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AGENDA 
 

 

X� Bestuursoverleg op dinsdag 
7 oktober en 4 november, om 
20.00 uur in onze fractiekamer: 
Garnizoenweg 3 te Venlo 
(kazerneterrein), gebouw E-115. 
 

X� Bijeenkomst Kerngroep 
(actieve  SP’ers,   denkers   en   doeners)  
op dinsdag 14 oktober en 11 
november, 20.00 uur in De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

X� Fractieoverleg op 22 septem-
ber, 13 en 27 oktober. Aanvang 
20.00 uur in onze fractiekamer. 
 

X� Algemene Ledenvergadering  
op 30 sept., 19.30 uur in De 
Witte Kerk Venlo (zie pagina 3). 
 

X� Een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief? Stuur uw tekst uiterlijk 
12 oktober naar: avervoort@sp.nl  
 

Elk jaar wordt het drukker voor onze 
Hulpdienst in Venlo. In de eerste 6 
maanden van 2014 klopten al 54 inwo-
ners uit de gemeente Venlo aan bij de 
Hulpdienst voor (gratis, objectieve, 
laagdrempelige) steun, advies en hulp. 
  

Coördinator Jack Geelen:   “De  hulpvra-
gen nemen niet alleen toe in aan-
tallen maar ook in de complexi-
teit. Van ernstige financiële pro-
blemen tot huisuitzettingen, we 

hebben ze dit jaar al meer dan eens 
voorbij zien komen. Door de forse be-
zuinigingen van het kabinet-Rutte ra-
ken steeds meer burgers in de proble-
men. Baan kwijt, daling inkomen, hy-
potheek of huur niet meer kunnen be-
talen en vervolgens sta je op straat 
met je gezin. Eerder regel dan uitzon-
dering. Deze signalen hebben ertoe 
geleid dat de SP-Hulpdienst een onder-
zoek naar de schuldhulpverlening is 
gestart, en de inkomenskaart heeft uit-
gebracht.”   
  

De helft van de vragen gaan over werk, 
inkomen, uitkering en schuldhulpverle-
ning.   Geelen:   “Waar   de   Hulpdienst   in  
het verleden vaker hulp bood bij pro-
blemen met de belastingen, zien we nu 
veel meer problemen met schuldhulp, 
conflicten met werkgevers, vragen om-
trent pensioen en veranderingen in de 

regelgeving  van  diverse  uitkeringen.” 
 

De meeste zorgen zijn er rondom de 
toename aan huisuitzettingen. Geelen: 
“Alleen  in  het  eerste  half  jaar  van  2014  
waren er zes huisuitzettingen waarbij 
ondersteuning van de Hulpdienst werd 
ingeroepen. Dit blijkt het topje van de 
ijsberg te zijn. De SP-Venlo heeft ge-
probeerd actief te bemiddelen, maar 
stuitte op onwil van de gemeente Venlo 
om mee te werken aan oplossingen, 
daarbij de opvallend starre houding van 
de  regionale  woningcorporaties.” 
  

Geelen:  “Mensen  weten  ons  steeds  be-
ter te vinden en kloppen eerder aan 
voor hulp. Dat men 
ons steevast be-
dankt voor de ge-
boden hulp of ad-
vies doet ons goed. 
Dat veel mensen verzuchten in "Jullie 
zijn één van de weinigen die ook echt 
iets doen, en doen wat jullie toezeg-
gen",  is  een  teken  aan  de  wand…” 
  

De   Hulpdienst   signaleert   ook:   “Als   we  
veel meldingen krijgen over soortgelij-
ke kwesties dan schakelen we bijvoor-
beeld onze raadsfractie in om er poli-
tiek iets mee te doen. Het gaat immers 
om  het  doel,  niet  om  het  middel.”,  zegt  
Jack Geelen van de Hulpdienst. 

