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SP-rapport leefbaarheid overhandigd in Venlo-zuid
Naar aanleiding van meldingen aan de
SP, én de doorlopende discussie in Venlo-zuid over de overlast van drugsgebruik en drugshandel, heeft de SP onderzoek gedaan naar de leefbaarheid in
delen van deze wijk: Wat speelt er werkelijk en wat kan daaraan dan gedaan
worden?
Dit verwoordden we in een onderzoeksrapport dat we op 15 juli presenteerden
aan wijkbewoners, politie en gemeente.
Venlo-zuid wordt vaak direct in verband
gebracht met de overlast van drugsgebruik en drugshandel. Maar is dat ook
terecht? Als we de media en bepaalde
politici mogen geloven dan is het een
flinke bende in Zuid. Zijn drugsproblemen echt de enige
problemen die er
spelen in dit deel
van de stad? De SP
kreeg namelijk ook
andere
signalen.
Dan maar zelf op onderzoek uit.
We deden ons onderzoek in de omgeving Minister van Hallstraat en Genbroekstraat. In die wijkdelen belden we
in juni bij bewoners aan om de werkelijke situatie te peilen. En wat blijkt,
achterstallig groenonderhoud, verkeersproblemen en hangjongeren geven veel meer overlast.
De SP onderzocht dit nader en ver-

Welke koers gaan we op?
Zoals u ongetwijfeld in de media heeft
vernomen kiezen we als SP op het congres in november een nieuw
landelijk partijbestuur en ook
een nieuwe partijvoorzitter,
als opvolger van Jan Marijnissen. Sharon Gesthuizen
en Ron Meyer zijn daarvoor in de race.
Daarom houden we in Venlo op dinsdagavond 22 september een Ledenoverleg waar we de kandidatenvoordracht en het congresstuk bespreken.
Deze kunt u lezen op SP-net (inloggen
met uw lidmaatschapsnummer).
Die avond kiezen we de afgevaardigden
die onze stem zullen overbrengen op de
voorbereidende regioconferentie (17
oktober in Roermond) en het Partijcongres (28 november in Maarssen).
Op 22 september gaan we samen bespreken wat we in Venlo vinden van de
diverse kandidaten, welke koers de
partij op moet en wie daarvoor aan het
roer dient te staan. Wat onze insteek

woordde de analyse in ‘n rapport waarvan we het eerste exemplaar overhandigden aan mevrouw
Janssen, een bewoner van de wijk die
daarmee
symbool
staat voor alle andere wijkbewoners.
Het rapport legden we ook voor aan de
politie en de gemeente Venlo. De gemeente geeft in een reactie aan dat zij
zich herkent in onze rapportage en zelf
ook bezig is om meer aandacht aan de
wijk te geven.
Mogelijke oplossingen volgens ons zijn
een plek met voorzieningen waar hangjongeren naar toe kunnen. Een oplossing die ook de straatcoaches aanstaat,
zo liet men ons weten. Daarnaast zal
de verkeerssituatie aandacht verdienen, zeker die op de Genbroekweg.
Maar ook groenonderhoud en zwerfvuil
dienen aangepakt te worden. Bewoners
geven aan daar ook best zelf een bijdrage aan te willen leveren, maar de
regie van de gemeente is gewenst.
De SP koppelde aan haar onderzoek
raadsvragen voor het college van B&W.
We hopen dat met dit alles een eerste
zet in de richting van een meer leefbaar
Venlo-zuid kan worden gezet.
moet zijn, welke voorstellen de afgevaardigden naar voren gaan brengen,
en waar we het al dan niet mee eens
zijn. Uiteindelijk beslissen de aanwezige
leden op de 22e, u dus, wat we gaan
inbrengen en stemmen op het congres.
Uiteraard bespreken we de 22e ook
actuele
(politieke)
zaken, vertellen bestuur en raadsfractie
wat ze de afgelopen
tijd gedaan hebben,
en is er volop ruimte voor uw vragen.
Met een hapje en een drankje zorgen
we voor een gezellige avond over de
toekomst van de SP. Graag tot ziens op
dinsdag 22 september aanstaande in
de Witte Kerk (Agnes Huijnstraat 3,
Venlo-noord) vanaf 19:30 uur.
Noteer ook alvast: Op maandagavond 5
oktober, 19:30 uur in Hotel Wilhelmina
te Venlo, thema-avond over het omstreden EU-VS handelsverdrag
‘TTIP’ met als gastspreker SP-Kamerlid
Jasper van Dijk! Ook graag tot dan!
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AGENDA
Dinsdag 22 september,
19.30 uur, Witte Kerk (Agnes
Huijnstraat 3 te Venlo), ledenvergadering over partijcongres.
Maandag 5 oktober, 19.30
uur, Hotel Wilhelmina (Kaldenker
-kerweg 1 Venlo) discussieavond
over TTIP met Jasper van Dijk.
Bijeenkomst Kerngroep op
dinsdag 13 oktober en 10 november, 20.00 uur in De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen.
Bestuursoverleg op 6 oktober
en 3 november, om 20.00 uur in
de SP-fractiekamer, Garnizoenweg 3 te Venlo, gebouw E-115.
Fractieoverleg op maandagen
29 september, 12 en 19 oktober
om 20.00 uur, SP-fractiekamer.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
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peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer
06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Kerngroep
Stefan Hugues
06-52 35 07 17
hugues@home.nl

