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We zijn erg trots dat de kandidatencommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen (maart 2017) en het partijbestuur, onze fractievoorzitter Ton Heerschop op plek 19 op de SP kandidatenlijst willen zien staan. Natuurlijk moet het partijcongres begin
januari nog definitief de lijst vaststellen, maar dat uit alle kandidaatKamerleden Ton op nummer 19 gepland is, is een prachtig compliment
voor Ton zelf maar ook voor Venlo en
de SP in Venlo.
Ton Heerschop is vooral dankbaar dat
hij deze eervolle plek mag
innemen: “De afgelopen jaren hebben we met de SP in
Venlo de strijd aangebonden
tegen cynisme en de kaalslag
in bijvoorbeeld de zorg. Maar
we zijn ook een partner geweest voor
mensen die door de gemeente aan de
kant werden gezet. Ongeacht of dit nu
mensen waren die een zorgvraag hadden, ondernemers of wie dan ook. De
SP beoordeelt ieder ‘dossier’ op de inhoud en niet op de vraag wie welke
macht bezit in de stad of welke belangen daarmee gediend zijn.”
“Het volgen en bevragen van het gemeentebestuur is daarmee haast een
tweede natuur geworden, steeds met
een positief-kritische inslag om Venlo te
verbeteren. Die inzet en onze successen zijn opgevallen en wordt nu beloond met een hoge plek op de landelijke kandidatenlijst. Iets om ook als Venlo trots op te kunnen zijn.”
Heerschop: “Het is tijd voor een grote
SP in de regering, zeker nu Nederland
van het ene probleem in het volgende
rolt en de rechtse experimenten keer
op keer mislukken. Niemand zit te
wachten op voortzetting van het huidige kabinet (VVD-PvdA) dat ook
niemand wenste maar er toch kwam, er
zit ook niemand te wachten op nog
meer façadepolitiek of extremistischpopulistisch rechtse schijnoplossingen.”

werkelijk goede en betaalbare zorg en
veiligheid. Dat kan alleen met een grote SP, liefst in een progressief kabinet,
en daar wil ik graag mijn steentje aan
bijdragen, zonder de situatie in Venlo
uit het oog te verliezen.”
In 2014 boekte de SP in Venlo, met
Heerschop als lijsttrekker, een mooie
verdubbeling in de gemeenteraad van
Venlo, van 2 naar 4 (bijna 5) zetels:
“Opnieuw met een prachtig team en
een sterke nieuwe fractie begonnen we
aan het avontuur van een oppositiepartij van belang. Onze onderzoeken bleven scherp, onze analyses en aanbevelingen glashelder, en de kritische blik
verslapte nooit.”
“Jammer dat we in 2014 opnieuw terzijde geschoven werden voor een plek
in de coalitie, maar dat is een kwestie
van tijd voordat de SP ook in Venlo een
wethouder(s) gaat leveren en haar
standpunten nog beter in beleid kan
omzetten.”

AGENDA
B ijeenk omst Kerng roep
(denktank en scholing ‘Heel de
mens’) op 11 oktober en 8 november, 20.00 uur in De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen.
Bestuursoverleg op dinsdag
4 oktober en op dinsdag 1 november om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo, (het nieuwe stadskantoor).
Fractieoverleg op maandagen
10, 17 en 31 oktober om 19.30
uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo (1e verdieping).
Maandag 24 oktober is de
ledenvergadering
met o.a.
voorbereiding Tweede Kamerverkiezingen en actie ZorgFonds.
Vrijdag 7 oktober openbare
avond over het Nationaal ZorgFonds: 19.30 uur in de Venlonazaal, Hogeweg 10-16 te Venlo.

