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SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Raadsleden gezocht
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo. Als SP
moeten we nadenken over de te voeren
campagne. We moeten kandidaten vinden die bereid zijn zich verkiesbaar te
stellen als raadslid. Wie wordt er lijsttrekker? Wie gaat de coalitie
-onderhandelingen
doen?
Hebben we kandidaten voor
het wethouderschap?
We vragen mensen om mee te helpen
met het schrijven van het verkiezingsprogramma en om zich kandidaat te
stellen voor de gemeenteraad.
Natuurlijk hebben we nu een prima
fractie in de gemeenteraad. Maar het is
allerminst zeker dat mensen die nu in
de SP-raadsfractie zitten ook in aanmerking komen of willen komen voor
een volgende raadsperiode van vier
jaar. Daarnaast is vernieuwing altijd
goed, ‘vers bloed’ brengt ook nieuwe
ideeën en inzichten met zich mee.
Oproep kandidaten
Daarom roepen we mensen op die interesse hebben om namens de SP zitting
te nemen in de gemeenteraad om zich
kandidaat te stellen. Dit doet men dan

door vóór 21 augustus een e-mail te
sturen naar: venlo@sp.nl.
Als men ook lijsttrekker (en daarmee
beoogd fractievoorzitter) en/of wethouder (afhankelijk van coalitiedeelname)
wil worden, dan dient men dit expliciet
aan te geven bij de kandidaatstelling
omdat voor die functies aanvullende
eisen worden gesteld door het afdelingsbestuur (zie de profielschets).
Voor vragen kunt u contact opnemen
met bestuurslid Petra Raijer: 06 34 06
97 96. Voor specifieke vragen betreffende het raadslid/lijsttrekkerschap
kunt u contact opnemen met raadslid
Alexander Vervoort: 06 45 61 16 49.
Denk, help en schrijf mee
We willen aan de kiezer kunnen vertellen wat we voor ideeën, plannen en
alternatieven hebben voor
Venlo, wat we wensen te
realiseren. Er moet dus een
verkiezingsprogramma komen waarin dit allemaal staat.
In zes openbare sessies willen we het
concept-program uitwerken en vormgeven. Denk je mee? Heb je ideeën? Laat
het ons weten!
Zie hiernaast in de colofon voor de data
en tijden van de zes bijeenkomsten.

Opnieuw vragen over situatie kruising Venlo-oost
Het kruispunt Kaldenkerkerweg/ Aragonstraat blijft de gemoederen bezighouden. Zo ook ons, zeker na de actie
van buurtbewoners op
30 juni. De gemeente
echter blijft kennelijk
doof voor de kritiek en
zet haar plannen voor
een reconstructie door.
Mogelijk dat de buurt over een maand
met halve maatregelen genoegen moet
nemen want de gemeente kan mogelijk
maar de helft realiseren, de andere
helft moet nog grond voor aangekocht
worden. Deze soap noopt ons opnieuw
aan de bel te trekken bij B&W.
SP-raadslid Petra Raijer: “In juli 2016
en maart 2017 stelden we al
eens (aanvullende) raadsvragen
over de verkeerssituatie aan de
kruising Kaldenkerkerweg/ Aragonstraat/ Kapelaan Nausstraat in Venlo. De antwoorden van de gemeente
Venlo daarop (september 2016 en april
2017) roepen vooral meer vragen op.”
Zeker nu we weer een hele tijd verder
zijn en er aan betreffende verkeerssituatie weinig concreet lijkt te verbeteren.

