SPeerpunten

SPeerpunten, maandelijkse nieuwsbrief van de SP afdeling Venlo

Kadernota biedt kansen voor financieel evenwicht
In juni konden de partijen in de Venlose
gemeenteraad zich uitspreken over de
voorjaarsnota die de kaders meegeeft
voor de begroting van de komende jaren, ofwel waaraan we wel en geen geld
(meer) kunnen besteden in Venlo. Het
opgelopen miljoenentekort hangt als
een vallend zwaard boven alles maar
zorgde er ook voor dat alle partijen waren doordrongen van de ernst om te
komen tot een oplossing.
Miljoenentekort
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Venlo
is een prachtige gemeente die
financieel in zwaar weer zit. Niet
omdat de ambtelijke organisatie
niet goed werk levert. Nee, omdat
politieke beslissingen op landelijk en
hier op lokaal niveau tot gevolg hebben
gehad dat er fouten gemaakt zijn. Fouten die hersteld moeten worden door dit
college.”
“De aangedragen ideeën daarvoor zien
we bij de begroting in het najaar terug,
dan zullen we beoordelen of die toereikend zijn en eventueel zelf met alternatieven komen om te voorkomen dat extra bezuinigingen de bevolking hard
gaan raken.”
Werk
Ton Heerschop: “Er zijn werkgevers die
om het hardst roepen dat het echt
noodzakelijk is om meer arbeidsmigranten naar deze regio te halen. De onderbouwing is dat er een tekort aan arbeidskrachten zou zijn. Dat is slechts de
halve waarheid.
Want als er een
tekort is aan
arbeidskrachten
waarom hebben
we dan de afgelopen jaren geen stijging gezien in de
lonen? Waarom bestaan er dan nog nuluren-contracten? Waarom is flex de
norm, in plaats van vaste banen? Waarom blijft een nog te grote groep werkloze Venlonaren aan de kant staan?”
Betere arbeidsvoorwaarden
“Het antwoord is eenvoudig, er is geen
tekort aan arbeidskrachten er is een
tekort aan goedkope arbeidskrachten.
De werkgevers die zo hard roepen om
arbeidsmigranten profiteren zelf van de
bloeiende economie en weigeren om de
samenleving een deel van die winst te
gunnen. Want door de arbeidsmigratie
zo te promoten en loondumping zo aan
te jagen zijn zowel de arbeidsmigrant
als de werkloze de dupe. De SP riep dit
college dan ook op om stevig gesprek-

ken te voeren met lokale ondernemingen die op deze manier handelen.”
“Die toezegging kregen we. Onze eigen
wethouder zei al in gesprek te zijn met
ondernemers en dat er al bedrijven zijn
die in plaats van Oost-Europeanen nadrukkelijker kijken naar werkzoekenden
met een uitkering uit de regio Venlo.”
Wonen
Ton Heerschop: “De huizenprijzen rijzen de pan uit. Het is voor starters
moeilijk een huis te kopen en sociale
huurwoningen komen we tekort. Jongeren kunnen niet starten en blijven langer thuis wonen.”
“Het zou goed zijn
om te beoordelen,
samen met maatschappelijke partners, of gemeentelijk vastgoed in aanmerking komt voor verkoop en gebruik
als woning. De SP wil dat Venlo naar
haar eigen bestand aan leegstaand
vastgoed kijkt, en welk potentieel er is
voor het uitbreiden van het aantal (met
name sociale huur)woningen.”
Sport en evenementen
“We genieten elk jaar weer van de vele
sportevenementen in de gemeente. In
juli kent de omgeving Nijmegen weer
de Vierdaagse, met ieder jaar bijna
50.000 lopers, zo’n 1,5 miljoen mensen
die Nijmegen bezoeken, een omzet van
ruim 40 miljoen euro in die dagen. Dat
zijn behoorlijke cijfers en de vraag is
hoe kan Venlo zichzelf daar promoten?
Zou het niet slim zijn om juist in Nijmegen mensen te wijzen op bijvoorbeeld
een Venloop. Of de bezoekers aan de
Vierdaagsefeesten op ons Zomerparkfeest? Hier liggen economische en toeristische promotiekansen.”
Veiligheid, groen, wijken
“Laten we ook vooral kijken naar datgene wat de mensen in Venlo als ballast ervaren. Laten we met die ballast
stoppen en ons focussen op datgene
wat de mensen echt belangrijk vinden. Een buurt waar
veiligheid in het bijzonder
van het verkeer prioriteit
heeft. Een buurt die groen en onderhouden is. En laat mensen daarin vooral bijdragen en bepalend zijn.”
Gemeentebestuur
Ton Heerschop: “Burgemeester en wethouders schreven driftig mee en zeiden
diverse voorstellen over te nemen. Die
worden in de komende maanden uitgewerkt en verwerkt in de begroting.”
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AGENDA
Fractieoverleg op maandag
10 en 24 september om 19.30
uur in de fractiekamer, stadskantoor Venlo, kamer 1.11.
Bestuursoverleg op dinsdagen 7 augustus en 4 september.
Steeds om 19.30 uur in het
stadskantoor, 1e verdieping.
Bijeenkomst denktank op
dinsdagen 11 september en 9
oktober, steeds om 20.00 uur in
Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.
Partijraad op zaterdag 22
september om 11.00 uur in het
SP-pand te Amersfoort.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Fidan Yildirim-Karacaer
06-24 23 70 02
fidanyildirim@live.nl
Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56
kylin@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13
ton.heerschop@gmail.com
Raadslid, fractiesecretaris
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl
Raadslid, penningmeester
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid, regiobestuurder
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

