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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-
dagen 13 en 27 mei en 11 en 24 
juni om 19.30 uur in de fractie-
kamer (stadskantoor Venlo, 1e 
etage, vergaderruimte 1.09). 

 Bestuursoverleg op de dins-
dagen 14 mei en 11 juni van 
19.00 tot 20.00 uur in Boulevard 
Hazenkamp, Albert Verweystraat 
6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank op de 
dinsdagen 14 mei en 11 juni om 
20.00 uur in Boulevard Hazen-
kamp, Alb. Verweystr. 6 Blerick.  

 Verkiezingen Europees Par-
lement op donderdag 23 mei. 
Stembureaus open van 07.30 tot 
21.00 uur. Neem je stempas en 
ID/paspoort mee. Stem op SP. 

Met verbazing las de SP op 7 april dat anti-
kraak verhuurder Camelot drie gebouwen op 

het kazerneterrein opnieuw te 
huur heeft aangeboden op haar 
website. Frappant omdat zij in 
februari nog aan alle 30 huur-
ders de huur opzegde omdat de 

woonruimtes niet brandveilig zouden zijn. 
Wie houdt wie voor de gek? 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP kwam al 

eerder in het verweer, toen op 18 
februari Camelot aan de 30 bewoners 
(van woningen in drie verschillende 
gebouwen op het terrein) liet weten 

dat ze per 18 maart daar weg moesten zijn. 
Samen met bewoners bespraken we moge-
lijke acties.” 
 
“Eind februari stelde de SP raadsvragen over 
de kwestie. B&W zei toen dat er per gebouw 
vier bewoners mochten verblijven gezien de 
bestaande brandveiligheidsvoorschriften en 
dat Camelot dus niet aan alle huurders de 
huur hoefde op te zeggen. De wethouder 
zou met Camelot gaan praten welke moge-
lijkheden er zijn om de uitzettingen te voor-
komen.” 
Dit leidde niet tot iets anders, Camelot bleef 
erbij dat alle bewoners moesten vertrekken, 
de gemeente gaf aan machteloos te staan. 
 

Heerschop: “Enkele weken later zet Camelot 
doodleuk diezelfde woonruimtes op haar 

website weer te huur. De SP is van mening 
dat Camelot in dezen een schandelijk spel 
speelt over de rug van diegenen die bij haar 
woonruimte betrekken.” 
 
“Dus stelden we opnieuw raadsvragen. We 
willen weten wat er in de tussentijd is ge-
beurd dat de kamers nu ineens wel weer 
verhuurd kunnen worden en of de brandvei-
ligheid nu ineens wel gewaarborgd kan wor-
den? Waarom nodeloos mensen op straat 
zijn gezet door Camelot?” 
 
“Wonen in leegstand is een noodoplossing,  
ook hier heerst een schrijnend woningtekort 
in vooral de sociale huursector. Niet meer 
dan logisch dat mensen de keuze maken om 

anti-kraak te gaan wonen, 
ook al hebben ze dan geen 
rechten. Het is immers het 
verschil tussen een dak bo-
ven je hoofd of op straat 

staan. En hiermee worden zij een speelbal 
voor onbetrouwbare leegstandsbeheerders 
die over de rug van mensen winst maken.” 
 
“We willen van B&W dan ook weten hoe het 
nu werkelijk zit met wachtlijsten bij ver-
huurders. En hoe de raad en het college - 
bij een volgende situatie waarbij mensen op 
deze manier in de knel komen - een meer 
proactieve houding kan aannemen en voor-
komen dat mensen thuisloos raken.” 
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Huurders speelbal in tijdelijke woningen Kazerneterrein 

In april werd de sportvisie besproken, die 
een toekomstbeeld schetst tot aan 2030 hoe 
mensen meer aan het sporten en bewegen te 
krijgen, de openbare ruimte hiervoor meer 

ingericht wordt en 
sportparken algemeen 
toegankelijk en in ge-
bruik worden genomen. 
 

Bij die visie zit ook een apart deel over de 
toekomst van de accommodaties, waarbij 
enkele verenigingen gevraagd worden om te 
verhuizen of (meer) samenwerking te zoeken 
met andere verenigingen om zodoende 
sportvelden beter te benutten, zodat nu 
noodlijdende sportclubs kunnen blijven be-
staan en om vitalere sportgemeenschappen 
te krijgen. Vooral het clusteren van clubs op 
een centraal sportpark zorgt voor commotie. 
 
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: 
“De Sportvisie geeft een doorkijk naar de 

toekomst waarin rekening gehouden 
wordt met de uitdagingen en ontwik-
kelingen van sport in individueel- of in 
clubverband. Die uitdagingen zijn tal-

rijk met veel overbodige sportvelden, een 
teruglopend ledental, clubs die het moeilijk 
hebben en vrezen voor hun bestaan.” 
 
