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Rapport SP: Analyse en doorkijk Coronapandemie
Zoals iedereen in Nederland maakt ook
de SP zich zorgen om het Coronavirus.
Een wereldwijde pandemie die geen van
ons in omvang en ernst eerder heeft
gezien. Wat precies de gevolgen zijn is
onduidelijk.
Toch hebben we een rapport gemaakt met daarin
een analyse en ook al een
doorkijk voor wat ons nu en
in de nabije toekomst te
doen staat. Dit hebben we
naar het gemeentebestuur gestuurd met
vragen voor een nader onderzoek (na
de crisis) en welke van onze aanbevelingen ze gaat overnemen.
In de zorg worden op de werkvloeren
momenteel ongekende prestaties geleverd. De harde werkers daar verdienen
ons aller respect. Daarnaast is het verdrietig om te zien dat juist onze regio
hard is getroffen. Veel families en vrienden missen dierbaren die nu in isolatie
verpleegd worden of die de strijd tegen
Corona moesten opgeven.
Het is echter ook aan de politiek om
antwoorden te vinden op de realiteit die
nu is ontstaan. Zowel als het gaat om
de analyse van de eerste fase van deze
pandemie, alsmede voor datgene wat
ons nu te doen staat om datgene te
doen waar de samenleving om vraagt.
Dit geldt zowel landelijk als lokaal.
Om die reden heeft de SP-Venlo een
rapport gemaakt. Hierin is zowel een
analyse van de eerste fase gemaakt als
mede een doorkijk voor wat ons nu en

in de nabije toekomst te doen staat.
Hierbij nodigen wij andere politieke
partijen in Venlo en het maatschappelijk veld van harte uit om zich in dat
debat te mengen.
Daarnaast heeft de SP naar aanleiding
van dit rapport een aantal vragen gesteld aan het college van Burgemeester
en Wethouders.
Zo vernemen we graag of B&W bereid
zijn om, waar mogelijk, de aanbevelingen uit dit rapport over te nemen.
En of men onze mening deelt dat het
noodzakelijk is nu prioriteit te geven
aan de aanpak van de pandemie en daarmee andere
(niet urgente) dossiers tijdelijk in de ijskast te zetten?
En of het college daarbij zelf
met een voorstel hiervoor komt.
De SP is voorstander van een evaluatieonderzoek (raadsenquête) zodra de
pandemie onder controle is. Hiermee
wordt voorkomen dat er op de korte
termijn gereageerd wordt. Daarnaast
kan dan door de gehele raad een beoordeling worden gedaan van de maatregelen die het college in deze moeilijke tijd heeft moeten nemen.
We horen graag van het college, hoewel dit een instrument van de raad is,
of een dergelijke aanpak verstandig en
nuttig zou zijn.
Het rapport is hier te bekijken: http://
tiny.cc/7gjkpz

Vlaai-actie voor de zorg op de Dag van de verpleging
Op 12 mei was het de Dag van de Verpleging en juist in deze bijzondere tijd
leveren zorgverleners een grote prestatie die juist dit jaar extra gewaardeerd
mag worden.
Zorgpersoneel in twee ziekenhuizen en
een verzorgingshuis werden die dag
door de SP verrast met vlaai. Ook als

bedankje en waardering voor hun tomeloze inzet. Niet alleen nu maar dag
in, dag uit.
Op de vroege ochtend bezorgde SPraadslid Angelique Weingarten voor het
personeel enkele vlaaien bij ziekenhuis VieCuri in Venlo. Ook kwamen via
die weg enkele vlaaien bij het personeel in Venray terecht.
En ook bij verzorgingshuis De Beerendonck van De Zorggroep, in het centrum van Venlo, kreeg deze Dag van
de Verpleging speciale aandacht via SP
-raadslid Aniet Fonteyne van de SPafdeling Horst aan de Maas die in het
verzorgingshuis werkt.
Meer info over de actie daar bekijk je
hier: http://tiny.cc/fikkpz.
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AGENDA

�� Vanwege het Coronavirus
zijn veel bijeenkomsten afgelast,
verplaatst naar een latere datum
of vinden digitaal plaats. Dit
geldt ook voor onze fractieoverleggen en scholingen. Mocht de
situatie dat weer toelaten dan
worden spoedig nieuwe bijeenkomsten bekend gemaakt.
��Bestuursoverleg onder voorbehoud op de dinsdag 9 juni van
19.00 tot 20.00 uur in Boulevard
Hazenkamp, Albert Verweystraat
6 in Blerick.
��Bijeenkomst denktank op
dinsdag 9 juni om 20.00 uur in
Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.

��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

WETHOUDER
��Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport
Alexander Vervoort
06-456 11 649, avervoort@sp.nl

Geslaagde eerste hoorzitting met mensen uit culturele sector Venlo
Als SP realiseren wij ons dat nagenoeg alle lagen van
de bevolking en vele sectoren getroffen zijn door de
Coronacrisis. De SP wilde in eerste instantie een
raadsbrede hoorzitting organiseren zodat alle raadsleden de mogelijkheid kregen om in gesprek te gaan
met mensen uit de culturele sector. Dit bleek geen
steun te hebben binnen de Venlose raad. Daarom organiseerde de SP op maandag 11 mei een hoorzitting
op eigen initiatief.
De eerste hoorzitting was
met mensen uit de culturele
sector, om te luisteren naar
wat er speelt, om van hen
te horen wat voor de gevolgen zijn van de Coronacrisis. Verschillende raadsleden en geïnteresseerden
waren (op gepaste afstand) aanwezig in de zaal en
luisterden wat er vanuit het cultureel veld verteld
werd. Een succesvol initiatief dat naar meer smaakt.

