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AGENDA 

 

 Vanwege het Coronavirus 
zijn veel bijeenkomsten afgelast 
of verplaatst naar een latere 
datum. Dit geldt ook voor onze 
fractieoverleggen en scholingen. 
Mocht de situatie dat weer toela-
ten dan worden spoedig nieuwe 
bijeenkomsten bekend gemaakt. 

 Bestuursoverleg onder voor-
behoud op de dinsdagen 12 mei 
en 9 juni van 19.00 tot 20.00 
uur in Boulevard Hazenkamp, 
Albert Verweystraat 6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank onder 
voorbehoud op dinsdagen 12 
mei en 9 juni om 20.00 uur in 
Boulevard Hazenkamp, Albert 
Verweystraat 6 in Blerick.  

Vanwege de coronavirus-uitbraak is de 
bereikbaarheid en dienstverlening van 
onze Hulpdienst uitgebreid. Voor hulp-
vragen of een luisterend oor kunt u 
bellen met: 077-785 0546 of stuur een 
e-mai l  naar: hu lpd ienstspven-
lo@protonmail.com 
 

U kunt onze Hulpdienst (en vragen-
formulier) ook bereiken via onze 
website: www.venlo.sp.nl 
Daarnaast kunt u ons ook bereiken 
via Facebook (@VenloSP) en Twitter 
(@spvenlo). 

  
Ook landelijk hoort de SP graag van u. 
U kunt uw verhaal kwijt via een formu-
lier op de website en informeert op die 

manier de Kamerleden over wat er 
speelt in Venlo rond het Coronavirus.  
Het formulier vindt u hier: https://
doemee.sp.nl/coronacrisis 
 
  
Zelf iets doen? 
Heeft u ideeën om zelf iets te doen tij-
dens de huidige crisis en heeft u hulp 

nodig bij de uitvoe-
ring, of wilt u uw 
hulp aanbieden, dan 
horen we dat ook 
graag.  
U kunt ons dan be-

reiken via Facebook, Twitter, kijk op 
onze website of stuur een e-mail naar: 
venlo@sp.nl . 
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 Ombudstaak SP 
hulpdienstspvenlo@protonmail.com 
077 785 0546 (zo nodig voicemail) 

BESTUUR 
 

 Afdelingsvoorzitter 
Peter Nelissen, 06-10 86 78 56 
peternelissen1963@gmail.com 
 
 Organisatiesecretaris 
Petra Raijer, 06-34 06 97 96  
petraraijer63@gmail.com 
 
 Coördinator Denktank  
Angelique Weingarten 
06-42 53 88 56, kylin@home.nl 

FRACTIE 
 

 Raadslid, fractievoorzitter 
Angelique Weingarten 
06-42 53 88 56, kylin@home.nl 
 
 Raadslid, fractiesecretaris 
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17  
hugues@home.nl 
 
 Raadslid, penningmeester 
Petra Raijer, 06-34 06 97 96  
petraraijer63@gmail.com 
 
 Raadslid 
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13  
ton.heerschop@gmail.com 

SPeerpunten 

Hulpvraag of luisterend oor nodig in deze crisistijd? 

Alle zorgverleners verdienen onze grote 
waardering voor de enorme inzet die ze 
op dit moment leveren om de gevolgen 
van het coronavirus (Covid-19) op te 
vangen. We weten dat de druk nu al 
enorm is, bij de GGD, het RIVM, huis-
artsen en in ziekenhuizen. Onze zorg-
verleners verdienen zoveel mogelijk 
steun bij alles wat ze doen en wij wen-
sen hun heel veel sterkte en succes. Nu 
en ook de komende weken, maanden. 
 
Nu moeten we als samenleving 
sterk staan 
Premier Rutte zegt dat het virus er is en 
bij ons zal blijven: “Een groot deel van 
de bevolking zal met het virus besmet 
raken.” Zijn strategie is de verspreiding 
van het virus af te remmen, om kwets-
bare mensen te beschermen en er geen 
piek op de zorg komt, zodat ons zorg-
stelsel niet overbelast raakt.   
 
Zorgverleners zijn diegenen die in de 
frontlinie staan, die zo goed mogelijk 
zorgen voor de mensen die ziek worden.  