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

SP start opnieuw een enquête schuldhulpverlening
In 2014 heeft de SP een enquête gehouden naar het
functioneren van Plangroep en de
schuldhulpverlening. Door de opnieuw aanhoudende klachten binnen
de schuldhulpverlening in Venlo, die
binnenkomen bij verschillende organisaties, waaronder de Hulpdienst
van de SP-Venlo, heeft de SP besloten opnieuw te onderzoeken welke verschillende klachten er zijn. Hiervoor loopt sinds begin juli een enquête.
Raadslid Angelique Weingarten: “In 2010 heeft
de gemeente Venlo PLANgroep ingehuurd om de
schuldhulpverlening uit te voeren. Er waren veel
klachten over het hulptraject en de wijze van
bemiddeling. Na het onderzoek van de SP in
2014 werden er binnen de gemeente belangrijke verbeteringen doorgevoerd.”
“In 2017 heeft de gemeente Venlo een nieuw beleidsplan
gepresenteerd:
‘Een
integrale
aanpak Schuldhulpverlening 2017 - 2020 in Venlo’, wederom is Plangroep de samenwerkingspartner van de gemeente Venlo. Maar opnieuw komen er klachten binnen over de schuldhulpverlening. De SP is daarom
nogmaals een feitenonderzoek gestart door middel van
in eerste instantie een enquête.”
De enquête is opgesplitst in twee formulieren: de ene
is specifiek gericht op hulpverleners en het andere op
cliënten. De vragen zijn daarop aangepast om een zo

goed mogelijk beeld te krijgen van de werkelijke situatie,
zodat er gericht verbeteringen kunnen worden aangedragen. De enquête vult men anoniem in.
Verschillende hulpverleningsinstanties binnen de gemeente Venlo hebben enthousiast gereageerd op de aankondiging van onze enquête en helpen mee de formulieren in de komende weken breder te verspreiden.
Ook gaan enkele
SP-leden
bij verschillende Informatie &
Adviespunten in de Huizen van
de Wijk, Voedselbank, Groenlicht en particuliere instellingen
die strijden tegen armoede, om
de formulieren te verspreiden.

de

komende

tijd

Het vragenformulier kan men ook online op onze website
invullen: tiny.cc/dqllvy Kies daarvoor het juiste formulier
(klant of professional):
Vragenformulier cliënten
Vragenformulier hulpverleners
Weingarten: “Het onderzoek loopt nog tot
en met
30 september 2018. Daarna zullen de klachten en knelpunten worden geïnventariseerd en gebundeld. Vervolgens maken we een afspraak (eind oktober) met de
nieuwe wethouder van sociale zaken om de resultaten
van de enquête, en onze aanbevelingen daarbij, aan te
bieden om zodoende te komen tot verbeteringen in het
(gemeentelijk) schuldhulpbeleid.”