Ombudstaak SP
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Nu in 2016 is de SP-Venlo een actieve
partij die ook echt midden in de samenleving staat. Kritisch tegenover de
macht en steun gevend aan de mensen
in Venlo. Tal van actieve SP’ers hebben
in Venlo de SP gemaakt tot wat ze is.
De SP is in Venlo een partij geworden
waar rekening mee wordt gehouden. En
dat vertaalt zich nu in een kandidaat op
een plek die verkiesbaar is voor het
parlement. Een nieuwe fase in de geschiedenis van de Venlose SP.
En dat we nu op een zo hoge plek een
kandidaat-Kamerlid mogen leveren is
een volgende bekroning van die inzet.
Successen in de politiek boek je namelijk nooit alleen, daar is een beweging
van vasthoudende mensen voor nodig.

“Mensen willen serieus genomen worden, sociale zekerheid en stabiliteit,

editie september 2016

Deze nieuwe stap verwelkomen we van
harte en geeft de SP ook in Venlo enorme energie om de komende verkiezingscampagne in te gaan.
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Geslaagde Super Zaterdag in Blerick
Voor de SP was het 10 september Super Zaterdag,
tientallen SP'ers trokken samen in Blerick om mensen
te vragen om het initiatief voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico te steunen. En dat plan
kreeg massaal steun.
Nadat we eind juli Venlo eens goed kennis lieten maken met het Nationaal ZorgFonds, ging op zaterdag 10
september een flink aantal
SP’ers uit Venlo, Roermond,
Horst aan de Maas, Venray,
Weert en nog tig plaatsen,
samen met partijvoorzitter
Ron Meyer en gedeputeerde
Daan Prevoo, de Blerickse
wijk de Vossener in om aandacht te vragen voor deze nieuwe zorgverzekering.
Vooraf werden geïnteresseerden in Jongerencentrum
Jacx bijgepraat tijdens een bijeenkomst waarbij meer
informatie werd gegeven en vragen beantwoord over
het Nationaal ZorgFonds.
SP-voorzitter Ron Meyer was erbij in Blerick: “Vooral
de afschaffing van het zogenaamde eigen risico, oftewel een boete op ziek zijn, en de uitbreiding van het
basispakket met onder andere fysiotherapie en het
weer opzetten van een fatsoenlijke Geestelijke Gezondheid Zorg kreeg veel bijval.”
“De geldverslindende reclamebudgetten, jaarlijks
meer dan 500 miljoen euro, komt de mensen de neus
uit en de algemene opinie is dan ook dat dit bedrag
beter besteed kan worden.”
Sommige bewoners waren overdonderd toen ze deur
openden en Ron Meyer bij hun op de stoep stond.

Vluchteling krijgt een verblijfsstatus
Samen met diverse doorzetters is SP-raadslid Vervoort
al jaren bezig met een verblijfsverzoek voor de Afghaanse jongeman Iragh, die is gevlucht voor de terreur van de Taliban en al enkele
jaren samen met zijn oma in
Tegelen woont. Vandaag kwam
eindelijk het verlossende bericht dat de staatssecretaris een
verblijfstatus toekent. Eindelijk
succes, en dit was het wachten en strijden waard!
SP-raadslid Alexander Vervoort vertelt: Samen met
enkele organisaties, advocaten en vooral individuele deskundigen die zich vastbeten in dit
schrijnende dossier, ben ik al jaren bezig met
het geregeld krijgen van een verblijfsverzoek
voor de nu 20-jarige Iragh Ebrahimi. In 2011
vluchtte hij voor de horror van de Taliban, die zijn ouders vermoordden.
Donderdagmiddag 18 augustus, komt ineens via de
advocaat van Iragh het bericht dat de staatssecretaris
heeft besloten om ook Iragh, met terugwerkende
kracht, alsnog een verblijfsstatus toe te kennen.
De brief met aanvullende en nieuwe informatie en documentatie aan de staatssecretaris, die ik afgelopen
maart stuurde, gaf kennelijk de doorslag en deed de
staatssecretaris besluiten toch gebruik te gaan maken
van zijn discretionaire bevoegdheid om een verblijfsvergunning toe te kennen.

