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Ook voor 2016 zijn weer wetten en regels 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 inkomensondersteunende regelingen en waar men terecht kan om deze aan te vragen.
Woordvoerder Angelique Weingarten:
“Verschillende gemeenten bieden al
zo'n inkomenskaart aan voor
haar burgers maar de gemeente Venlo zelf niet. Daarom heeft de SP-Hulpdienst
besloten het heft in eigen handen te nemen en 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, informatiepunten en welzijnsorganisaties
in groot-Venlo.”
“Want vaak weten mensen niet welke
regelingen er zijn 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 samengesteld. De kaart kan als checklijst dienen om te controleren of alle voorzieningen en regelingen waar men eventueel recht op heeft, zijn aangevraagd.”
Weingarten: “De inkomenskaart is vanaf de start in 2014 een succes. Toen we
de kaart lanceerden waren we vlug
door onze meegebrachte exemplaren
heen. Elk jaar opnieuw
krijgen
we
vragen
(ook van professionals
zoals wijkverpleegkundigen) wanneer de
kaart weer verschijnt. Dat succes is
mooi maar laat tevens een brede behoefte zien aan zo'n overzicht.”
Weingarten: “Om de inkomenskaart
onder de aandacht te brengen van de
doelgroep die mogelijk het meeste baat
heeft bij deze informatie, is de kaart
verspreid onder enkele organisaties, en
werd ze op 19 april aangeboden bij
mensen die het UWV/Werkplein of de
Stadswinkel in Venlo bezochten.”
De nieuwe inkomenskaart staat ook op
onze website, rechtsboven bij het blokje Hulpdienst. Daar kan iedereen de
kaart bekijken en downloaden. Het
staat mensen vrij om de inkomenskaart
verder te verspreiden.

Komende tijd beperking van ambulancecapaciteit?
De SP-fractie heeft signalen gekregen
dat de komende maanden er een behoorlijke beperking in ambulancecapaciteit zal zijn binnen de Veiligheidsregio
Limburg Noord. We hebben de burgemeester gevraagd om opheldering en in
hoeverre de hulpverlening nog is geborgd.
Raadslid Ton Heerschop: “De signalen
die wij krijgen duiden op een tekort van
met name ambulanceverpleegkundigen. Dit baart ons
zorgen. Reden om
hierover op 14
april raadsvragen
in te sturen.”
“Zo willen we weten of ook de burgemeester signalen
hebben bereikt dat de ambulancecapaciteit binnen de Veiligheidsregio, en
daarmee de gemeente Venlo, de komende maanden beperkter is en waaruit deze beperking dan bestaat.”

“Daarbij willen we graag weten in hoeverre de geneeskundige hulpverlening
in de regio dan nog is geborgd. Is er
bijvoorbeeld in geval van grootschalige
inzet van geneeskundige hulpverlening
nog voldoende ambulancecapaciteit in
de regio aanwezig?”
Mensen van de ambulancevoorziening
geven ook trainingen bij een commercieel opleidingsinstituut.
“Op zich niks mis mee maar als de beperking van ambulancecapaciteit, zoals
de SP vernomen heeft, te maken heeft
met verminderde beschikbaarheid van
ambulanceverpleegkundigen omdat ze
ingezet worden om elders trainingen te
geven, dan dient daar eens goed naar
gekeken te worden wat wenselijk en
wat verstandig is.”
“Maar het kan niet zo zijn dat de geneeskundige hulpverlening moet lijden
onder commerciële doelstellingen.”,
zegt Heerschop desgevraagd.
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AGENDA
B ijeenk omst Kerng roep
(denktank en scholing ‘Heel de
mens’) op dinsdag 14 juni en 12
juli, 20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.
Bestuursoverleg op 7 juni en
5 juli, 19.30 uur in de SPfractiekamer, Garnizoenweg 3 te
Venlo, gebouw E-115.
Fractieoverleg op maandagen
23 mei, 13 en 27 juni. Steeds
om 19.30 uur in de fractiekamer.
Zaterdag 25 juni Partijraad
in het SP-pand te Amersfoort.
De volledige agenda en
meer informatie zie je op onze
website: www.venlo.sp.nl
Een bijdrage leveren aan deze
nieuwsbrief? E-mail: avervoort@sp.nl
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Nieuwbouw in Arcen komt er aan
Vorige maand stond in deze nieuwsbrief het bericht
over de actie met protestposters op leegstaande panden, waarmee we aandacht vroegen voor de woningsituatie in Arcen. Eind april had een delegatie van de SP
-Venlo een gesprek met woningcorporatie Woonwenz.
Doel van het overleg was om over en weer meer duidelijkheid te krijgen over de bouwplannen van nieuwe
huurwoningen in Arcen.
Middels posters met het opschrift ‘Waarom woont hier
niemand?’ beeldde de SP de vraag uit van menig Arcenaar over de woningsituatie in het dorp, waar de in
2014 toegezegde sociale huurwoningen blijven?
SP-raadslid Petra Raijer: “Voor de SP reden om via
een ludieke actie aandacht te vestigingen op
aan de ene kant benutting van leegstaand vastgoed en aan de andere kant de wens voor
nieuwbouw op diverse plekken in Arcen, ook om
het wegtrekken van vooral jongeren uit het dorp te
voorkomen.”
De posteractie kon verhuurder Woonwenz niet zo
waarderen maar gaf haar ook de mogelijkheid om nog
een keer uit te leggen wat de stand van zaken is.
Dit deed ze op haar website en met reacties op het
bericht op onze Facebookpagina over de posteractie.
Om de plannen in Arcen nader toe te lichten en te verklaren waarom zaken langer duren dan verwacht,
vond er – na een pittige briefwisseling waarin standpunten werden uitgewisseld – op 28 april een gesprek
plaats tussen SP en Woonwenz.