speelt en ook verkennen welke mogelijkheden er zijn die
wel benut kunnen worden.
Vooral de samenwerking was een punt van zorg maar ook
het perspectief en de inkomenspositie van ZZP’ers, kleine
ondernemers.
Iedereen zei tevreden te zijn met het contact met de gemeente en er snel gereageerd wordt op vragen, adviezen
en de afhandeling van aangevraagde regelingen.
Vraag was wel hoe de borging is van creatieve ideeën,
een aanspreekpunt van wat binnen de kaders aan mogelijke oplossingen wel en niet kan.
Deze eerste hoorzitting is voor ons een aanzet voor meer
hoorzittingen. De SP wil mensen in de gemeente graag
uitnodigen om mee te denken over groepen en sectoren
die ook benaderd kunnen worden voor een hoorzitting.
Zelf schatten we in dat de horeca, logistieke sector maar
ook nog steeds de zorgsector behoefte heeft aan een luisterend oor. We sluiten geen enkele sector in dezen uit.

Ervaringen werden gedeeld, opgehaald waar mensen
in de culturele sector tegenaan lopen, luisteren wat er

De registratie van deze eerste hoorzitting is terug te kijken op onze Facebook-pagina (@VenloSP) of kijk op onze
website: http://tiny.cc/3ulkpz

Posteractie Respect voor Onze Helden

Nieuwsbrief SPeerpunten april per email

Tijdens deze Coronacrisis wordt duidelijk wie de echte
helden van onze samenleving zijn. Zorgverleners, supermarktwerkers, leraren, schoonmakers, vuilnisophalers en alle andere mensen in vitale beroepen verdienen blijvend en zichtbaar ons respect.
Daarom starten Limburgse SP-afdelingen een postercampagne als ode aan onze helden. Waardering voor
nu en straks. Bestel jouw gratis poster en plak hem
achter je raam!

Het ledenblad Tribune werd in april per post bezorgd.
Daardoor kon onze nieuwsbrief SPeerpunten niet bijgesloten worden. Deze werd wel apart per email verstuurd aan
de 'Venlose' leden om hen alsnog te voorzien van de lokale informatie en nieuws.

‘Onze Helden’
Alle afdelingen van de SP in Limburg lanceerden half april samen de
postercampagne ‘Onze Helden’.
Hiermee willen we zij alle mensen
in een vitaal beroep een blijvend
hart onder de riem willen steken en
samen met hun strijden voor betere
lonen en arbeidsvoorwaarden.
Neoliberale politici maakten de afgelopen 40 jaar van
de zorg een markt en hebben hard bezuinigd op voorzieningen die in tijden van crisis opeens vitaal blijken.
Ziekenhuizen konden onder dit kabinet failliet gaan.
Mensen in vitale beroepen moesten massaal staken
voor een beetje meer loon en arbeidsvoorwaarden.
Diezelfde zorgmedewerkers, schoonmakers, (bus)
chauffeurs, vuilnismannen en docenten vingen vorig
jaar nog bot bij dit kabinet. Juist nu zijn zij de belangrijkste mensen die onze samenleving overeind houden
in deze moeilijke tijden.
Dat verdient niet alleen applaus maar ook respect en
meer waardering in de vorm van betere salarissen en
arbeidsomstandigheden.
Poster
Via www.respectvooronzehelden.nl kunt u zelf een
poster bestellen en laten zien dat u alle mensen in
vitale beroepen steunt in deze tijd, maar zeker ook
daarna. Hang deze poster op een zichtbare plek achter
uw raam, maak een foto en deel deze op sociale media met de #onzehelden.

Om bij het verspreiden van de Tribune geen risico te lopen op besmetting met het Coronavirus (Covid-19), heeft
de landelijke partij besloten om in april de Tribune en de
Spanning bij de drukker te bundelen en direct naar de
leden te sturen.
Dit wil echter ook zeggen dat het inlegvel, nieuwsbrief
SPeerpunten met daarin lokale informatie en nieuws, ook
niet door ons in de Tribune bijgesloten kon worden...
Om dat op te vangen en de
leden in het werkgebied van
de SP-Venlo toch te kunnen
voorzien van de SPeerpunten, is door het afdelingsbestuur besloten om de papieren nieuwsbrief niet apart te
verzenden maar digitaal per
e-mail naar de leden.
Dit is geen prettige werkwijze omdat leden zonder emailadres - of diegene waarvan we het mailadres niet
kennen - op die wijze verstoken bleven van de SPeerpunten.
Maar het is beter om bij het verspreiden van de Tribune
en SPeerpunten elk risico op besmetting te vermijden.
Deze maand, mei, wordt de Tribune (en Spanning) weer
door de eigen leden bezorgd bij de leden. Om hen tegemoet te komen die de e-mail met de digitale SPeerpunten
van april de vorige keer niet ontvingen, wordt die editie
van april alsnog toegevoegd aan deze Tribune van mei.
Twee SPeerpunten dus deze maand bij de Tribune.
Wist je trouwens dat SPeerpunten ook elke maand te bekijken en downloaden is op deze website? Ga daarvoor
naar: https://venlo.sp.nl/nieuwsbrieven
Daar kun je je ook aanmelden om de nieuwsbrief als PDF
per e-mail te ontvangen.
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