“Goh, meneer Meyer, u gaat echt op bezoek bij de
mensen.”, was een van de vele reacties.
Ja, SP’ers gaan regelmatig in gesprek met de mensen
thuis en op straat. Dat is ook terug te horen in debatten in de Tweede Kamer en gemeenteraad waar regelmatig geciteerd wordt uit deze gesprekken, als voorbeeld van wat er leeft en verbeterd dient te worden.
Ron Meyer: “Het sociale
geluid van de SP is in deze
tijd namelijk meer dan nodig om tegenwicht te bieden aan die partijen, die
alleen aan geld en winsten
denken en de meest
kwetsbare personen keer
op keer weer met keiharde bezuinigingen treffen.”
Samen met Ron Meyer bespraken we achteraf de reacties uit de buurt op Super Zaterdag. Naast de bezuinigingen op de zorg kwamen ook het armoedebeleid,
de vluchtelingencrisis, werk en zekerheid en wijkgerelateerde onderwerpen aan bod. Zaken die we allemaal
genoteerd hebben om aan te gaan pakken.
De verkregen informatie willen we later
(7 oktober) tijdens
een openbare avond
terugkoppelen,
wat
uit onze rondvraag
naar voren kwam en vervolgens de discussie aangaan
hoe tot een Nationaal ZorgFonds te komen als alternatief voor de marktwerking.
Noteer: Vrijdag 7 oktober openbare avond over het
Nationaal ZorgFonds: 19.30 uur in de Venlonazaal,
Hogeweg 10-16 te Venlo (parkeren kan aan de overzijde).

Het heeft veel moeite en doorzettingskracht gekost
maar nu is het dan zover, we hebben met z'n allen het
ministerie kunnen overtuigen en ze zijn overstag gegaan. Als ik dan van anderen hoor dat in feite mijn
brief een mensenleven heeft gered, dan ben ik daar
wel even stil van…
Ik ben blij dat ik als raadslid voor de SP-Venlo een
steentje mocht bijdragen aan de strijd voor deze
schrijnende 'zaak'. Een strijd die ik absoluut niet alleen voerde dus vooral veel dank aan al die anderen
die elk op hun eigen manier (via
Gilde Opleidingen, juridisch, maatschappelijk, bestuurlijk of anders)
mogelijk maakten wat niet meer
voor mogelijk gehouden werd; dat
er gerechtigheid zou plaatsvinden
voor Iragh. Dat is nu na jaren vechten gelukt, eindelijk.
Een slag is gewonnen maar de strijd gaat verder.
Want deze kwestie is er maar eentje. De Tweede Kamer doet er goed aan om eindelijk een werkelijke oplossing te vinden in plaats van politieke compromissen
(bijv. Kinderpardon) die in de praktijk voor vooral onduidelijkheid en verschil zorgen, en dus geen zoden
aan de dijk zetten.
Daarnaast blijf ik me bemoeien om ook voor de familie
van Gláucio Ventura Tiago - om hier in Nederland te
blijven - eindelijk duidelijkheid te krijgen maar ben
bang dat pas een volgend (niet rechts) kabinet het lef
heeft om te beslissen over het lot van de vader...
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Continuïteit ambulancezorg in gevaar?
Het bericht dat de AmbulanceZorg Limburg-Noord in
de rode cijfers dreigt te komen, vanwege de noodzakelijke aanschaf van twee extra ambulances, is voor
de SP-fractie reden om raadsvragen te stellen aan het
gemeentebestuur over de gevolgen van die aanschaf.
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het klinkt wellicht
vreemd om vragen te stellen op het moment dat een
dienst als ambulance(spoed)vervoer uitbreiding weet
te realiseren. Maar uit de berichtgeving daarover bleek dat de
dienst met die uitbreiding mogelijk in de rode cijfers duikt. En
waarom? Omdat zorgverzekeraars
weigeren om bij de bekostiging
van dit soort diensten rekening te houden met de geografische omgeving waarin die dienst werkt.”
Heerschop: “Om een voorbeeld te noemen is het voor
een ambulance - in laat ons zeggen Den Haag - niet
zo moeilijk om de opkomsttijden te behalen. Immers
zijn in zulke stedelijke omgevingen rivieren nauwelijks
een belemmering omdat vaak honderd meter verderop
een volgende brug over het water ligt.”
“Hoe anders is dat in onze regio waar de Maas maar