Zekerheid sociale werkplaats ongewis

“De administratie en personeelszaken zijn sinds juni gehuisvest bij het Werkplein (naast UWV). Maar als men
Op 27 juni besprak de gemeenteraad de begroting voor een afspraak wil maken kan dit niet op het Werkplein,
de WAA, de sociale arbeidsvoorziening voor Bergen, Bee- mensen krijgen de keuze om bij hen thuis een gesprek
sel en Venlo. Opnieuw is er een flink tekort en opnieuw aan te gaan. Indien men dit niet wil, waar ik begrip voor
vroegen we aandacht voor de nodige verbeteringen.
heb, is de andere keuze het restaurant van de Hema in
de binnenstad. Van de gekke!”
SP-raadslid Angelique Weingarten: “Opvallend is dat er
“Hiermee wordt de grens tussen werk en privé overeen miljoen euro uit de begroting gehaald wordt om elschreden; een gesprek over het werk kan toch niet
ders het weerstandsvermogen mee aan te
plaatsvinden in een restaurant? Ik heb bij B&W om opvullen. Een oplossing voor het verwachte teheldering gevraagd.”
kort, maar deze noodgreep kan niet eindeloos
herhaald worden. Er liggen immers nog be“De gemeente heeft de taak om mensen die nu geen
langrijke taken, die zorgvuldig en met respect
WSW-indicatie meer kunnen krijgen (vanwege de (per 1voor mensen moeten worden uitgevoerd. Daarover maakt
1-2015) ingevoerde Participatiewet) te begeleiden. Er
de SP zich grote zorgen.”
zijn nog steeds mensen die een
grotere afstand tot de arbeidsDoel van de veranderde WAA is om in totaal 226 mensen
markt hebben doordat zij een
te herplaatsen naar passend werk. Het grootste aantal is
reguliere baan niet kunnen uitdoorgestroomd naar de drie locaties van KanDoen, andevoeren. Deze mensen zijn niet
re mensen binnen de verkochte bedrijfsonderdelen.
verdwenen omdat zij niet meer
opduiken in cijfertabellen! Ook
Weingarten: “Of deze mensen daar passend werk gevonzij hebben recht op werk naar vermogen en een plek in
den hebben valt te betwijfelen gezien het FNVonze maatschappij waarin iedereen mee doet en gelijke
rapport vorig jaar waarin gesteld werd dat passend werk
kansen krijgt.”
in de praktijk vooral bezigheidstherapie betekende zoals
letters knippen en servetten vouwen. Niet stimulerend en
“In het debat in de gemeenteraad heb ik namens de SP
niet passend om de groei en ontwikkeling te stimuleren.”
dan ook de wethouder opgeroepen om extra aandacht en
inzet te tonen om deze mensen een fatsoenlijke begelei“Per 1 juli is het pand van de WAA aan de Edisonstraat
ding te bieden met zinvol werk.”
geschiedenis, momenteel zijn er
nog mensen die thuis zitten in
De wethouder zei daarop dat hij zich hiervoor sterk gaat
afwachting van een geschikte
maken en ook dat hij gaat uitzoeken hoe het zit met de
werkplek en mensen die herafspraken en gesprekken over werk, hij was het met de
plaatst moeten worden omdat de
SP eens dat zulke vertrouwelijke overleggen niet thuishuidige werkplek niet geschikt is.”
horen in een openbare plek als een winkelrestaurant.
Pagina 2 van 4

Vragen over arbeidsverdringing door vrijwilligers
Onlangs lazen we dat er vrijwillige opvoedingsondersteuners gezocht worden. De werkzaamheden lijken
eerder te passen bij (zorg)specialisten. We willen van
de gemeente opheldering of, en in welke mate, er
sprake is van feitelijke arbeidsverdringing, vervanging
van betaalde professionals door vrijwilligers.
SP-raadslid Stefan Hugues: “De afgelopen jaren ziet de
SP een toename van vrijwilligerswerk. Regelmatig verschijnen er in krant, Facebook en op andere media oproepen voor vrijwilligers. De SP
heeft hier geen problemen mee als dit vrijwilligerswerk geen betaalde arbeid verdringt. Vrijwilligers
dienen gekoesterd en gewaardeerd te worden, ze zijn
geen gratis personeel!”
“We zien echter ook een forse toename bij de inzet van
vrijwilligers in de zorg, van ziekenhuis tot verpleeghuizen, in het openbaar vervoer door invoering door bijvoorbeeld de Wensbus, en vrijwilligers die ondersteunen bij dementie.”
Onlangs heeft de SP vernomen dat er vrijwillige opvoedingsondersteuners gezocht worden (project SUP-

