de Landbouwuniversiteit is 
vastgesteld. Vreemd genoeg was het nu wederom het 
CDA dat met stevige woorden kwam. “Belachelijk” en 
“te gek voor woorden” noemde het CDA de motie.  