Ze moeten zich 
geen zorgen 
hoeven maken 
of er wel vol-
doende materi-

alen zijn om het werk goed en gezond 
te kunnen blijven doen. Dagelijks stro-
men bij de SP-Landelijk de meldingen 
binnen van zorgverleners die zonder 
bescherming hun werk moeten doen of 
die bijna zonder zitten.  
 
Onderzoek naar beschermings-
middelen 
We moeten ervoor zorgen dat mensen 
in vitale beroepen goed hun werk kun-

nen blijven doen. Beschermingsmidde-
len zoals mondkapjes zijn daarvoor 
enorm belangrijk. Daarom wil de SP 
weten in hoeverre er tekorten aan dat 
soort materialen bestaan. 
 
Volkomen terecht hebben we het de 
laatste tijd vaak over de mensen die 
ons land juist ook nu draaiende hou-
den.  
Met name is er veel aandacht voor de 
vele mensen in vitale beroepen zoals 
artsen, verpleegkundigen, thuiszorgme-
dewerkers, vakkenvullers, schoonma-
kers en chauffeurs.   
 
Het is cruciaal dat zij dit werk kunnen 
doen zonder daarbij risico's te lopen om 
zelf besmet te raken of anderen te be-
smetten. Daarom is het van groot be-
lang dat er voldoende beschermings-
maatregelen zijn voor deze mensen. 
  
Op verschillende plekken - zoals in de 
huishoudelijke zorg - kampen mensen 
met een tekort aan beschermingsmid-
delen. Dat moet opgelost worden.  
Daarom wil de SP verhalen en ervarin-
gen van mensen verzamelen om ze 
vervolgens bij de regering in Den Haag 
of bij het Venlose gemeentebestuur 
kenbaar te maken. 
  
Oproep aan mensen in vitale 
beroepen 
Wordt u voldoende beschermd? Zijn 
alle nodige voorzorgsmaatregelen ge-
troffen? En zijn er genoeg mondkapjes 
en andere beschermingsmaterialen? 
Laat het ons weten! 
 

Vul het formulier in via deze link: htt-
ps://forms.gle/f2DgKzmqgBT4QmkEA . 

SP onderzoekt coronabescherming vitale beroepen 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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De SP-fractie in het Limburgs Parlement is op zoek 
naar twee nieuwe, enthousiaste medewerkers. Inte-
resse in een boeiende, leerzame en afwisselende 
baan? Ben jij diegene die wij zoeken? 
 

De SP in Provinciale Staten van 
Limburg is op zoek naar twee 
enthousiaste fractiemedewer-
kers die ons team willen komen 
versterken. 

De functies waarvoor wij op zoek zijn naar nieuwe col-
lega's betreffen een secretarieel fractiemedewerker 
(m/v) voor 16 uur per week en 1 medewerker beleid 
en communicatie (m/v) voor 28 uur per week. 
  

De SP zet zich binnen en buiten het parlement in voor 
een samenleving waarin menselijke waardigheid, ge-
lijkwaardigheid en solidariteit centraal staan. 
 

Wij bieden in eerste aanleg een contract voor 6 maan-
den waarbij bij goed functioneren een verlenging van 
het dienstverband tot de mogelijkheden behoort. Wij 
bieden een salaris op basis van de arbeidsvoorwaar-
denregeling van de stichting Personeel SP met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 

Heb je interesse in een van deze functies? Kijk dan 
voor meer informatie op www.limburg.sp.nl . 

Op een aantal plekken in Limburg heeft Bodemzorg Lim-
burg al een bouwvergunning verstrekt om op oude stort-
plaatsen zonnepanelen (zonneweiden / zonneparken) te 
plaatsen. Zo ook de Wambachgroeve in Tegelen. Kan dit 
wel gezien de verontreinigde bodem? EENLokaal en SP 
stelden er onlangs samen raadsvragen over.  
 

SP-raadslid Ton Heerschop: “De Wambachgroeve 
ligt in hoogwaardig natuurgebied maar is ook een 
voormalige vuilnisstortplaats en daarmee een 
kwetsbaar deelgebied.” 

 

De gemeente geeft in haar antwoorden aan nog geen 
zicht te hebben of de Wambachgroeve als locatie geschikt 
is: “Uit de Regionale Energiestrategie (RES), die leidend 
is voor locaties voor grootschalige energie opwekken, 
moet blijken welke locaties geschikt zijn en dan nog dient 
de plek aan allerlei criteria te voldoen.” 
“Zowel inwoners als de gemeenteraad worden betrokken 
bij dit proces en hebben een rol in de gebiedskeuze.” 
  