Namens Woonwenz legden Frank van Engelen
(directeur) en Peter Peeters (gebiedsontwikkelaar) de
plannen uit: “Nog dit jaar wordt begonnen met in eerste instantie 4 levensloopbestendige huurwoningen
aan de Wal, die bij voldoende animo uitgebreid worden tot 12 woningen binnen hetzelfde bouwproces.
Daarbij hanteren we eigenlijk dezelfde werkwijze als in
Venlo-noord, waar de nieuwbouw werd uitgebreid toen
de behoefte de verwachtingen overtrof.”
Van Engelen: “Woonwenz bouwt en verhuurt het overgrote deel voor mensen uit de zogenaamde lage inkomensgroep, dat moeten dus betaalbare huurwoningen
worden binnen de geldende eisen (passende bouw op
passende plek binnen sociale huurnorm), ook daar
dienen we rekening mee te houden.”
“Kortom: Het is niet van simpel even plannen maken
en starten met bouwen, er komt stiekem toch veel bij
kijken waar rekening mee gehouden moet worden
voordat de schop de grond in kan.”
Peter Peeters: “De SP-posters waren voor ons het signaal dat of de informatie niet goed is overgekomen of
dat er iets anders aan de hand is.”
Frank van Engelen: “Misschien had
de informatievoorziening beter
gekund, dit nemen we op ons en
zullen onze website actualiseren
en binnenkort de mensen in Arcen
nader informeren. Men kan altijd contact opnemen
met Woonwenz over de stand van zaken.”
Petra Raijer: “Met het gesprek dat we als SP met
Woonwenz hadden is er nu meer duidelijkheid. We
wachten met meer vertrouwen de bouwstart af.”

Overlast Venlo-zuid ooit opgelost?

Gedwongen wissel in Statenfractie

Op 22 april ineens het bericht dat de overlast in Venlo
-zuid niet is afgenomen, ondanks genomen maatregelen. Met name in het gebied rondom de Minister van
Hallstraat is overlast door (hang-/ overlastgevende-/
criminele-) jongeren al jaren een probleem. Reden
voor de SP om via raadsvragen wederom opheldering
te vragen en verbeteringen af te dwingen.

‘Onze’ Angelique Weingarten uit Blerick stopt noodgedwongen als Statenlid. Als coördinator huisvesting van
asielgerechtigden in de gemeente Venlo heeft ze het
te druk om het werk als Statenlid te kunnen doen zoals zij dat graag zou willen. Zij is op 13 mei opgevolgd
door Chris Schilders uit Munstergeleen.

SP-raadslid Stefan Hugues: “Naar aanleiding van eerdere meldingen aan de SP, én de doorlopende
discussie in Venlo-zuid over de overlast van
drugsgebruik en drugshandel, heeft de SP medio 2015 nog zelf onderzoek gedaan naar de
leefbaarheid in delen van deze wijk.”
“Juli 2015 presenteerden we ons rapport en stuurden
dat (samen met raadsvragen) naar de gemeente. We
hoopten daarmee een eerste zet in de richting van een
meer leefbaar Venlo-zuid kon worden gezet.”
Hugues: “September 2015 antwoordde B&W ons dat
ze zich herkent in onze analyse en voorgestelde aanpak. De gemeente zou nadrukkelijker met scholen,
politie, bewoners en jongeren in overleg gaan over de
aanpak van verkeersproblemen en andere overlast.”
“Die antwoorden stemden ons toen zeer tevreden en
waren een opsteker voor Venlo-zuid. Dit werd herhaald tijdens een bewonersavond op 21 januari, waar
wethouder Tax (PvdA) nog vol lof sprak dat een aantal
problemen in de wijk positief waren opgepakt.”
“En dan nu de berichtgeving dat bewoners zich nog
steeds onveilig voelen en een groep jongeren voor
overlast blijft zorgen in de wijk. Reden voor de SP om
wederom om opheldering te vragen bij de wethouder.”

“Door mijn werkzaamheden als Coördinator Huisvesting Asielgerechtigden in de gemeente Venlo
kan ik deze volledige inzet niet meer plegen,
gezien de toename van de instroom statushouders het afgelopen jaar”, aldus Weingarten
in haar ontslagbrief aan gouverneur Bovens.
Weingarten: “Zoals wij allen weten zullen er in de komende tijd nog een groot aantal statushouders gehuisvest moeten worden. Dit heeft als gevolg dat mijn
drukke werkweken voorlopig niet minder zullen worden. De inwoners van de provincie Limburg verdienen
een Provinciaal Statenlid dat zich 100% kan inzetten
voor hen. En dit zal mij voorlopig niet lukken. Ik ben
het aan hen verplicht om dan plaats te maken voor
een Statenlid dat deze inzet wel kan plegen.”
Angelique stond op plaats drie op de SP-lijst voor de
Provinciale Statenverkiezingen in 2015. De SP maakte
een sprong van 6 naar 8 zetels en werd gekozen als
Statenlid. Met inzet en passie ging ze aan de slag als
woordvoerder met de portefeuille cultuur.
De Limburgse SP-fractie heeft groot respect voor het
besluit van Angelique Weingarten om te stoppen en
ziet in Chris Schilders een waardig opvolger.
Angelique blijft wel actief in de SP-Venlo, waar ze onder meer de raadsfractie en het afdelingsbestuur adviseert. Ook blijft ze werkzaam voor onze Hulpdienst.
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