Vragen over gevolgen BTW-verhoging
Langere tijd leek de discussie over de verhoging van het
laagste BTW-tarief op niets uit te draaien maar het huidige kabinet Rutte-3 heeft ook het voornemen het 6%
tarief te verhogen naar 9%. Opnieuw dreigen de grensregio’s en met name de MKB-bedrijven hiervan de dupe
te worden. Reden voor de SP om via raadsvragen het
gemeentebestuur op te roepen hier iets aan te doen en
te kijken hoe de gevolgen ondervangen kunnen worden.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “In juni 2015 werd de
motie van de SP aangenomen met de opdracht
aan B&W om in overleg te treden met de staatsecretaris van financiën over de verhoging van het
6% belastingtarief. In deze opdracht stond ook
vermeld om dit te doen in samenwerking met koepelorganisaties zoals VNG en MKB Nederland.”
“We zijn haast drie jaar verder (!) en de BTW-verhoging
is weer aan de orde maar hoe de motie is uitgevoerd
kunnen we nergens terugvinden. Daarover willen we
opheldering maar ook weten hoe het huidige B&W tegen
de BTW-verhoging aankijkt.”

PORT), waarbij een vrijwilliger als een vriend/vriendin
aan de kant van de ouders staat. Pas als de problematiek moeilijk wordt komt er een professional in beeld.
Stefan Hugues: “We willen van het gemeentebestuur te
weten komen of ze situaties kent waarin verdringing van
betaald werk aan de orde is en wat er dan gedaan wordt
om verdringing van arbeid in deze aan te pakken?”
“Ook willen we vernemen of er in de gemeente Venlo
momenteel door mensen vrijwilligerswerk gedaan wordt
als tegenprestatie voor een uitkering.”
De SP vindt dat werk moet lonen en dat deze werkzaamheden tegen een normaal salaris en
niet met behoud van uitkering dienen
te worden uitgevoerd.
Alleen zo voorkomen we dat vrijwilligers gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen als tegenprestatie voor een uitkering.
En ook voorkomen we zo dat vrijwilligers betaalde arbeidsplaatsen innemen en ook helpen we zo mensen
echt vooruit en duurzaam aan betaald werk.

Wie is de dupe van lastenverzwaring
woningcorporaties?
Als het aan het kabinet ligt gaan woningcorporaties een
extra belasting van een miljard euro betalen. Dit kan
ernstige gevolgen hebben voor het toekomstig onderhoud en opknappen van sociale woningen en ook voor
nieuwbouwprojecten maar net zo voor de huurprijs. De
SP maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen en
vraagt de gemeente wat zij hiertegen kan ondernemen.
SP-raadslid Petra Raijer: “De regering legt de woningcorporaties extra belastingen op van een miljard euro. Zo worden corporaties zwaar geraakt door de
ATAD-richtlijnen (de Anti Tax Avoidance Directive,
bedoeld om belastingontduiking van bedrijven
tegen te gaan). Dat is bizar omdat op deze manier veel
geld onttrokken gaat worden aan de corporaties. Dat
moet haast wel ten koste gaan van broodnodige investeringen in goede betaalbare huurwoningen.”

“Het zou goed zijn om het kabinet te wijzen op de nadelige effecten, vooral in grensregio’s en voor het MKB,
van de verhoging van 6% naar 9%. Maar denk ook aan
de Duitse kooptoeristen die Venlo bezoeken vanwege de
lagere prijzen in Nederland op levensmiddelen. Maar
wat als dat prijsverschil almaar kleiner wordt?”