Raadsvragen over handelswijze gemeente
Documenten die openbaar werden door de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) geven een ‘bijzonder’
beeld van de handelwijze van de gemeente Venlo rondom ontwikkelingen in Q4 en aan het Nolensplein. Die handelwijze roept bij de SP veel vragen op,
die we naar B&W stuurden.
De SP is in bezit gekomen van die documenten, die
openbaar zijn geworden doordat iemand een beroep
deed op de WOB, ten aanzien van ontwikkelingen rond
de initiatieven die zijn genomen voor een winkelconcept in de panden Nolensplein 53 en 54 te Venlo.
Uit de documenten blijkt bijvoorbeeld dat de gemeente Venlo 150.000 euro (oplopend tot 300.000 euro)
aan achterstallig onderhoud vergoedt aan de eigenaar. Fractievoorzitter Ton Heerschop: “De gemeente herstelt niet
zelf het achterstallig onderhoud maar
stelt hiervoor een bedrag beschikbaar. Waarom herstelt de gemeente
niet datgene waarvoor zijzelf verantwoordelijk is?”
“Van serieuze onderhandelingen lijkt nu geen sprake
te zijn geweest. Zeker als gekeken wordt naar de eisen die door initiatiefnemers gesteld worden en het
gemak waarmee de gemeente hierop in lijkt te gaan.”
Ondanks dat de genoemde locatie in de wijk Q4 ligt en
dat de ontwikkelingen in deze wijk intern binnen de
gemeente momenteel onderwerp van onderzoek zijn,
roepen de via de WOB vrijgekomen documenten een
beeld op van een lokale overheid waarbij vragen kunnen worden gesteld over de wijze waarop onderhandelingen met initiatiefnemer(s) worden gevoerd.
Het gaat ons niet om de ondernemer maar om de
handelwijze van de gemeente Venlo en de door de
gemeente zelf vrijgegeven documenten via de WOB.
Anders gezegd kan gesteld worden dat in dit geval
opnieuw de initiatiefnemer scherper onderhandelde
dan de gemeente Venlo...

ook het uitgestrekte platteland een barrière vormen
voor het halen van de opkomsttijden, om dus binnen
een kwartier bij een noodmelding te arriveren.”
“Jammer genoeg kan de SP in Venlo geen directe invloed uitoefenen op de zorgverzekeraars. Maar we
kunnen wel de voorzitter van de Veiligheidsregio in
stelling brengen en hem zijn rol te laten pakken aan
de diverse overlegtafels waar hij aanschuift. Vandaar
dat de SP-Venlo raadsvragen stelt aan het College van
B&W en met name de burgemeester, mede in zijn rol
als voorzitter van de Veiligheidsregio.”
De rol van de zorgverzekeraars blijkt kennelijk opnieuw gericht op geld en niet op het leveren van optimale zorg. Wat dat betreft bewijst dit verhaal wederom dat het huidige systeem van bekostiging van zorg
en noodhulp absoluut niet deugt.
Heerschop: “Als SP hebben we een alternatief. Bij een
Nationaal ZorgFonds zouden we kijken wat in een regio nodig is en hoe dat slim en betaalbaar te organiseren is. De opkomsttijd en de snelheid waarmee slachtoffers naar een ziekenhuis worden gebracht is ten
slotte van levensbelang.”
“Niet iets om enkel financieel te benaderen, zoals de
zorgverzekeraars nu doen. We hopen dan ook dat de
burgemeester met ons signaal aan de slag gaat.”

