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Venlo zegt massaal NEE tegen verdrag EU-Oekraïne
Een grote meerderheid van de stemmers heeft in het referendum 'nee' gezegd tegen het verdrag met Oekraïne,
zo ook in Venlo. De politiek, ’Brussel’
en het kabinet in het bijzonder, kán
deze uitslag niet negeren.
Bij het referendum, dat op 6 april gehouden werd, maakten in de gemeente
Venlo 28% van de kiesgerechtigden
gebruik van de
mogelijkheid
om
zich uit te spreken
over het associatieakkoord tussen
de EU en Oekraïne. Hiervan stemde
31,4% vóór maar een ruime meerderheid van 67,2% wees het verdrag af.
Het opkomstcijfer is bedroevend laag
maar ook wel vergelijkbaar met dat van
verkiezingen voor het Europees Parlement in de afgelopen jaren. Hoe dan
ook is de uitslag een mooi succes voor
de campagne die de Venlose SPafdeling heeft gevoerd.
Onze campagneleider Alexander Vervoort: “Het percentage Venlose tegenstemmers ligt hoger dan de geldende landelijke uitslag van
61% aan tegenstemmers. Ook
belangrijk is dat landelijk de kiesdrempel van 30% voor dit referendum
wel werd gehaald: 32,28% van de Nederlandse kiezers is gaan stemmen en
daarmee is de uitslag geldig.”
De SP heeft een puur op het associatieverdrag gerichte inhoudelijke Neecampagne gevoerd.
Vervoort: “Ook SP-afdeling Venlo ging
de afgelopen weken de straat op om
mensen erop te wijzen dat dit verdrag
veel
verder
gaat dan alleen
maar
meer
handel
met Oekraïne
waarvan met
name multinationals zullen
profiteren. Ook dat we met dit verdrag
militair en financieel aan elkaar gebonden worden schrikt mensen terecht af.”
“Voor onze leden hielden we op 14
maart een informatieavond, waarbij ik
een toelichting gaf op de campagne,
uitlegde wat er zoal in het verdrag
staat en de gevolgen die dat kan hebben, en dat een referendum een goed
middel is om dit verdrag te herzien.”

Ook werd er op 1 april samen met
GroenLinks, D66 en een VVD-raadslid
een debat georganiseerd waar zowel
voor- als tegenstanders aan het woord
kwamen. Doel van het debat was om
vooral de nog twijfelende kiezer te helpen met het maken van een keuze.
Het werd een enerverende avond. De
opkomst was
minder groot
dan gehoopt
maar dat gaf
ook kans om
de aanwezigen meer te
betrekken bij de discussie en hun vragen te beantwoorden.
Vervoort: “Eerder dwongen we per motie af dat er in Venlo maximale stemlocaties kwamen (waarop B&W wilde bezuinigen). Daarnaast schreven we diverse opinies en domineerden we op de
sociale media.”
Alle berichten en artikelen kunt u bekijken
op onze website: www.venlo.sp.nl/dossier/
verkiezingen-en-campagne

Vervoort: “De SP in Venlo is enige Venlose politieke partij die onder het Neekamp te scharen is en voerde als enige
lokale partij überhaupt echt campagne.
Dat maakt de uitslag van 67,2% tegenstemmers extra mooi.”
De uitslag van het referendum is fantastisch. Het Nee-kamp heeft met een
ruime meerderheid gewonnen. De nee-stem is
winst voor Nederland,
Europa, én Oekraïne.
Vervoort: “Wanneer dit verdrag definitief van tafel is, kunnen we Oekraïne
echt gaan helpen. Niet door oligarchen
te verrijken, maar door een rechtsstaat
op te bouwen en de corruptie daar te
bestrijden.”
Ook zonder dit verdrag kunnen we
Oekraïne helpen. Door rechters op te
leiden, vakbonden op te bouwen, door
de vrije pers te ondersteunen. En we
kunnen helpen het land weer stabiel te
maken.”
Vervoort: “Nu is het afwachten wat het
kabinet, de Tweede Kamer en de Europese Unie met deze uitslag gaat doen.
Wordt het verdrag er, net als de Europese Grondwet in 2005, op slinkse wijze doorgedrukt of neemt men de stem
van het volk nu eindelijk eens serieus?
We wachten in spanning af.”
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AGENDA
B ijeenk omst Kerng roep
(denktank en scholing ‘Heel de
mens’) op dinsdag 10 mei en 14
juni, 20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.
Bestuursoverleg op en 3 mei
en 7 juni, 19.30 uur in de SPfractiekamer, Garnizoenweg 3 te
Venlo, gebouw E-115.
Fractieoverleg op maandagen
25 april en 9 en 23 mei. Steeds
om 19.30 uur in de fractiekamer.
Dinsdag 19 april verschijnt
de ‘Inkomenskaart 2016’ die we
die dag uitdelen bij UWV-Venlo.
Zaterdag 23 april in Roermond: regioconferentie Limburg.
Meer informatie zie je op
onze website www.venlo.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