Hulpdienst SP-Venlo krijgt het steeds drukker 

College  opnieuw  in  de  fout  rondom  ‘Mikwe’... 
In het onderzoek naar de gehoopte 
Mikwe is veel misgegaan, de Rekenka-
mer publiceerde een snoeihard rapport, 

een fel debat volgde, 
B&W moest door het 
stof. Op 6 augustus ver-
scheen een brief van 

B&W dat het allemaal een misverstand 
is. De SP wil een debat en weten waar-
om B&W de kop in het zand steekt. Na 
veel gedoe volgt dit debat eind septem-
ber, de SP kreeg hiervoor alleen steun 
van GroenLinks en D66. 
  

In oktober 2013 was er een fel debat in 
de gemeenteraad van Venlo over het 
rapport van de Rekenkamer aangaande 
het Mikwe. Wat duidelijk werd, is dat 
de stadsarcheoloog bewust zaken an-
ders had voorgedaan en met een tun-
nelvisie naar het vermeende Mikwe had 
gekeken. 
Er was sprake was van wetenschappe-
lijk bedrog, misleiding en mismanage-
ment. In plaats van een Joods ritueel 
bad bleken deskundigen andere zaken 
in de hoop stenen te zien. 

De gemeenteraad kreeg een brief van 
B&W over hoe de aanbevelingen - allen 
overgenomen - invulling krijgen. De 
brief is onthutsend, in plaats van te 
stellen dat er een goede structuur bin-
nen het management van de gemeente 
wordt ontwikkeld, zodat ambtenaren 
nooit meer zo solistisch aan de slag 
kunnen, stelt het college dat het feite-
lijk allemaal wel meevalt. Watblief!?! 
  

Van bewust misleiden maakt B&W nu 
dat er van kwade opzet geen sprake is! 
De ambtenaar die zijn mond open deed 
en onder druk was gezet, kreeg publie-
kelijk nog een tik op de 
vingers. Terwijl gelijk-
tijdig degene die fout 
zat de hand boven het 
hoofd gehouden wordt. De omgekeerde 
wereld wat de SP betreft. 
 

Wethouder Teeuwen (CDA) mag op-
nieuw komen uitleggen waarom hij de 
zaken omdraait en wegloopt voor de 
conclusies. Hopelijk beseft hij dat twee 
keer geel ook bij de SP rood betekent.  
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In een leegstaand pand wil men zeker elf (ex-)
probleemjongeren plaatsen terwijl het gebouw onge-

schikt is en de vraag is of ze de 
juiste zorg gaan krijgen. Volgens 
de gemeente voldoet alles aan de 
voorschriften maar kent ze de 
situatie wel goed? Op 18 augus-

tus stelden VVD, PvdA, SP en LD samen raadsvragen 
om B&W op andere gedachten te brengen. 
  
De initiatiefnemers Zorggroep Helmond en de 
heer Van Kroonenburg hebben aangegeven het huidig 
leegstaande wooncomplex aan de Stalbergweg 1A t/m 
1L te Venlo te willen verwerven en daar kwetsbare 
jongeren (17-27 jaar met psychische en/of verstande-
lijke beperkingen) te willen huisvesten en hen te be-
geleiden naar een regulier bestaan. 
Raadsleden van VVD, PvdA, LD en SP hebben de afge-
lopen maanden onderzoek gedaan naar de complexe 
situatie en zijn, gelet op de procesgang tot op heden, 
bezorgd over de mogelijke aantasting van veiligheid 
en leefbaarheid in de buurt en bevreesd voor een ina-
dequate zorg- en hulpverlening voor kwetsbare jonge-
ren. Daarom hebben ze samen het College van B&W 
om opheldering gevraagd. 
 
SP-raadslid Alexander Vervoort:   “Het   initiatief   is   een  
mooi streven ware het niet dat het bedoelde pand en 
de omgeving in onze ogen ongeschikt zijn voor het 

huisvesten van deze jongeren, de aangeboden zorg is 
in onze ogen ondermaats en daarnaast voorzien we 
meer problemen als het gaat om veiligheid, zorg en 
leefbaarheid (overlast) maar ook bouwkundige en be-
stuurlijke  aspecten.” 
De vier raadsfracties vragen zich dan ook af waarom 
het gemeentebestuur en wethouder Teeuwen voorop, 
tot op heden medewerking verleent aan de wens van 
de initiatiefnemers en nauwelijks oren heeft voor de 
zorgen van de buurtbewoners. 
  