Maar ook gezien de emoties die de actie van buurtbewoners op 30 juni teweeg bracht, en de gedeelde informatie
tijdens de infomarkt op 6 juli.
Petra Raijer: “Ook het interview op
Omroep Venlo tv (29 juni), waarbij
wethouder Aldewereld (VenLokaal, verkeer) in algemene zin stelde dat verkeerslichten “schijnveiligheid opleveren” en mensen “toch wel door het rode
licht rijden, want zo zijn mensen nu
eenmaal”, zorgde voor veel ophef. Wat
bezielde hem dit te zeggen?”
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AGENDA
Fractieoverleg op maandag
11 en 25 september om 19.30
uur in de fractiekamer.
Bestuursoverleg op dinsdag
1 augustus en 5 september om
19.30 uur in de fractiekamer.
Bijeenkomst Kerngroep op
dinsdag 8 augustus om 20.00
uur in Boulevard Hazekamp,
Albert Verweystraat 6 Blerick.
Meedenk-sessies over het
verkiezingsprogramma op:
Maandag
17 juli
Donderdag 20 juli
Maandag
24 juli
Donderdag 27 juli
Maandag
31 juli
Donderdag 03 augustus
Steeds om 19.30 uur in Boulevard Hazekamp, Albert Verweystraat 6 in Blerick. Graag tot dan!

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer
06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Kerngroep
Stefan Hugues
06-52 35 07 17

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 077-37 37 307
ton.heerschop@gmail.com

“En wat betekenen die uitspraken eigenlijk, gaat de gemeente overal dan
maar de verkeerslichten weghalen?”
Raijer: “Genoeg zaken om het gemeentebestuur op 7 juli nu voor de 3e keer
over te bevragen. Zou erg prettig zijn
wanneer de antwoorden nu wel iets
hoopvols opleveren.”
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Raadslid, fractiesecretaris
Alex. Vervoort, 06-45 61 16 49
avervoort@sp.nl
Raadslid
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

Actievoeren loont: Ondertunneling Vierpaardjes komt er definitief!
Het heeft vele jaren geduurd maar dan eindelijk is er
een grote stap in de goede richting genomen. Eind
juni besloot de gemeenteraad definitief dat de tunnel
onder de spoorwegovergang er
komt. Vooral veel dank aan de
actiegroep die zich hiervoor op
positief-kritische wijze sterk heeft
gemaakt en het onderwerp op de
politieke agenda wist te houden.

Heerschop: “Als SP danken we de mensen die zich
hebben
ingezet
voor deze tunnel.
En ook de raadsleden die de contacten in Den Haag
en Maastricht hebben gemobiliseerd
om deze ondertunneling mogelijk te maken.

Over dit onderwerp heeft de gemeenteraad al vele
malen gesproken en diverse moties ingediend maar
dan nu is het eindelijk zover. De SP is blij dat met een
gezamenlijke inspanning van bezorgde buurtbewoners, de Raad, Provincie en het Rijk nu uiteindelijk
duidelijkheid is over de financiering van een tunnel
onder de Vierpaardjes.

Het geld voor de ondertunneling kost ongeveer 45
miljoen euro. Veel geld. De Rijksoverheid en de Provincie Limburg dragen samen 30 miljoen euro bij, de
gemeente zal zelf 15 miljoen euro moeten bijpassen.
Dat drukt nog niet op de begroting aangezien er pas
over een paar jaar en in termijnen geld hiervoor gereserveerd moet worden.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De SP onderkent
het zware weer waar de gemeente Venlo momenteel
in zit met het miljoenentekort op de (vooral) jeugdzorg. Maar laat ons realistisch zijn, deze tunnel is essentieel voor de infrastructuur in Venlo. Niet alleen om
een tweede verbinding tussen Tegelen en Venlo op
termijn mogelijk te maken maar ook om de huidige
verkeersafwikkeling ter plekke te verbeteren.”

Met de tunnel zijn nog lang niet alle problemen aan
het spoor opgelost want de komende jaren blijven er veel treinen over dat stuk spoor rijden wegens werkzaamheden aan de Betuwelijn in Duitsland. Daarnaast
blijven geluidsoverlast en trillingen
voor ergernis zorgen.
De tunnel betekent ook dat er 19 woningen en enkele
bedrijven moeten plaatsmaken voor het verleggen van
de weg en de aanleg van de tunnel.

Daarnaast zal de tunnel noodzakelijk zijn om uiteindelijk ook de verdubbeling van de Maaslijn en andere
intercityverbindingen te kunnen realiseren.
Heerschop: “Gezien de financiële domper zal de komende jaren strak op dit project gestuurd moeten
worden. De SP heeft het college dan ook opgeroepen
dat te doen en met regelmaat de stand van zaken aan
de raad te rapporteren. En bij tegenvallers direct deze
te melden zodat we tijdig kunnen ingrijpen.”

