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Onrealistisch
besluit NEE
overtegen
kazerneplan
enEU-Oekraïne
kabelbaan
Venlo zegt massaal
verdrag
De gemeenteraad heeft woensdagavond 29 juni in meerderheid gekozen
voor het plan voor het Fort van Venlo
op het kazerneterrein, inclusief de veelbesproken kabelbaan. De SP is niet
overtuigd van de haalbaarheid, drong
aan op aanpassingen en verbeteringen
maar die kwamen er niet. Het plan blijft
zo vol van tegenstrijdigheden en
(financiële) risico's. Daarom konden we
er niet mee instemmen.
SP-raadslid Ton Heerschop: “Er leven
grote zorgen bij ondernemers en
burgers dat de gemeente zich
weer gaat verslikken in een groot
project. Niet onlogisch met de
Floriade, Villa Flora en de Maasboulevard nog recent in het achterhoofd.”
“De zorgen zijn terecht en de SP deelt
die. Denk aan de mate van onnodige
(oneerlijke) concurrentie met financiële
steun van de gemeente. Wat voegt het
plan toe aan datgene wat al aan amusement in de regio te vinden is? Wordt
de huidige bioscoop straks niet keihard
uit de markt gedrukt, is er wel langdurig interesse in een dergelijke
‘hippiemarkt’, hoeveel bowlingbanen
zijn er niet al, wat voegt een kabelbaan
op lange termijn toe?”
Allemaal vragen die onbeantwoord bleven; de initiatiefnemers geloven in hun
gouden greep, B&W volgt dat gewillig.
Waarschijnlijk omdat een ander allesomvattend plan niet snel te verwachten
is en het kazerneterrein nu eenmaal
ontwikkeld moet worden (het heeft tot
nu al miljoenen euro’s gekost), maar
dan is het besluit vooral met de rug
tegen de muur genomen dan dat men
werkelijk gelooft in de kansen en mogelijkheden van het gebied.
Zeker gezien er nu voor miljoenen aan
subsidies en garantstellingen
worden
gegeven. Ook de
kabelbaan zal eerst
door de gemeente
betaald worden. Wat allemaal in tegenstelling is tot wat de gemeenteraad en
ook B&W zelf eerder zei, namelijk dat
‘de markt’ het gebied moet ontwikkelen, zonder overheidsgeld.
Heerschop: “De kabelbaan is zeker een
attractie maar is ze dat ook nog over
tien jaar? Moet de gemeente een attractie financieel mogelijk maken en de
risico’s dragen? Want als de kabelbaan
failliet gaat zal er toch een oeververbin-

ding moeten komen. Mogelijk dat dan
alsnog een brug gebouwd wordt. Die
kost 12 miljoen euro, de kabelbaan
kost zo’n 8,5 miljoen euro exclusief
bijkomende kosten die een exploitant
vraagt of als er iets mis gaat.”
“Een brug leg je aan voor de eeuwigheid en is altijd open en bereikbaar.
Wat is dan een slimme keuze? Een gemeente moet zich wat ons betreft niet
bezighouden met attracties, maar met
zaken zoals wegen, zorg en veiligheid.”
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AGENDA
B ijeenk omst Kerng roep
(denktank en scholing ‘Heel de
mens’) op dinsdag 9 augustus
en 13 september, steeds om
20.00 uur in De Glazenap,
Spechtstraat 58 Tegelen.
Bestuursoverleg op 2 augustus en 6 september, 19.30 uur in
de SP-fractiekamer, Garnizoenweg 3 te Venlo, gebouw E-115.
Fractieoverleg op maandag
12 en 26 september. Steeds om
19.30 uur in de fractiekamer.
In augustus en september
voeren we op diverse momenten
en plekken groots actie voor een
Nationaal ZorgFonds zonder
eigen risico. Meer informatie
daarover volgt tzt via e-mail en
onze website: www.venlo.sp.nl

Heerschop: “Maar laat ik ook de kansen
zien van dit voorstel. Stel dat er een
enorme aantrekkingskracht uitgaat van
het plan en het een enorm succes gaat
worden. Ook dan zit de gemeente met
een probleem. De parkeervoorzieningen zullen dan de bezoekersaantallen
niet aankunnen.”
“Bezoekers zullen in de nabije omgeving parkeren en betaald parkeren in
Blerick gaat absoluut weer aan de orde
komen. Durven we ook zo eerlijk te zijn
om dat de inwoners van Venlo en met
name Blerick voor te houden?”
Hoe mooi de plannen ook voorgeschoteld worden, op papier ligt het grote
risico bij de gemeente die met een lege
schatkist toch voor miljoenen aan garantstellingen en subsidies geeft. Als
het fout gaat dan draagt de gemeente
de zwaarste last. De SP vraagt zich dan
af of we met dit plan niet een Paard
van Troje binnenhalen?
Heerschop: “De plannen doen wel meer
recht aan het Spaanse Fort Sint Michiel
en de gebouwen van de Frederik Hendrik Kazerne
dan de eerdere plannen. Ze
worden zelfs
gemeentelijk
monument!
Daar is jaren
voor
gestreden door actiegroepen en waar de SP
menig motie over indiende. Dus da’s de
grote winst van deze raadsvergadering.
Maar dan ook de enige winst vrees ik.”
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Zorg voor integratie statushouders
De SP in het Limburgs Parlement vindt dat er oog
moet zijn voor draagvlak onder buurtbewoners als
grote aantallen mensen met een verblijfsvergunning
op één plek worden gehuisvest, zoals nu mogelijk in
Blerick-centrum gaat gebeuren.
De provincie Limburg en de Limburgse gemeenten
hebben samen een taakstelling om dit jaar bijna 3000
vluchtelingen met een verblijfsvergunning te huisvesten. De gemeente Venlo doet dit door het
opknappen van vijf flats in Blerick
voor huisvesting van zo’n 200
statushouders voor maximaal 6 jaar.