“Die richtlijn is ook niet eens nodig. Frankrijk en België
laten zien dat vrijstelling voor corporaties mogelijk is. De
ATAD-maatregel komt bovenop de verhoging van de
jaarlijkse verhuurderheffing en de extra vennootschapsbelasting.”
“De SP-fractie maakt zich zorgen of onze corporaties op
deze manier kunnen voldoen aan hun maatschappelijke
opdracht: het bouwen van voldoende betaalbare sociale
huurwoningen, het zorgen voor betaalbare huren en het
opknappen van woningen in gemeente Venlo.”

“Deze verhoging van het lage belastingtarief zal ook
effecten hebben in het armoedebeleid.
Immers, voor mensen die net kunnen
rondkomen worden bijvoorbeeld etenswaren, schoenmakers, horeca, fietsenmakers
enzovoorts per 1-1-2019 duurder.”

Reden om aan het gemeentebestuur te vragen in hoeverre de huishoudens in de gemeente Venlo geraakt
worden door deze ATAD-maatregel, en welke gevolgen
dit kan hebben. Ook vragen we aan B&W om er bij de
regering op aan te dringen dat de extra belastingen van
de woningcorporaties worden teruggedraaid.

“Al met al veel vragen waarop we als SP graag duidelijkheid krijgen. Te meer omdat het kabinet kennelijk doof
en blind is voor kritiek van met name de middenstand.
Mogelijk dat Venlo het kabinet wel kan doen luisteren en
de plannen laten bijdraaien.”

Petra Raijer: “Het is ronduit bizar is dat het kabinet belastingafspraken maakt met multinationals maar wel onder het mom van anti-belastingontduiking de corporaties, waaronder die in Venlo, financieel onder druk zet.
Die gekkigheid moet afgelopen zijn!”
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SP blijft bij standpunt, provincie drukt windturbines erdoor
B&W heeft na het besluit van de gemeenteraad in maart
(tegen de plaatsing van de 9 windturbines) aan de provincie laten weten hoe Venlo er in staat. Daarop besloot
de provincie Limburg om middels een
PIP, een provinciaal inpassingsplan, de
gemeente te passeren en het plan op
eigen houtje erdoor te drukken. Echter
kan de gemeenteraad aan de provincie
een advies geven over dat PIP. In juni
was de eerste aanzet daartoe.

De vorige raad was unaniem voor duurzame energie, dus
ook de SP. En na de verkiezingen is zeker nog een meerderheid van deze raad hiervoor. Ik heb in mijn betoog in
maart ook aangegeven dat het wederom de wijken die
onder druk staan en al veel overlast hebben, belast dreigen te worden door dit plan.
Het is een illusie om te denken dat de mensen die in Blerick wonen massaal gaan deelnemen in deze windturbines. Dat gaat gebeuren door mensen die het kunnen
betalen en op grotere afstand wonen.

Op 6 juni vertelden de gemeenteraadsfracties hoe ze
over het PIP denken. De negen fracties bleken allesbehalve op dezelfde lijn te zitten. Er lijkt wel nog steeds
een meerderheid tegen de plannen voor de huidige
voorgestelde zoeklocatie en hoeveelheid windturbines.

De SP was absoluut voor een alternatief. Een alternatief
bijvoorbeeld langs de A73 waarbij wel de gemeente
Horst aan de Maas haar deel van de verantwoordelijkheid voor duurzaamheid zou moeten nemen. Maar het
vorige college was helder. Het was dit plan of geen plan.

Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Op 27 juni diende de
gemeenteraad haar definitieve besluit in detail over het
ontwerp-PIP te geven. Het PIP komt ook ter inzage te
liggen waardoor iedereen (iedere belanghebbende) een
zienswijze (bezwaar) kan indienen bij de provincie.”

En toen kwam dat provinciale paardenmiddel. Afgekondigd door een gedeputeerde die toen nog voor mijn partij actief was. Het mag duidelijk zijn dat binnen de SP de
rapen toen goed gaar waren. Waarom deze gedeputeerde en voormalig partijgenoot zo vreemd acteerde en zo
bizar met de lokale democratie is omgesprongen, is mij
een raadsel.