Angelique Weingarten van de SP-Hulpdienst hielp 
mee  aan  het  onderzoek:  “Diverse  gesprekken  met  
omwonenden en deskundigen, navraag, overleg-
gen en documenten uitpluizen resulteerden in een 
hele lijst van vragen en onduidelijkheden. B&W 
mag  flink  in  de  pen  om  opheldering  te  geven.” 
“Temeer   omdat   B&W   tot   nu   toe   het   stand-
punt heeft ingenomen dat alles voldoet aan het 
bestemmingsplan en een in 2011 verleende ver-
gunning maar gaat voorbij aan mogelijke overlast 
en vooral de zorg die slecht geregeld lijkt te zijn. 
Cliënten lijken te worden gedwongen om naast 
zorg ook andere dingen in te kopen zoals huisves-
ting en bewindvoering, waarmee de jongeren voor 
jaren gebonden zijn aan deze 'zorgverlener' en geen 
kant op kunnen. Vindt de gemeente Venlo dat prima?”  
 
Vervoort:  “Als  de  beantwoording  niet  bevalt  zullen  
we niet schromen om gezamenlijk vervolgvragen 
in  te  dienen  of  een  debat  hierover  aan  te  vragen.”  

Op 27 juli stonden we in het centrum van Tegelen met 
een kaartenactie om te voorkomen dat 
ouderen verplicht moeten verhuizen uit 
hun vertrouwde verzorgingshuis. Dit 
idee is ingegeven door diverse bezuini-
gingen in de (ouderen)zorg. Ook in Ven-
lo staat dit op stapel. Reden voor de SP 
om in actie te komen.  

Woensdagen 13 en 20 augustus waren we met een 
delegatie aanwezig op de Sfeermarkt in Arcen, een 
braderie en markt die wekelijks in de zomer georgani-
seerd wordt en tienduizenden bezoekers kent. De SP 
haalde actiekaarten op en deelde ook sponsjes uit.  
 
Waar we ook komen, overal is veel animo voor de 
kaartenactie voor het behoud van goede ouderenzorg.  
De dreiging van het verplicht verkassen van ouderen 
is een onderwerp dat veel mensen aanspreekt. Velen 
zochten ons op en zeiden het initiatief te steunen. Ei-
genlijk hebben we alleen maar positieve reacties ge-
had.  
Naast het ophalen van de vele actiekaarten deelden 
we dus ook uit; onze welbekende sponsjes vonden 
ook nu weer gretig aftrek. Geschat gaven we op 13 
augustus zo'n 700 
sponsjes weg, op 20 
augustus dachten we 
ons beter voorbereid 
te hebben door 1500 
sponsjes mee te ne-
men. Het ging op een 
gegeven moment zo 
hard dat we ze maar direct uit de doos uitdeelden. 
Beide keren waren ze in mum van tijd op! 
 
Dat we zoveel actiekaarten ophaalden zegt ook wel 

iets. De mensen die we spraken maken zich zorgen 
over de toekomst van de (ouderen)zorg, zorgen die 
ook wij niet weg kunnen nemen maar actie baat daar-
bij wel, als signaal en om aan te tonen richting poli-
tiek, zorgverzekeraars en zorginstellingen dat men 
niet pikt wat men van plan is (sluiten zorghuizen, ver-
plicht verhuizen, minder personeel, budgetkortingen, 
enzovoorts). 
  
Wethouder Testroote (PvdA) stelt heel stoer keer op 
keer dat er in Venlo geen gedwongen ontslagen zullen 
vallen en ook geen ouderen verplicht hoeven te ver-
huizen. Maar dat gebeurt al wel. 
Daarnaast is het fijn dat hij de toezegging doet maar 
hij is daarbij volledig afhankelijk van de wispelturige 
zorgverzekeraars en ouderen-
instellingen die inmiddels wel 
degelijk personeel de wacht 
aanzetten en bewoners ver-
huizen omdat verzorgingshui-
zen dicht gaan. Ook in deze 
regio, ook in Venlo. Actie om 
verdere verschraling in de zorg te voorkomen is dan 
ook nodig. 
 