Bezuiniging Viecuri leidt tot slechtere zorg
Het Viecuri Medisch Centrum (VCMC) heeft haar personeel in juli een brief gestuurd waarin staat dat men
voor miljoenen gaat bezuinigen en een ontslaggolf te
verwachten is. Dit valt iedereen rauw op het dak. We
stuurden meteen een pittige brief om opheldering
naar het ziekenhuis en ook en het gemeentebestuur
kreeg een brief waarin we ze tot actie aansporen.
Het VCMC is een van de grootste werkgevers in onze
regio, de continuïteit en kwaliteit van zorgaanbod
maakt een belangrijk deel uit van onze samenleving.
SP-raadslid Alexander Vervoort: “De vraag is hoe het
mogelijk is, dat wanneer het VCMC gaat snijden in
vooral het personeelsbestand, dat dan tegelijkertijd
(zoals ze stelt) daarmee de zorg gegarandeerd blijft
en juist efficiënter en comfortabeler wordt?”
“Die en meer vragen hebben we vandaag naar het VCMC gestuurd. Het
ziekenhuisbestuur mag (wederom)
gaan verklaren waarom ze bezuinigen noodzakelijk acht en welke gevolgen dat heeft voor de zorg.”
Maar naast een verantwoordelijkheid voor het ziekenhuisbestuur ligt er ook een verantwoordelijkheid voor
de politiek. Dus ook het gemeentebestuur ontving van
de SP een brief.
Vervoort: “Het is niet de eerste keer dat een onderneming flink in haar personeelsbestand gaat snijden.
Steeds als we B&W dan om actie vroegen, reageerden
burgemeester en wethouders met: “Daar gaan we niet
over, we voelen in dezen geen verantwoordelijkheid,
we denken niet dat we invloed kunnen uitoefenen”.”
“Dit College moet af van het ‘niet kunnen’ want ze kán
het wel maar dan moet ze het wel wíllen. Daartoe
kreeg ze van ons een brief met raadsvragen, om B&W
aan te zetten tot actie, om minimaal met het VCMC in
overleg te gaan om de zorg gegarandeerd te houden,
ontslagen te voorkomen en werkgelegenheid voor de
regio te behouden.”
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Werkbezoek aan Leger des Heils
Onlangs kregen we een rondleiding bij het Leger des
Heils en het Domushuis, beide in Venlo. Veel van wat
ze doen is onderbelicht, er leven ook nog veel vooroordelen over hun activiteiten, goed dus om het eens
op de werkvloer te bekijken en ervan te leren.
Na een uitnodiging bracht een delegatie van de SPVenlo een bezoek aan het Leger des Heils in Venlo. Bij
veel mensen bekend als een kerkelijke instantie met het beeld van wijlen majoor Bosshardt voor ogen.
Aan de Boerendansweg werden we hartelijk
ontvangen door de ‘Heilsoldaten’. Op die
locatie is een 2e hands kledingwinkel gevestigd. Officier Erik Bakker: “Voor een klein prijsje heeft men een
mooie kledingset. De opbrengst van de verkoop gaat
naar de maatschappelijke projecten van het Leger in
de gemeente Venlo.”
Achter de winkel is een gezellige ‘woonkamer’ ingericht, het Buurthuis LEEF. Hier vinden verschillende
activiteiten plaats zoals huiswerkbegeleiding, elke
week gezellig samen eten met de buren, er worden
verschillende cursussen gegeven, maar waar ook gewoon een kopje koffie gedronken kan worden.
Erik Bakker: “Iedereen is welkom, de drempel wordt