“In september besluiten de leden van Provinciale
Staten over het wel of niet doorgaan van het PIP.
Reden te meer om als gemeenteraad een eensluidende reactie te geven richting de provincie.
“De SP gaf ook wederom aan dat ze duurzaamheid hoog
in het vaandel heeft staan maar dat de 9 windturbines
zo vlak in de buurt van Boekend en Blerick een slecht
plan zijn. Beter is het om alternatieven te onderzoeken
(zoals turbines lans de A73) samen met de buurgemeente(n) en daarvoor eerst draagvlak te krijgen in
plaats van dat de provincie slechte plannen erdoor probeert te drukken.”
Lees hier Tons bijdrage in de gemeenteraad:
Het provinciaal inpassingsplan is een paardenmiddel om
de gemeente te overrulen. De gemeenteraad van Venlo
besloot in maart dat het plan zoals het er lag te weinig
draagvlak kende. Draagvlak wat volgens de uitgangspunten van de provincie essentieel is om dit soort
plannen door te voeren.

HERHAALDE OPROEP: Vraag aan jou...
De redactie wil graag een beter inzicht krijgen of deze
nieuwsbrief SPeerpunten nog aansluit bij de informatievoorziening en actueel is in dit digitale tijdperk.
SPeerpunten is bedoeld als nieuwsbrief met de lokale
berichten en activiteiten, als inlegvel bij de Tribune met
daarin het nieuws en andere informatie vanuit de
(vooral) landelijke SP en de Kamerfracties.
Bij het maken van dit inlegvel vraagt de redactie zich
wel eens hardop af hoeveel mensen dit lezen. Daarom
de vraag aan jullie om dit kenbaar te maken. Ook wanneer je andere ideeën of alternatieven hebt voor de
nieuwsbrief, hoe deze beter in te zetten of als je van
mening bent dat het niets (meer) toevoegt en misschien
beter gestopt kan worden.
We zijn erg benieuwd naar jullie mening en zullen op
basis daarvan een besluit nemen wat de toekomst van
SPeerpunten als inlegvel gaat zijn. Laat van je horen,
meld je reactie bij Henk Zegers: 06-10154024 (spreek
desnoods de voicemail in) op per e-mail: venlo@sp.nl.

Op het moment dat ik hem
daarop wilde bevragen op
een partijbijeenkomst, zoals
dat een democratische partij
betaamt, was de voormalig
gedeputeerde als een dief in
de nacht verdwenen.
Het is pijnlijk en teleurstellend vast te stellen dat iemand
zich zo heeft laten beïnvloeden door de macht, dat diegene die hem in de positie hebben gebracht om er voor
de mensen te zijn waarvoor hij daar zat, dat die in de
steek worden gelaten.
Duurzaamheid is een opgave die we invulling moeten
geven. Maar doe het dan wel doordacht. Het mag niet zo
zijn dat mensen die het al lastig hebben nu wederom de
prijs betalen. Duurzaamheid is voor sommigen een kapitalistisch verdienmodel geworden. Ook daarin meten we
oppassen.
Gaan we in deze voor de mensen of gaan we voor het
principe de winst voor alles en alles voor de winst? De SP
geeft dit college de opdracht mee om in de Staten duidelijk te maken dat in Venlo een nieuwe wind waait. Dat er
nu oor is voor de bevolking die zich zorgen maken. Dat
wij ons realiseren dat dit plan – als het doorgedrukt
wordt – nog meer druk zet op buurten en wijken die het
al moeilijk hebben.
Inmiddels wordt het inpassingsplan besproken in de Staten. Dan moet de gemeente haar visie op de plannen bij
de provincie toelichten. Ik ga ervan uit dat dit college
zowel de duurzaamheidsopdracht als de leefbaarheid en
het vertrouwen van burgers hoog in het vaandel heeft.
En dat zij eist van de provincie dat een alternatief wordt
onderzocht. Dat bij dit alternatief ook andere gemeenten
betrokken worden en zij niet kunnen wegduiken. En wat
de SP betreft deze machtspolitiek uit ‘Maastricht’ stopt.

De zomervakantie is een periode om even
tot rust te komen en nieuwe energie op te
doen. We wensen u een fijne vakantie!
Geniet van de vrije tijd en alles om u heen.
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