De SP steunt graag goede plannen maar dit "zoek-het
-zelf-maar-uit" plan, om verzorgingshuizen te sluiten 
en bewoners weer op zichzelf laten wonen, verwerpen 
we. Al helemaal wanneer blijkt dat bewoners vaak ge-
heel tegen hun zin moeten verkassen.   
Als men (weer) zelfstandig woont liggen - zo blijkt uit 
onderzoek - vereenzaming, ondervoeding, slechtere/
onjuiste zorg op de loer.  
Daarnaast wegen de zorgkosten op lange termijn uit-
eindelijk niet op tegen de besparing die het kabinet nu 
denkt te kunnen realiseren.  
De actie gaat door, lokaal en landelijk. De SP wil koste 
wat kost verdere afbraak van de zorg voorkomen. 

Actie om behoud goede ouderenzorg 

Ondoordacht huisvesten kwetsbare 
jongeren in pand aan Stalbergweg? 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=97159036&authType=NAME_SEARCH&authToken=E0qG&locale=en_US&srchid=2785820681408368133375&srchindex=1&srchtotal=151&trk=vsrp_people_res_name&trkInfo=VSRPsearchId%3A2785820681408368133375%2CVSRPtargetId%3A97159036%2CVSRPc
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Eind juli had onze Hulpdienst een gesprek met 
PLANgroep om dieper in te gaan op het rapport dat we 
in juni publiceerden naar de staat van de schulphulp-
verlening in Venlo, waarin PLANgroep van deskundi-
gen en cliënten kritiek krijgt. In het vervolggesprek 

lichtten we onze verbetervoorstel-
len toe en PLANgroep gaf haar re-
actie op de klachten. Het was een 
open gesprek, voor beide partijen 
stond open communicatie voorop. 

Zo kwamen we samen nader tot een oplossing en tot 
verbeteringen in de schuldhulpverlening in Venlo.  
 
De directie van PLANgroep had ons rapport goed be-
studeerd, met enkele aangedragen verbeteringen wa-
ren ze het helemaal eens. Inmiddels zijn er door 
PLANgroep stappen ondernomen om de communicatie 
met de cliënten van de schuldhulpverlening te verbe-
teren. 
Men heeft gesproken met haar medewerkers hoe de 
communicatie naar de cliënt toe te verbeteren. 
Tevens  zal er een webloket komen waar cliënten in-
formatie krijgen over schuldhulpverlening en budget-
beheer, zodat men als cliënt weet wat er van hem of 
haar verwacht wordt, maar ook wat men als cliënt kan 
verwachten van PLANgroep. Een goede verbetering 
volgens de SP, zo'n webloket gebruikt men in een 
aantal andere gemeenten inmiddels al. 
 
Het advies van de SP-Hulpdienst om Maatschappelijk 
Werk meer te betrekken bij de schuldhulpverlening 

werd positief gezien door PLANgroep. In verschillende 
gemeenten in Nederland wordt Maatschappelijk Werk 
al betrokken bij schuldhulpverlening. PLANgroep gaf 
aan hier goede ervaringen mee te hebben, een stukje 
extra begeleiding heeft een positief effect op de 
schuldhulpverlening. 
Om dit te realiseren zal er met de gemeente Venlo 
gepraat moeten worden, zij zijn tenslotte verantwoor-
delijk voor de inkoop van Maatschappelijk Werk. 
 
De Hulpdienst is van mening dat er kritisch gekeken 
moet worden naar het 
aantal   ‘afvallers’.   Welke  
redenen heeft een mede-
werker van de gemeente 
om cliënten uit te sluiten 
van schuldhulpverlening? 
Is met enige extra inzet deze cliënt toch te helpen? 
Een vraag die de gemeente moet beantwoorden.  
 