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

Oproep: Miljonairs van Venlo: meld u!
Gelijkwaardigheid van mensen staat bij ons voorop.
We voelen het als onze plicht om ook de
(toekomstige) miljonairs van onze gemeente te informeren hoe ze het nog beter voor elkaar kunnen krijgen. Met een knipoog natuurlijk maar we deelden er
deze zomer wel tips voor uit.
Met de campagneactie 'Er is genoeg voor iedereen'
waren we diverse woensdagen op de Sfeermarkt in
hartje Arcen om met de mensen de discussie aan te
gaan over de groeiende ongelijkheid in Nederland, en
wat we daar samen aan kunnen doen.
Tevens presenteerden we een
uniek pamflet, onze 'cursusgids'
belastingontwijking, want onderhandelen met de Belastingdienst om zo min mogelijk belasting te betalen - zoals de
multinationals en miljonairs –
kan en mag iedereen dus waarom u niet ook?
Een ludieke actie maar met serieuze ondertoon want
de ongelijkheid is te ver doorgeschoten.
Nederland is een rijk land. Toch hebben steeds meer
mensen moeite om rond te komen. Slechts een kleine
groep is er de afgelopen jaren op vooruit gegaan.
De kleine groep van 10% rijkste Nederlanders heeft
tweederde van onze rijkdom in handen. Kleine ondernemers betalen netjes hun belastingen, terwijl multinationals worden geholpen zoveel mogelijk belasting
te ontwijken. De SP vindt dat ongepast.
Als de rijkste Nederlanders en de grootste bedrijven
hun eerlijke deel van de belastingen gaan betalen, dan

Actie en druk leiden tot verblijfstatus
Voor het asielgezin Ventura Tiago, dat jaren in het
Venlose AZC verbleef, dreigde uitzetting naar Angola
maar op 31 augustus kwam het verlossende bericht
dat Filomena, Gláucio en Márcia toch in Nederland
mogen blijven. Alhoewel vader Luciano wel moet vertrekken vanwege een onbewezen aantijging over vermeende
oorlogsmisdaden toen hij
dienstplichtig militair was. Wetende dat hij in Angola niet de
medische zorg krijgt die hij nodig heeft en hem daar celstraf wacht wegens zijn deserteren destijds. Het kille Nederlandse asielbeleid
toont opnieuw haar grillen.
SP-Raadslid Alexander Vervoort zet zich al jaren in,
voor en achter de schermen, voor dit asielgezin: “Ik
heb gemengde gevoelens. Heel fijn dat er na 15 jaar
(!) van asielprocedures, actievoeren, politieke en publieke druk, er nu eindelijk duidelijkheid is voor de
familie. Het jarenlange getouwtrek zorgde voor veel
onrust en onzekerheid.”
“Hopelijk kan het gezin nu in alle rust, ontspanning en
zekerheid verder. Hopelijk kan vader alsnog blijven,
desnoods via een medische of gedoogde status.”
Het zou mooi zijn wanneer het gezin (met vader!)
weer bij vrienden, voetbalclub in Blerick en school in
Venlo aansluiten, in Venlo dus een woning krijgen.
Vervoort: “De SP heeft hiervoor al een balletje opgegooid bij de burgemeester, maar die zegt dat het een
eigen keuze is waar het gezin zich gaat vestigen... Ik
had gehoopt op een meer doortastend gebaar.”