“Bodemzorg Limburg heeft enkel vrijblijvend geïnfor-
meerd naar de mogelijkheden maar nog geen vergun-
ningsaanvraag ingediend. Wettelijk is geregeld dat een 
ontwikkeling op een (voormalige) stortplaats niet mag 
leiden tot negatieve gevolgen voor het milieu.” 
 

De antwoorden van B&W stemmen ons voorlopig gerust. 

Statenfractie zoekt nieuwe collega’s 

ons cultureel profiel zijn belangrijke gebieden die ieder-
een raakt in onze gemeente. 
  
De SP ziet kansen en eventueel op ter-
mijn financieel voordeel. Als dit dan bin-
nen de vijf aandachtsgebieden blijft (met 
onder meer synergie en ontschotting) 
profiteert iedereen daarvan en blijkt dat 
samenwerken loont. 
 
Stefan Hugues: “Verbeter de positie van de kartrekkers, 
creëer duidelijkheid en zekerheid op het financiële vlak. 
Cultuurmakers moeten niet bezig zijn met jaarlijks in-
spreken tijdens de begrotingsbehandeling maar creatief 
aan de slag met mooie dingen wat ons trotse Venlonaren 
maakt.” 
  
“Wij zien de uitwerking naar een cultuurvisie met plezier 
tegemoet. Van belang is wel het bewustzijn dat de jaren-
lange bezuiniging op cultuur zijn sporen heeft achtergela-
ten. Verdere bezuinigingen zijn daarom ongewenst. Cul-
tuur wordt voor het overgrote deel door vrijwilligers gere-
aliseerd. De Venlose cultuur is een cultuur waar we trots 
op zijn en willen blijven.” 
 

 

Meldpunt coronacrisis 
 
Uw ervaringen en die van anderen 
zorgen ervoor dat wij een goed 
beeld hebben van de gevolgen 
van de coronacrisis en waar men-
sen nu tegenaan lopen.  
Dan zijn onze volksvertegenwoor-
digers goed geïnformeerd en kun-
nen we beter ons werk doen om 
onze samenleving door de crisis 
heen te brengen.  
Laat u ons weten hoe het met u 
gaat? Ga naar sp.nl/coronacrisis# 

Goed op weg naar de ontwikkeling van een dynamische cultuurvisie 
De gemeenteraad besprak op 8 
april een notitie die moet leiden 
tot een nieuwe cultuurvisie en 
vervolgens cultuurbeleid. Wat de 
SP betreft zijn we aardig op weg 
naar een breed gedragen visie. 

 
SP-raadslid Stefan Hugues: “Om tot een goede visie te 
komen dient men te kijken naar waar we vandaan ko-
men, wat de huidige situatie is en in hoeverre de visie 
aan onze ambitie aansluit.” 
“De SP onderschrijft dan ook het standpunt om te op-
teren voor een dynamische cultuurvisie. Laten we 
vooral kijken naar kansen in plaats van dilemma’s en 
ons niet onnodig opsluiten in een in beton gegoten 
cultuurbeleid.” 
  
Daarnaast is de SP het eens met het voornemen 
meerjarige subsidieafspraken te maken, dat schept 
duidelijkheid waar instellingen op kunnen bouwen. 
Maar laten wij niet de op de rol staande verbetering 
van het subsidiebeleid daarbij vergeten. Ook daar lig-
gen kansen. 
 
De SP onderschrijft dat de culturele sector een vlieg-
wiel is voor sectoren als onderwijs, zorg, welzijn, leef-
baarheid, toerisme en economie. 
 
Stefan Hugues: “Ook waarderen wij het culturele veld 

in onze gemeente, we zijn trots op het Venloos 
vermogen een groot cultureel aanbod te leveren 
van hoge kwaliteit ondanks de jaarlijkse bezuini-
gingsronde. Het vergelijkingsonderzoek laat ook 

zien dat de financiële bodem echt wel bereikt is. De 
gemeente moet dit in ogenschouw nemen bij het ver-
der uitwerken van de visie.” 
  
Ook herkent de SP zich in de geformuleerde aan-
dachtsgebieden. Het vestigingsklimaat, de leefomge-
ving, de sociale cohesie, gezondheid, participatie en 

Zonneparken op oude vuilnisplaatsen? 

http://www.limburg.sp.nl
sp.nl/coronacrisis