De PLANgroepdirectie gaf duidelijk aan in gesprek te 
willen met cliënten die niet tevreden waren of zijn met 
haar dienstverlening. Geen enkele cliënt die dit ge-
sprek aangaat zal hiervan nadelen ondervinden. Dit is 
gegarandeerd door PLANgroep! 
Mocht een cliënt er prijs op stellen kan een medewer-
ker van de SP-Hulpdienst bij het gesprek aanwezig 
zijn, dit wordt zelfs begroet door de directie van 
PLANgroep. We roepen dan ook iedereen op aan de 
bel te trekken als hun schuldhulpverleningstraject niet 
goed gaat. Alleen als we PLANgroep en de gemeente 
Venlo kunnen wijzen op fouten en onvolkomenheden 
kunnen we de schuldhulpverlening verbeteren. 

Primark opent binnenkort een filiaal in Venlo. Op 11 
september liet de gemeente zich lovend uit over het 
aantal banen dat hiermee gecreëerd wordt en prees ze 

de samenwerking tussen overheid 
en de winkel. Aanvulling van het 
winkelaanbod en extra banen is 
goed maar de afgelopen tijd ontving 
de SP een aantal zorgelijke meldin-

gen van het nieuwe Primarkpersoneel hoe de werving 
en selectie verliep en de ondersteuning die de over-
heid daarbij bood. Hierover willen we opheldering.  
 
De SP-fractie kreeg in de afgelopen weken namelijk 
meerdere verontrustende meldingen van personeel 
dat bij de Primark in dienst treedt. Zij zetten vraagte-
kens bij de werving, selectie en omgang met werkne-
mers door Primark en de wijze waarop de gemeente, 
het Werkgeversservicepunt en UWV/Werkplein dat 
mede mogelijk maakt. Deze meldingen baren de SP 
zorgen dus reden om dit bij het gemeentebestuur on-
der de aandacht te brengen.  
 
Mensen die ons aanschreven typeerden de selectiepro-
cedure "als ware men op een paardenmarkt" en "een 
ordinaire vleeskeuring die op een slavenmarkt niet zou 
misstaan". Voor de helderheid, deze schrijvers zijn nu 
in dienst bij Primark en riskeren met hun openheid 
een boete vanwege het schenden van de geheimhou-
dingsclausule in hun contract maar deze mensen vin-
den de misstanden en wijze van omgang te bizar.   
 
Gelden de wet– en regelgeving betreffende sollicitaties 
niet voor de Primark? Waarom werkt de overheid mee 

aan deze discriminerende handelswijze waarbij men-
sen zich geschoffeerd voelen om als nummer, op ui-
terlijk, geselecteerd te worden en waarbij nauwelijks 
voorwaarden worden gesteld en sollicitanten amper 
rechten hebben?  
Waarom krijgen deze 165 mensen een contract voor 
hooguit 2,5 maand? Moeten deze mensen met behoud 
van uitkering gedwongen werken of vallen ze uit de 
uitkering en over een paar maanden weer erin terug? 
Is dit de wijze waarop de gemeente de werkloosheid 
wil terugdringen maar tevens andere (gekwalificeerde) 
werkzoekenden geen kans geeft?  
UWV/Werkplein en Primark wilden ons in dezen niet te 
woord staan; sturen ons van het kastje naar de muur. 
Een gemiste kans, dan maar B&W tot actie dwingen.  
 
Gezien het samenwerkingsverband en de wijze waarop 
de gemeente Venlo met Primark samenwerkt, en de 
wijze waarop ze uitvoering wil geven aan werkgele-
genheidsbeleid, vraagt de SP-fractie het gemeentebe-
stuur om opheldering te geven over de meldingen die 
we kregen en de handelwijze van Primark hierin.  
 