“Het faciliteren van sport, bewegen en blijven 
bewegen zijn het belangrijkste, waar en wan-
neer is ondergeschikt. Zorgen voor toe-
komstbestendige, duurzame en multifunctio-
nele accommodaties die gebruikt kunnen 
worden door verschillende sporten en open-

baar toegankelijk voor eenieder die wil be-
wegen.” 
 
De gemeenteraad wilde echter geen besluit 
nemen over de visies en schoof het besluit 
voor zich uit naar eind juni. Daarbij gaf ze 
de wethouder de opdracht mee om dan met 
een financiële onderbouwing te komen van 
de clustering op de sportparken. 
 
Sportwethouder Alexander Vervoort (SP) gaf 

toen en later nog eens aan dat dit pas 
na het vaststellen van de visies duide-
lijk zal worden, nadat daarna opnieuw 
met de verenigingen wordt gesproken 

over nadere samenwerkingen en mogelijke 
verhuisopties, wat uitgesmeerd wordt over 
de komende 4-5 jaren, en dat daar daarom 
nu geen kostenplaatje voor is. 
 
De krant schreef daarover dat het er vooral 
de schijn van had dat enkele raadsleden 

gewoonweg geen besluit 
durfden te nemen, bang 
voor hun achterban bij 
bepaalde voetbalclubs en 
bang om kiezers te verlie-
zen? Triest als dat zo is.  

 
Weingarten: “Benieuwd of de raad in juni 
deze goede visies alsnog gaat aannemen. 
Men hoeft nergens bang voor te zijn want bij 
elke vervolgstap zal de raad opnieuw wor-
den betrokken, de gemeenteraad blijft aan 
zet. Raadsleden kunnen dit dus prima aan 
de achterban uitleggen. Althans ik wel.” 

Raad vindt sportvisies best maar neemt geen besluit  

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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In april waren er stevige debatten in de raad over arbeidsmi-
gratie. En dat is logisch wat de SP be-
treft, ook al gaat het in deze alleen over 
het kort verblijf van arbeidsmigranten. 
Doordat er tijdens het debat uitvoerig 
werd ingegaan op onze zorgen, diverse 
toezeggingen en antwoorden op talrijke 

vragen, werd het voorstel in meerderheid aangenomen. 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “De SP maakt al jaren een analy-
se als het gaat hoe wordt omgegaan met arbeidsmigratie. Wij 
realiseren ons al jaren de kwetsbaarheid van de arbeidsmi-
grant en de gevoelens bij mensen in wijken die zien dat ba-
nen en huisvesting naar deze arbeidsmigranten gaan.” 

“Echter zijn wij niet de partij die deze groepen tegen-
over elkaar wil zetten. Zowel de arbeidsmigrant als de 
werk- en woningzoekenden hier ervaren de gevolgen 
van een doorgeslagen systeem waar het om aandeel-

houderskapitaal draait en niet om mensen.” 
 
“En dus ligt er voor dit gemeentebestuur en deze gemeente-
raad een fikse opgave. Hoe de arbeidsmigrant te beschermen 
tegen uitbuiting? Hoe ervoor te zorgen dat bedrijven ook 
kiezen voor mensen die nu langs de kant staan of in de uitke-
ring? Hoe ervoor te zorgen dat er niet ook verdringing plaats 
gaat vinden in de woningsector?” 

 
Voor de SP wil dat zeggen dat wij onderstaande onderwerpen 
benoemd wilden krijgen en in het raadsbesluit, uitvoerings-
programma of in enige andere vorm moeten terugkomen: 
 

Gedegen toezicht en handhaving door de gemeente 
waarbij eventueel afstemming met andere overheids-
diensten zal worden gezocht; 

Afstemming van de handhavingscapaciteit; 

Benadering van bedrijven die vooral kiezen voor de 
arbeidsmigrant en niet voor de mensen die nu in Ven-
lo langs de kant staan; 

Leefbaarheid en draagvlak daar waar arbeidsmigran-
ten worden gehuisvest; 

Het tegengaan van het ontstaan van parallelle samen-
levingen; 
Loskoppelen van huisvesting en inkomen; 

Geen huisvesting op terreinen van bedrijven; 

Verzachten dan wel tegengaan van de effecten die in lan-
den in andere delen van Europa ontstaan door de uit-
stroom van arbeid; 

Beoordelen welke aanvullende maatregelen nodig zijn 
voor doorstroom van short stay naar long stay. 

 
Ton Heerschop: “Ik besef dat we deze zaken niet direct in Venlo 
kunnen regelen. Maar ik vroeg dit college wel om ze mee te ne-
men en daar waar mogelijk bespreekbaar te maken.” 
 
“Arbeidsmigratie gaat wat de SP betreft niet over de noodzaak 
tot arbeid in deze regio. Arbeidsmigratie is een logisch uitvloeisel 
van de heersende liberaal-rechtse politiek in Europa. Arbeid als 
productiemiddel en arbeidspotentie als middel om loonontwikke-
ling tegen te gaan en aandeelhouderswaarde te vergroten. Die 
politiek breekt veel bevochten rechten af in ons deel van Europa. 
Dat moet stoppen.” 