Soepactie Venloop: De wandelaars verwachten het, de SP deelt graag uit
Ook dit jaar deelden we uit bij het sfeerpunt van de
wandeltocht waarbij we Venloop'ers trakteerden op
een kopje soep, als steuntje voor de laatste kilometers. Het was zo druk dat onze SoePexpress het uitdelen haast niet aankon.
Tijdens de jaarlijkse wandeltocht Venloop Memory
Walk, daar waar de routes van de 20 km, 30 km en 40
km bijeenkomen op de
Markt in Velden, stond de
SP-Venlo - net als voorgaande jaren - met de befaamde en opvallende soepkar, de SoePexpress.
We deelden warme SoeP en/of een bekertje koud water uit aan wandelaars en publiek langs de kant. En
ook dit jaar werd het weer een feestje.
Tegen het middaguur kwamen de meeste wandelaars
voorbij. Voor ons SP'ers was het toen rennen, vliegen,
springen; de dienbladen water en vooral soep waren
niet aan te slepen. Op een gegeven moment kregen
we het haast niet meer bijgebeend, zo druk was het,
dat er zelfs een wachtrij ontstond van wandelaars die
graag onze soep wilden.
Op een dienblad zetten en uitdelen op straat werd onbegonnen werk, de bekertjes verse soep stonden nog
niet op het blad of ze gingen al van hand tot hand.
Wandelaars kwamen zelf naar de soepkar en bedienden zichzelf. Bijzonder hoe dit is uitgegroeid tot een
‘evenement’ op zich.

Of zoals een van de vele wandelaars zei: “Fijn dat jullie er ook weer zijn, en ik van de soep mag genieten,
ik heb er mijn pauzemoment speciaal op aangepast.
Ik reken er elk jaar weer op dat jullie hier staan. Ga
zo door SP!”
En zo hoorden we meer zulke enthousiaste reacties,
dat doet ons ook goed, dat ook deze actie wordt gewaardeerd.

Erg leuk, ook het enthousiasme überhaupt, zelfs als
men even moest wachten totdat er nieuwe soep was.
Want op een gegeven moment begaf een van de twee
gaspitten het… Gelukkig mochten we bij een bewoner
thuis twee keer een flinke ketel soep warm maken.
Super bedankt, anders hadden we veel wandelaars
teleur moeten stellen. Gelukkig kregen we louter leuke
en dankbare reacties.
Venloop en Venlopers, weer ontzettend bedankt voor
deze toffe dag, het was top! Wij hebben genoten en
jullie massaal (gelukkig) van onze SoeP. Graag tot
volgend jaar.

Spoort de ambitie spoorinfra nog?

Posteractie tegen leegstand Arcen

Heeft het College van B&W de regie nog wel als het
gaat om de verbetering van het spoor rondom Venlo?
Die vraag hield de SP bezig toen in maart bekend
werd dat de verdubbeling van de
spoorlijn Kaldenkirchen-Dülken
voorlopig niet doorgaat. Deze
vertraging komt omdat de Duitse
minister van verkeer de plannen
“te weinig onderbouwd” vindt,
ondanks de Duits-Nederlandse samenwerking in het
zogenaamde 'Rockproject'.

Met posters op leegstaande panden heeft de SP aandacht gevraagd voor de woningsituatie in Arcen. Want
waar blijven die sociale huurwoningen die de jongeren
van Arcen in 2014 beloofd zijn? Zijn meer dan 150
inschrijvingen niet voldoende?

Dat er na gedoe over de ondertunneling van de Vierpaardjes, opnieuw een voor Venlo noodzakelijk plan
vertraging dreigt op te lopen, is voor de SP-fractie
reden om tijdens de vergadering van de gemeenteraad maar weer eens om opheldering te vragen.

SP-raadslid Petra Raijer: “De SP vraagt al jaren aandacht voor de leegstand, ook in Arcen. Juist in Arcen,
waar door de komst van een multifunctionele accommodatie aan de dorpsrand een boel panden in het
centrum leeg komen te staan.”
“De realisatie van nieuwbouw (levensbestendige)
woningen en renovatie van (senioren)woningen in het
dorp. Maar dit is op de lange baan geschoven.”

SP-raadslid Ton Heerschop vroeg hoe het komt dat nu
weer, na de Vierpaardjes, deze vertraging optreedt.
En het straks hetzelfde liedje wordt bij de Maaslijn
(Roermond-Nijmegen) waar we als SP de verdubbeling
(en elektrificatie) ook toejuichen.

“Hopelijk resulteert onze posteractie in concrete actie
van onder andere Woonwenz want de jongeren willen
wonen in Arcen maar als er geen woningen beschikbaar komen, of geschikte woningen op de sloopnominatie staan, dan moet je niet vreemd
opkijken wanneer op termijn het dorp
leegloopt, en dat is te voorkomen, dus actie aub!”

Wethouder Teeuwen (CDA) kwam met een verhaal dat
het allemaal wel zou gaan meevallen: “Alles ligt op
schema en de vertraging in Duitsland poetsen we nog
wel weg”, zo stelde hij. Dat verhaal hebben we echter
vaker gehoord.

De posteractie was het gesprek van de dag in Arcen,
het nieuwsbericht op Facebook werd volop gedeeld en
kreeg tientallen reacties wat ook weer een levendige
discussie opleverde. Geeft ook wel aan dat het doel
van de actie tot de verbeelding spreekt.

Heerschop: “Als SP zullen we bovenop dit soort dossiers blijven zitten. Immers, een wethouder kan niet
blijven roepen dat vertragingen wel meevallen.”
“Een wethouder die dat blijft roepen heeft duidelijk
niet de regie en zal het wat de SP betreft zwaar krijgen in de gemeenteraad.”

Ook Woonwenz reageerde. Ze gaf aan dat de plannen
mogelijk in 2017 deels gerealiseerd gaan worden, misschien met 4 woningen, misschien met 12, waarbij ze
zorgvuldigheid wil betrachten. Eind april gaat de SP
hierover met Woonwenz in gesprek. Wordt vervolgd!
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