 

Uitnodiging voor Ledenvergadering 
 
Dinsdag 30 september vindt de Ledenvergadering 
plaats die in het teken staat van de verkiezingen in 
maart 2015 voor Provinciale Staten. De leden bespre-
ken de conceptkandidatenlijst en het conceptprogram-
ma en kiest de afvaardiging die onze voorstellen en 
opmerkingen zal inbrengen in het regiocongres (op 1 
november in Roermond).  
Verder worden de twee nieuwe raadsleden - die nu 
100 dagen in de gemeenteraad zitten - geïnterviewd  
over hun ervaringen, angsten en ambities. 
Locatie is de Witte Kerk, Agnes Huijnstraat 3 te Venlo, 
aanvang 19.30 uur. U komt toch ook? Graag tot ziens. 

Samenwerking bij werving en 
select ie voor commerciële 
bedrijven, zoals nu met Primark? 

Betere schuldhulp komt dichterbij 

http://www.primark.com/nl/over-ons/about-primark
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Op 6 augustus haalde de Raad van State een dikke 
streep door het huidige bestemmingsplan voor het 

kazerneterrein. Geen verrassing omdat 
immers de plannen voor het gebied op 
belangrijke punten zijn aangepast. Door 
de uitspraak van de Raad van State zit 

Venlo wel met een probleem. 
  
Binnen een half jaar moet er een nieuw bestemmings-
plan liggen en moet Venlo duidelijk maken in hoeverre 
er behoefte is aan de geplande ontwikkelingen, aan de 
jongst gepresenteerde ideeën door de initiatiefnemers, 
waarop B&W in het najaar pas reageert en die vervol-
gens door de gemeenteraad nog worden besproken. 
Een nieuw bestemmingsplan, zeker met de nu ge-
wenste invulling, laat dus zeker vier maanden op 
zich wachten. 
Daar ligt minimaal een uitdaging en dan nog, want 
hoe ga je, in crisistijd, uitleggen dat meer winkels - 
zoals voorgesteld - echt voor meer omzet zal zorgen? 
Tenslotte geven zowel de Venlonaar als de Duitse buur 
iedere euro maar één keer uit en de vraag is of dat op 
het kazerneterrein zal zijn bij leisure-activiteiten of in 
de binnenstad bij het inkopen. 
 
Fractieleider Ton Heerschop:   “Het afgeschoten be-

stemmingsplan was nog voorzien van een voet-
balstadion en allerlei andere ontwikkelingen die 
inmiddels alweer verleden tijd zijn. Als SP oor-
deelden we toen al snel dat de plannen veel te 

ambitieus waren. Dat er veel te veel onzekerheden in 

het spel waren. Dat het verkopen van het stadion als 
multifunctioneel gebouw direct zou concurreren met 
de Maaspoort waar veel subsidie naar toe gaat. Maar 
het  plan  moest  en  zou  doorgaan…” 
Ook het bestemmingsplan bleef overeind en werd in-
gediend met de gedachte dat als het werd goedge-
keurd men in de toekomst altijd nog er van alles bij 
kon bouwen zonder de plannen opnieuw te hoeven 
indienen. De Raad van State denkt daar anders over. 
Dat was te voorzien als de voorliggende plannen niet 
overeenkomen met het bestemmingsplan daarvoor. 
  
Een andere discussie, over een uniek stukje Venlose 
geschiedenis in de vorm van fort Sint Michiel wat na-
genoeg intact op het terrein aanwezig is, ontbrak ook. 
Heerschop:  “Samen  met  de  SP  wa-
ren het VenLokaal en het CDA die 
pogingen deden om meer invulling 
te geven aan dit fort in de nieuwe 
plannen. Met succes maar dat was 
niet terug te zien in het voorliggende bestemmings-
plan. In het nieuwe plan kan dit worden rechtgezet, 
dat  is  dan  wel  winst.” 
  
De jongste plannen werden net als de eerdere plannen 
met de bekende branie en bravoure gepresen-
teerd: “Dit  ging   het   helemaal  worden,  een   gat   in  de  
markt  en  eindelijk  vooruitgang”, stelde men.  
Heerschop:  “Venlo  staat  stil  omdat  het  haar  huiswerk  
niet op orde heeft en zich doorlopend verslikt in de te 
grote ambitie van bestuurders die er een potje van 
maken. Het lijkt wachten op de volgende pijnlijke tik 
op  de  vingers.”  