Parkeergarages worden verkocht
Voor de zoveelste keer sprak de gemeenteraad over
parkeren. Na het gedoe rondom het sluiten en slopen
van twee parkeergarages, de tarieven, blauwe zones en weer renovatie
van een garage, was nu de vervreemding van alle parkeergarages
aan de orde. Misschien murw geslagen en om van alle sores af te zijn
werd met de verkoop unaniem ingestemd.
Voor de SP is parkeren onderdeel van de manier hoe
men verkeer in een stad stuurt. Parkeergarages zijn
daar een onderdeel van. Het zijn vaak de meer veilige
en betrouwbare parkeerplekken in een stad.
Met vervreemding van het eigendom, oftewel de verkoop, geven we die parkeerplaatsen en een deel van
de regie/controle uit handen.
En toch zou de SP met dit voorstel kunnen instemmen
nu we in deze ook invloed zouden blijven houden op
de tarieven in deze garages.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: "Wat ons zorgen
baart is dat de vermoedelijke koper (Q-Park) is overgegaan in de handen van de Amerikaanse durfinvesteerder KKR. In hoeverre worden daarmee deze gemeentelijke parkeerplaatsen overgedragen aan de
haaien van de markt?”
Want voor durfinvesteerders geldt er maar één regel,
namelijk alles voor de winst en de winst voor alles.

Heerschop: “Ik hoop dat de actiegroep ook daarvoor
de komende tijd zich sterk blijft maken. Als alles loopt
zoals het nu gepland is dan worden de Vierpaardjes
veiliger en hoeft het verkeer niet meer voor de overgang te wachten en wordt de doorstroming ook verbeterd. Met de tunnel lijkt het goed te komen, al duurt
het soms wat lang.”
Welke toezegging de wethouder ook doet, met KKR
zal dat mogelijk de toekomst zijn bij Q-Park. De vraag
is dan wat de burgers van Venlo daar aan hebben?
“Daarnaast moet Venlo drie ton reserveren voor de
verkoop. Bij veel vastgoedtransacties liggen de kosten van de
verkoop bij de koper. Dus waarom niet in dit scenario? Als de
koper met daarachter een durfinvesteerder maximale winst wil, waarom de gemeente
Venlo dan niet?”, wierp Heerschop de Raad toe.
Laat de koper die drie ton betalen was de oproep van
de SP. Indien het college daar geen toezegging op zou
doen dan wilden we daarvoor een voorstel indienen.
Gelukkig zegde de wethouder vlug toe de gemaakte
kosten in de verkoopprijs te zullen berekenen.
Met die en meer garanties waren er geen belemmeringen meer en kon elke fractie instemmen met het
voorstel. Heerschop: "We hopen dat Q-Park, of een
andere koper, goed met onze parkeergarages zal omgaan en de service en kwaliteit zal doen verbeteren.

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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Beleidsarme kadernota aangenomen
Woensdag 28 juni boog de gemeenteraad zich over de
voorjaarsnota die de kaders meegeeft voor de begroting van de komende jaren, ofwel waaraan we wel en
geen geld kunnen besteden in Venlo.
Het miljoenentekort zorgde ervoor
dat alle partijen waren doordrongen
van hun taak maar ook dat B&W alles voortvarend oppakte waardoor
alle voorstellen en ook de kadernota
unaniem werden aangenomen. Een uniek moment.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De financiële kaders
voor 2018 zijn nu vastgesteld maar dat wil niet zeggen dat daarmee het ontstane tekort van 12 miljoen
euro ook ineens is opgelost. Het College van B&W
moet de gemeenteraad meenemen in de vele voorstellen die er liggen waarop te bezuinigen is zodat de
Raad in november daarover een besluit kan nemen.”
De gemeenteraad was medio juni op bezoek in de wijk
Vastenavondkamp. Voor sommige raadsleden ging
een wereld open, zij kregen diverse klachten en hoorden over zaken die al jaren niet goed gaan. Dus moest
er volgens hen een zoveelste ‘actieplan’ komen.
Heerschop: “Alsof weer een rapport de situatie gaat
veranderen. Ik heb de raad voorgehouden dat de Vastenavondkamp niet alleen staat. Wijken die onder
druk staan hebben niets aan plannen die een papieren
werkelijkheid vertegenwoordigen of masterplannen die
vol wensdenken staan.”
Nee, in die wijken moeten we mensen hebben die met
mensen spreken over wat nodig is tot op straatniveau.
Daadkracht is wat deze wijken nodig hebben.