 
“In mijn bijdrages gaf ik aan dat lan-
den als Polen en Roemenië inmiddels 
de pijn voelen van een vertrekkende 
jonge generatie. Of zoals iemand het 
in een uitzending van de NPO verwoor-
de: “Brussel hou je geld, bouw geen 

nieuwe wegen meer, maar stuur onze jongeren terug”, meer 
veelzeggender dan dat kan haast niet. 
 
Ton Heerschop: “Ik realiseer mij dat in deze enorme problema-
tiek het Venloos perspectief slechts beperkt is. Daarom mijn 
oproep aan B&W om een toezegging te doen en te laten zien dat 
het anders kan en we op dit dossier wel degelijk iets in Venlo 
kunnen veranderen.” 
 

Wethouders Peeters (50PLUS, leefbaarheid) en Boom (PvdA, 
arbeidsmarkt) zegden op alle punten toe dat daar aandacht voor 
is en blijft. 
 
Heerschop: “We houden het in de gaten, eind dit jaar volgt er 
een voorstel over long stay (lang verblijf) en ook dat zal vast 
een stevig debat gaan opleveren. Want het huisvesten op cam-
pings en speciale locaties is het ene, ervoor zorgen dat mensen 
die willen blijven kunnen doorstromen naar een fatsoenlijke en 
betaalbare woning en integreren, is een andere opgave.” 
 

“De SP is benieuwd wat B&W hiervoor in gedachte heeft maar 
zal tegen die tijd ook weer met eigen voorstellen komen.” 

Huisvesten van honderden arbeidsmigranten blijft lastig en ingewikkeld 

Lijsttrekker Arnout Hoekstra (Vlaardingen, 1984) vertelt: “De EU 
is volledig ontspoord. Ooit was zij een nuchter samenwerkings-

verband van landen. Maar nu worden multinationals 
in de watten gelegd en werknemers tegen elkaar op-
gezet. De Europese elite wil zich bemoeien met onze 
pensioenen, ons openbaar vervoer en ons werk. Ze 
droomt over een Europese superstaat met 

één regering en één leger. Het is de hoogste tijd om in te grij-
pen. Voor een sociale en rechtvaardige samenleving.” 
 
“De SP wil dat we zelf kiezen hoe we samenwerken. Niet Brussel 
gaat over onze pensioenen en ons openbaar vervoer, maar wij-
zelf. Laten we samen de Europese elite een halt toe roepen. Wij 
laten Brussel niet de baas zijn!” 
 
Wat willen wij?  

Nederland is zelf de baas.  
We willen wel samenwerken, maar geen Brusselse bemoeienis 
met onze pensioenen, ons openbaar vervoer en ons leger. 

Mensen boven multinationals.  
We stoppen de bevoordeling van multinationals en uitbuiting van 
mensen. We beperken arbeidsmigratie als middel om de lonen 
laag te houden. 

De verspilling moet stoppen.  
We verlagen de extreme salarissen van Europese politici fors. We 
schaffen het peperdure verhuiscircus en de overbodige Europese 
Commissie af. 
 
Stem op 23 mei op de SP, voor een sociaal en rechtvaardige EU. 

Verkiezingen EU: Breek op 23 mei de macht, laat Brussel niet de baas zijn 
Donderdag 23 mei mogen we in Nederland stemmen voor 
onze vertegenwoordigers in het nieuwe Europees Parlement. 
Lang niet iedereen doet dat. Veel mensen hebben geen ver-
trouwen meer in deze Europese Unie (EU) en blijven daarom 
thuis. Zij berusten erin dat Brussel tegenwoordig over zowat 
alles de baas speelt in Nederland.  
Maar dan blijft alles zoals het is. Die stemmen gaan verloren 
en niemand zal ze horen. Thuisblijven helpt dus niet. 
 
En er staat bij deze verkiezingen wel wat op het spel. De 
strijd lijkt te gaan tussen eurofielen die alleen maar meer 
macht aan Brussel willen geven en nationalisten die de Euro-
pese samenwerking de rug willen toekeren en grensover-
schrijdende problemen niet willen aanpakken. Deze tegenge-
stelde visies op Europa zijn allebei even dom en een gevaar 
voor de vrede, veiligheid en vooruitgang waar de EU ooit 
voor opgericht was.  

 
In het SP-programma laten we zien 
dat er ook een alternatief is. Je stem 
kan namelijk ook een breekijzer wor-
den. Juist om de almacht van Brussel 
te breken. Wij keren onze rug niet 
naar Europese samenwerking, maar 
wijzen een Brussel dat de baas speelt 
radicaal af.  
Stem samen voor een sterk Neder-

land waarin we weer zelf beslissen hoe we samenwerken met 
andere landen. En voor een Europese samenwerking waarin 
de belangen van mensen, dieren en ons milieu weer voorop 
staan. Ook in de EU is het tijd voor rechtvaardigheid. 