De wethouders Satijn (VVD) en Tax (PvdA) schreven 
eind juli een betoog op de opiniepagina in het dagblad 
De   Limburger.   Een   verhaal   “Venlo  met  meer   banen”  
over hoe goed het toch wel niet met Venlo gaat en 
hoezeer men de arbeidsmarkt aan het vlottrekken is. 
Maar waarom schreven beide wethouders dit? Het las 
als de persoonlijke reclameboodschap van beiden. Dat 
vraagt om een nuancering en andere kijk op de zaak. 
Die stuurde de SP dan ook naar de krant.  
 
Want welk publiek willen beide wethouders bedienen 

met hun goed-nieuws-
show? Niet de gemeente-
raad die hen beide dient te 
controleren, daarvoor zijn 
andere middelen. Gaat het 
werkelijk zo fantastisch als 

de Venlose wethouders stellen? 
  
In hun artikel is de steeds terugkerende klaagzang dat 
in Venlo de hoger opgeleide wel werk vindt maar er 
niet  woont  en  dus  de  verdiende  euro’s  elders  uitgeeft.   
Wederom wordt gewezen op het gegeven dat het op-
leidingsniveau in Venlo te laag is voor de aanwezige 
arbeidsmarkt. De oplossing die opvolgende colleges, 
met als kern PvdA en VVD, steeds weer aandragen is 
dat meer hoger opgeleiden aan Venlo gebonden moe-
ten worden. Nieuw element in het verhaal is dat de 
werkloze Venlonaar maar bijgeschoold moet worden. 
Maar klopt die redenering wel? 
  
De arbeidsmarkt blijft de komende jaren een onder-
werp van grote zorgen. De crisis heeft veel traditione-
le bedrijven doen verdwijnen. De zogenaamde 
‘zegeningen’   van   Europa   betekenen   niet   alleen   vrij  
verkeer van mensen en diensten maar ook concurren-

tie op de arbeidsvoorwaarden binnen Europa, met alle 
negatieve gevolgen van dien. 
  
Ondertussen is de logistieke hotspot Venlo er eentje 
geworden waarin de planningen van logistiek en on-
dersteuning door Nederlanders wordt gedaan, maar 
vrachtwagenchauffeurs bijvoorbeeld 
Pools spreken in vrachtwagens die 
met kentekens uit Tsjechië en Bul-
garije rondrijden. De goed opgeleide 
Nederlandse vrachtwagenchauffeur 
zit ondertussen thuis zonder werk. 
 
De reclameboodschap lijkt eerder het verhullen van de 
uitverkoop van arbeidsvoorwaarden. Vele pulpbanen 
voor arbeidsmigranten terwijl de Venlose burger geen 
kans krijgt. Om vervolgens diezelfde burger weg te 
zetten als “mensen   in   de   kaartenbakken   van   het  
UWV”. Eerst zekerheden van een baan ontnemen om 
ze vervolgens als mens te diskwalificeren als figuren in 
bakken. Dat is pijnlijk genoeg kennelijk de boodschap 
van het Venlose bestuur. 
  
De SP ziet liever dat ze hun tijd besteden aan het aan-
pakken van misstanden die voortkomen uit de ar-
beidsmigratie. Dat ze gesprekken aangaan met onder-
nemers die langdurig willen investeren in Venlo, die 
we aan de regio kunnen binden en laten meedenken 
over nieuwe bedrijvigheid en het creëren van echte 
banen, zodat de lokale werkloosheid écht terugge-
drongen wordt, de koopkracht werkelijk stijgt en de 
regionale economie weer floreert. 
Dat zou pas een positieve boodschap zijn, eentje waar 
iedereen bij gebaat is. Om met de woorden van beide 
wethouders in hun betoog te eindigen: Achterover 
leunen is dus geen optie. 
 
De volledige reactie staat op onze site: www.venlo.sp.nl 

SP: Venlo verdient échte banen! 

Plan kazerneterrein weer verworpen 

http://venlo.sp.nl/nieuws/2014/08/venlo-verdient-echte-banen