Gevolgen problemen Vrouwenopvang
Onlangs maakte de Venlose Mutsaertsstichting bekend
uit onvrede te stoppen met de gelauwerde Multifocus
aanpak van huiselijk geweld. Dit roept de nodige vragen op wat dit gaat betekenen
voor de zorg in de regio. Ook
willen we opheldering over problemen met de Vrouwenopvang zoals lange wachtlijsten. Redenen genoeg voor
de SP om er op 21 juni raadsvragen over te stellen.
SP-raadslid Stefan Hugues: “In 2015 stelden we al
enkele keren vragen over Veilig Thuis en over
de Vrouwenopvang. De reactie van B&W was
steeds dat de zorg niet zou lijden onder een andere aanpak en dat knelpunten zouden zijn opgelost, terwijl de praktijk anders uitwees.”
Er was een motie voor nodig om de financiering van
de Vrouwenopvang op niveau te houden en daarmee
de zorg te garanderen. In praktijk betekende dit echter niet de gewenste oplossing omdat vrouwen nog
steeds onnodig lang (1,5 jaar is geen uitzondering)
moeten wachten op de juiste hulpverlening en woningtoewijzing doordat de zorg er onvoldoende op is
ingericht. Een zorgelijke situatie die in de afgelopen
periode niet minder werd.
Hugues: “Dit is alles zijn redenen voor de SP om over
deze onderwerpen raadsvragen te stellen aan de zorgwethouder. We hopen hiermee niet alleen duidelijkheid te krijgen over de ontstane situatie maar vooral
dat er goede zorg gegarandeerd blijft en er een oplossing komt voor de problemen in de Vrouwenopvang.”

Verder maakte de SP zich sterk voor de kleinere ondernemers die hinder ondervinden door de houding
van de gemeente. Voor kansen die er liggen met de
dijkversterkingen op toeristisch en recreatief gebied in
met name Steyl en Arcen, doe daar wat mee.
Net als met kansen verzilveren voor een intercityverbinding tussen Eindhoven - Düsseldorf en Maastricht –
Zutphen en maak daarmee werk van Venlo als knooppunt tussen kenniscentra en logistiek.
De SP-fractie sprak kritisch over de ontstane politieke
crisis, dat we meer aan zelfreflectie moeten doen om
de ontstane problemen opgelost te krijgen. Net zo uitten we kritiek op de plannen voor de kabelbaan naar
het kazerneterrein.
We lieten ook weer onze zorgen horen over arbeidsmigranten die werk verdringen waardoor veelal jongeren
werkloos aan de kant staan of opgescheept worden
met pulpcontracten.
Ton Heerschop: “B&W nam alle inbreng tot zich, soms
na enig gemor en aandringen maar ze is zich
ervan bewust dat ze de gemeenteraad nodig
heeft om te komen tot een breed gedragen begroting in het najaar. Al met al werden alle
voorstellen door de hele gemeenteraad aangenomen.”
“Daarmee werden ook al onze kritiek, vragen en wensen overgenomen. Zodoende werden ook de jaarrekening en de kadernota unaniem aangenomen. Uniek
maar ook een beeld dat de gemeenteraad en college
wel degelijk kunnen samenwerken. Al lijkt daar wel
eerst een crisis voor nodig te zijn geweest.”