we instroom van asielzoekers bezet houden, komen er
plekken in de AZC’s vrij en zetten statushouders een
volgende stap in hun leven.
Daarnaast komt er meer lucht op de woningmarkt wat
ook een positief effect heeft op de reeds lang bestaande wachtlijsten voor sociale huurwoningen.
We hebben op diverse plekken in het land gezien dat
de huisvesting van nieuwkomers tot onrust kan leiden.
Dus waar wat de SP betreft wel aandacht voor moet
zijn, is draagvlak onder buurtbewoners en het mogelijk maken van een succesvolle integratie. Dat hebben
we de provincie en gemeente dan ook te verstaan gegeven via een brief en tijdens een overleg.

Eerder dit jaar zijn er in het plan 'Limburgs Maatwerk'
afspraken gemaakt tussen provincie, gemeenten en
woningstichtingen over het zo snel mogelijk vergroten
van het aantal sociale huurwoningen door mogelijke
renovatie of aanpassing van sloopwoningen voor het
huisvesten van statushouders.

Want waarom knappen we oude woningen op om ze
na een paar jaar toch weer te slopen? Waarom statushouders daar centraliseren in plaats van ook starters
en studenten te huisvesten? Waarom spreiden we
mensen niet over de gehele gemeente? Dat voorkomt
‘zwarte en witte’ wijken en scholen en is dus een betere garantie op een succesvolle integratie en voorkomt
onnodige spanningen in de wijk.

Op zich is dit een positieve ontwikkeling. In plaats van
dat statushouders vast blijven zitten in een asielzoekerscentrum (AZC) en hiermee plekken voor de nieu-

Na stevige discussies tussen gemeenteraad en B&W,
is die laatste ook tot de conclusie gekomen dat onze
kritiek hout snijdt, en past ze de plannen alsnog aan.

Misstanden in vrachtvervoer uitbannen
Op 17 juni stond er in Dagblad de Limburger een stevig artikel over uitbuiting van Filippijnse truckers binnen het transportbedrijf Martin Wismans BV uit Venlo.
Deze chauffeurs zouden werken voor slechts 690 euro
netto per maand. Komt daarbij
nog dat deze chauffeurs geen
ander onderkomen kennen dan
de cabine van hun eigen
vrachtwagen. En waarbij daarnaast schades en boetes worden ingehouden van hun salaris. De SP trok al vaker
aan de bel over misstanden in de logistieke sector
maar dit slaat alles! Dus meteen vragen ingediend.
We zien het steeds meer, bedrijven die de regels omzeilen en goedkope arbeidskrachten van heinde en
verre laten aanrukken en uitpersen, ten koste ook van
de beroepsgroep, (verkeer)veiligheid en alle sociale
wetgeving die maar denkbaar is.
Dit kan niet, dit mag niet, dus vlug uitbannen en de
werknemers helpen waar ze recht op hebben: fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en normaal loon conform
onze wetten en regels!
Over dit krantenbericht heeft de SP-fractie inmiddels
al kort overleg gehad met wethouder Lamers (CDA,
sociale zaken en werkgelegenheid) en die zegde toe
na te gaan wat er gaande is en wat we er samen aan
kunnen doen om zulke excessen te bestrijden en te
voorkomen. Onze raadsvragen zijn daartoe een eerste
aanzet.
Inmiddels blijkt uit de berichtgeving dat de Inspectie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede de Inspectie Leefomgeving en Transport ook al onderzoeken zijn gestart naar de firma Wismans.
Ook de Tweede Kamer komt in actie: de PvdA kondigde aan mondelinge vragen in te dienen, SP-Kamerlid
Paul Ulenbelt reageerde stellig: “Steeds weer berichten over uitbuiting in de transport! De Tweede Kamer
moet ingrijpen. Te beginnen met een hoorzitting met
bazen en bonden in de sector.” Wordt vervolgd dus.

Taart voor onze stakende brandweer
De brandweer is in actie voor fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. De SP steunt dat in woord en daad. Om de
actievoerders een hart onder de riem te steken bezochten we de kazerne in Venlo, spraken met de
brandweermensen, en overhandigden hen een flinke
slagroomtaart.
De
brandweer in
Nederland voert pub lie ks vr ie n d e lij ke
acties omdat ze al
vele maanden niet
uit de onderhandelingen komt met de
Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Die VNG wil namelijk dat ook
brandweermensen werken tot aan hun 67e jaar.
De SP in Venlo heeft in veel dossiers gewezen op het
belang van goede brandweerzorg. Donderdagavond 30
juni kwam het veiligheidsbeleid nog ter sprake in de
gemeenteraad, en ook daar vroegen we aandacht voor
de situatie waarin de brandweer nu verkeert.
Die politieke steun werd vrijdag 1 juli aangevuld met
een morele steun. Middels het overhandigen van een
taart en aanmoedigend pamflet aan de aanwezige
brandweerploeg op de kazerne aan de Ariënsstraat in
Venlo-zuid, gaven we die steun ook symbolisch vorm.
Men wist onze steun zeer te waarderen en het leidde
nog tot mooie gesprekken en nieuwe afspraken. De
brandweer helpt iedereen altijd, nu vraagt ze ons allen
om steun in hun strijd voor een betere CAO.

De zomervakantie is een periode om even
tot rust te komen. SP’ers gaan op vakantie,
de SP zelf gaat door, er blijft immers genoeg te doen. We wensen u een fijne
vakantie! Geniet van de vrije tijd en alles om u heen.
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