kunnen de lasten voor de rest van Nederland omlaag.
Want er is genoeg voor iedereen in ons land, maar
dan moeten we de koek wel eerlijk verdelen.
De afgelopen jaren zijn de rijken steeds rijker geworden en de armen steeds armer. Een stad als Groningen of Maastricht kent ongeveer 500 miljonairs en
tegelijkertijd groeit 1 op de 5 kinderen daar op in armoede! Dit zien we overal in Nederland, in Venlo
3.500 kinderen die in armoede opgroeien, dit moet
gekeerd worden.
Een van de voorstellen van de SP om deze ongelijkheid te bestrijden, is het invoeren van een miljonairsbelasting van 1 á 2 procent op het
vermogen boven één miljoen euro.
Hierdoor gaan de midden- en lagere
inkomens minder belasting betalen,
de hoogste inkomens meer.
Daarnaast gaan multinationals gewoon belasting betalen, zodat we
niet meer 1000 miljard euro aan belastinginkomsten
mislopen. Is dat nu te veel gevraagd?
De SP nodigt alle miljonairs uit de gemeente Venlo uit
om in discussie te gaan over onderwerpen als belastingen op inkomen en bedrijfswinst, over de ongelijkheid in Nederland en voorstellen om de allerrijksten
iets meer bij te laten dragen door het invoeren van
een miljonairsbelasting.
De 173.000 miljonairs in Nederland kunnen best iets
meer bijdragen. Dat geld kunnen we dan besteden
aan dingen die voor de hele samenleving van groot
belang zijn, zoals de zorg en het onderwijs.
Dus superrijken hier in Venlo, laat van je horen!

Vragen

SP

zorgen

voor

onderzoek

Begin juni stelde het SP-Kamerlid Tjitske Siderius Kam e r vra g e n
o ve r
het
ged oe
bij
de Montessorischool in Venlo, waarbij het
schoolbestuur de directrice wegzond, de medezeggenschapsraad (inmiddels opgestapt)
het vertrouwen in het bestuur en de koepeldirectie opzegde, en ouders het niet eens zijn
met het ontslag en in opstand kwamen maar geen
gehoor vonden bij de directie en bestuur van de scholenkoepel Mozon.
Meerdere ouders hebben inmiddels hun kinderen van
school gehaald en zijn via een andere scholenkoepel
een nieuwe Montessorischool in Venlo gestart.
De wereld op z'n kop maar wat is er nu precies aan de
hand, waar ging het mis en hoe kan het beter?
Op 20 augustus volgde het antwoord van staatsecretaris Decker (VVD) van Onderwijs. Die reactie van is,
in onze ogen, teleurstellend omdat hij geen verantwoordelijkheid neemt, zijn antwoorden hebben een
hoog “ik ga er niet over” gehalte waarbij je je kan afvragen of hij er wel over wíl gaan.
Immers kan het ministerie (zeker gesteund door de
onderwijsinspectie) ingrijpen (wat de gemeente bijvoorbeeld niet kan) maar laat dat nu na, zich verschuilend achter in onze ogen afschuifgedrag.
De onderwijsinspectie deed intussen al wel een kwaliteitsonderzoek naar de situatie op de Venlose Montessorischool en komt in september met haar bevindingen. We zijn benieuwd wat dat oplevert.
Intussen beraden wij ons als SP op (politieke) vervolgstappen.
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