Vragen over kerncentrale in Tihange
De kerncentrale in het Belgische Tihange is vaak in
het nieuws met problemen rondom de veiligheid. Door
deze gebreken neemt de kans op een kernongeval
toe. Zo’n ramp kan er potentieel voor zorgen dat honderdduizenden mensen in de wijde omgeving, waaronder grote delen van Limburg moeten vluchten.
De centrale draait, ondanks dat er alternatieven zijn,
door omdat er geld mee kan worden verdiend. Zo ook door het pensioenfonds ABP dat investeert in de
eigenaar van Tihange (nabij Luik).
Die investering en de constante
dreiging van een nucleaire ramp
staan haaks op elkaar. Reden voor de SP om er raadsvragen over in te sturen.
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Duidelijk is dat
rondom deze kerncentrale met enige regelmaat vragen gesteld kunnen worden aangaande de veiligheid.
Onlangs werd bekend dat er in het reactorvat 70
scheurtjes waren ontdekt. Een ongeval in deze centrale zal overeenkomen met de situatie zoals deze zich in
2011 voordeed in Fukushima in Japan.”
“Daarnaast heeft de SP kennisgenomen van het feit
dat het ABP (pensioenfonds van ook Venlose ambtenaren) 116 miljoen euro aan beleggingen in energiebedrijf Engie S.A. (de eigenaar van de centrale Tihange) heeft zitten. Die investering en de constante dreiging van een nucleaire ramp staan haaks op elkaar.”
“Daarom willen we weten wat de gemeente Venlo, die
haar medewerkers bij ABP verzekerd heeft, hieraan
kan gaan doen."
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Zorgtekort: Leg een claim bij het Rijk
In juni sprak de gemeenteraad eindelijk over de gevolgen en mogelijke oplossingen van de ontstane crisis. Een politieke crisis met het opstappen van de wethouders zorg en financiën én de gemeentesecretaris, nadat een tekort van
in totaal 12 miljoen euro aan het licht
kwam. Het werd opnieuw een verhit debat maar oplossingen of een analyse van de oorzaken
laten waarschijnlijk nog lang op zich wachten.
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop voerde het woord:
“Nu het stof van de crisis wat is neergedaald komt het
college van B&W met een raadsconsultatie over de
oplossingen van de tekorten binnen het sociaal domein. Een consultatie die echter niet achteromkijkt
hoe dit kon gebeuren. Als je de oorzaken niet kent,
hoe wil je dan kunnen beginnen aan een oplossing?”
Het zou ongeloofwaardig zijn als we binnen een
maand een oplossing weten voor een enorme blinde
vlek die vijf maanden bij niemand op het netvlies
stond. Want eind 2016 werd ons verteld dat alles prima verliep maar er rekening gehouden moest worden
met een ‘mogelijk klein negatief resultaat, hooguit 4,3
miljoen euro’. Dat werd ineens een tekort van 8 miljoen extra, die niemand zag aankomen?

Namens de provincie Limburg heeft SP-gedeputeerde
Marleen van Rijnsbergen de helpende hand uitgestoken en ook gaat zij zelf aan de bel trekken bij het kabinet om een oplossing te forceren.
Tijdens het debat vroeg D66 om bij het Rijk zo'n claim
neer te leggen van 25 miljoen euro. Pas nadat de SP
daarop in de 2e termijn aandrong, zegde wethouder
Aldewereld (VenLokaal, zorg) alsnog toe een miljoenenclaim neer te willen leggen bij de staatssecretaris.
Heerschop: “Sommige partijen kwamen met ideeën
zoals het drastisch aanpassen van tarieven of het als
politiek op de stoel gaan zitten van de arts, of de vergelijking door VenLokaal dat een aspirientje de gang naar een neuroloog
kan voorkomen. Erg naïef, dan hebben partijen het echt niet begrepen.”
Er werd gevraagd om maandelijkse rapportages maar
wat schieten we daarmee op als we niet weten waar
het mis ging en hoe dat voortaan te voorkomen? Dat
zal eerst bij de gemeente intern geanalyseerd moeten
worden. Tot het moment dat men de cijfers op orde
heeft maken nieuwe bergen aan rapportages ons niets
wijzer, het zorgt vooral voor nog meer mist.

Net als andere fracties pleitte de SP ervoor dat B&W
verhaal moet gaan halen in Den Haag en daar van het
kabinet eist dat er een oplossing komt voor de problemen die tientallen gemeenten nu hebben door tegenvallende financiële resultaten bij vooral de jeugdzorg.

Heerschop: “De SP zal kritisch bezien hoe B&W de
zogenaamde ‘checks and balances’ in haar organisatie
weer op orde gaat brengen. En focus op de lobby naar
met name Den Haag. Het politieke besluit werd daar
genomen om deze dossiers met fikse bezuinigingen
over de schutting naar de gemeente te gooien. Daar
moet B&W de regering op aanspreken.”

Vragen over ondernemen in Q4

Venlose veelverdieners in de zorg

Verschillende ondernemers in Q4 hebben de
SP aangesproken over problemen in de wijk die hen
belemmeren op een positieve wijze te kunnen blijven
ondernemen. Redenen waren hun zorgen over de criminaliteit in dit gebied maar ook de manier waarop de
gemeente panden in deze omgeving verhuurt en de
problemen daarbij. Reden voor de SP om er midden
juni raadsvragen over te stellen.

Op 10 juni publiceerde vakbond FNV haar top-50 lijst
van grootverdieners in de zorg. Ook enkele bestuurders van in onze regio opererende zorginstanties grossieren op die lijst. De SP heeft daarover al meermaals
haar zorgen geuit en B&W opgeroepen
tot actie hiertegen. Maar blijkbaar heeft
hen dat niet aan het denken gezet nu ze
nog steeds boven de (voorheen) Balkenendenorm aan salaris wensen op te strijken. Personeelsperikelen van de afgelopen jaren en de bezuinigingen in de zorg krijgen
daarmee een wel erg bittere echo.

Q4 moest van een broeinest een broedplaats worden
waar creatieve ondernemers
moesten landen. Dit pakte anders
uit, de wijk is nog steeds in transformatie maar de richting is onduidelijk en ook de toekomst die
bedrijven er kunnen hebben.
SP-raadslid Alexander Vervoort: "Een ondernemerscollectief betrok een voormalige loods aan de Maaskade,
een pand dat door de gemeente verhuurd wordt.
Daarbij is de gemeente meerdere malen gewezen op
gebreken in het pand. Zonder dat die gebreken werden opgelost werd het beheer plotsklaps overgenomen
door een bedrijf dat klaarblijkelijk het alleenrecht
heeft binnen de gemeente Venlo als het gaat om leegstandsbeheer (anti-kraak)."
"Daarnaast hebben andere ondernemers signalen van
criminaliteit gemeld via een brandbrief aan de gemeente. Genoemde ondernemers voelen zich niet serieus genomen in hun klachten en overwegen een vertrek of bedrijfsbeëindiging."
Dat kan nooit de bedoeling zijn dus stelt de SP dit aan
de kaak, eist opheldering en een oplossing van B&W.

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Terwijl de gemeente
Venlo tegen een tekort van miljoenen aanloopt in de
(jeugd)zorg, schrikken bestuurders van zorginstellingen er niet voor terug om zich zeer vorstelijke salarissen te toucheren, ver boven de Wet Normering Topinkomens. De verhoudingen lijken volkomen scheef.
Daarbij komt dat de zorg al jaren aan bezuinigingen
onderhevig is, en veel zorginstellingen de afgelopen
jaren veel personeel lieten afvloeien, er Polen voor in
dienst namen, en de top zich verrijkte. Erg onkies!
Vervoort: “De SP maakt zich al jaren zorgen over deze
situatie, stelde sinds 2009 al heel vaak vragen en
dwong met moties in 2013 en 2014 verbeteringen af.
Maar kennelijk heeft dat allemaal geen belletje doen
rinkelen bij de betreffende topbestuurders in de zorg.
Dit is reden voor de SP om opnieuw over dit onderwerp raadsvragen te stellen, in de hoop dat ook dit
gemeentebestuur pal gaat staan voor de zorg en de
veelverdieners tot de orde gaat roepen.”
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