bewust zo laag mogelijk gehouden om zoveel mogelijk
mensen te bereiken.”
Een ander mooi sociaal project zijn de Domushuizen
van datzelfde Leger des Heils. In Venlo is deze sinds
2009 gelegen aan de Sloterbeekstraat. Ook hier hebben we een kijkje mogen nemen.
In het Domushuis zijn 21 kamers beschikbaar, men
biedt 24-uurs begeleiding, een eigen kamer en benodigdheden voor het eerste levensonderhoud voor daklozen en verslaafden.
Ervaringsdeskundige Karun Breukelman: “Er wordt
persoonlijke begeleiding geboden om samen de problemen aan te pakken om uiteindelijk tot een geschikte dagbesteding of werk te komen. En als men een
volgende stap kan zetten is er de mogelijkheid van
Housing First.”
Dit is een project dat is ontstaan in New York (VS). In
de begeleiding van thuis- en daklozen liep men steeds
tegen het probleem aan dat er allerlei voorwaarden
gesteld werden aan het verkrijgen van een onderdak,
deze voorwaardes zijn vaak een brug te ver.
We hebben respect voor de gedrevenheid van de medewerkers en de filosofie die hieraan ten grondslag
ligt. We danken hen hartelijk voor de uitnodiging en
dit inspirerende bezoek!

Verkeerslichten dik jaar al op oranje

Leefbaarheid Venlo-Zuid onder de loep

Op een kruising in Venlo-oost zijn de verkeerslichten
al langere tijd middels knipperende oranje lichten buiten werking. De gemeente gaat dit kruispunt aanpakken en vroeg buurtbewoners
mee te denken. De buurt wil de verkeerslichten houden, ‘dus’ haalt de gemeente ze
weg. Waarom? De SP heeft B&W om een
verklaring gevraagd.

Vorig jaar trok de SP in de zomermaanden Venlo-Zuid
in om te kijken naar de overlast zoals deze daar ervaren werd. Tijd om een jaar later weer eens uitvoerig
poolshoogte te nemen. En wat blijkt; de overlast is
misschien enigszins teruggebracht maar ze is er nog
steeds. Er zijn wat maatregelen genomen maar de
mensen in de wijk zien te weinig echte vooruitgang.

Eind juni 2016 ontvingen de buurtbewoners aan de
kruising Kaldenkerkerweg/ Aragonstraat/ Kapelaan
Nausstraat in Venlo, een brief van de gemeente Venlo
aangaande de verkeerssituatie op deze kruising.
SP-raadslid Petra Raijer: “De gemeente stelt in haar
brief letterlijk dat er een beslissing is genomen over
de inrichting van de kruising die de goedkeuring
heeft van zowel politie als Veilig Verkeer Nederland. Ondanks dat besluit vond er midden juli
een informatieavond plaats, waarbij de teleurgestelde aanwezigen – zo stellen ze zelf – niets
nieuws hoorden dan voordat ze betrokken werden.”
De buurt werd vorig jaar (juli 2015) gevraagd mee te
denken over oplossingen. Er werd door de gemeente
een enquête verspreid. Uit de response bleek dat de
meerderheid de verkeerslichten wil behouden na aanpassing van het kruispunt.
En toch blijft de gemeente bij haar plan uit 2015 om
die verkeerslichten te verwijderen en ervoor in de
plaats snelheidsremmende maatregelen (zoals uitbuigen rijstrook en plaatsen van displays) op de Kaldenkerkerweg te realiseren.
Buurtbewoners reageerden ontsteld en voelen zich
bekocht, niet serieus genomen.
Raijer: “Dit is een vreemde gang van zaken. Waarom
deze werkwijze, waarom mensen vragen om inbreng
om het vervolgens te negeren, wat wil de gemeente
hiermee bereiken? Het hele proces, de brief en de informatieavond roepen de nodige vragen op, die we
dan ook naar B&W stuurden. Hopelijk volgt de gemeente dan alsnog de wens van de buurt.”

Een wandeling door de wijk
door de SP-fractie leverde
wederom veel inzichten op,
maar nog meer de gesprekken met buurtbewoners.
SP-raadsid Petra Raijer: “Mensen die dagelijks zien
dat de wegen nog steeds als racebaan gebruikt worden. Dat er nog steeds veel overlast is van hondenpoep en dat mensen terecht nog klagen over overlastgevende hangjeugd.”
“Als we kijken naar de plekken waar men dan voorzieningen heeft voor de jeugd, dan moet je vaststellen
dat dit niet echt locaties zijn die geen overlast voor
anderen veroorzaken.”
Raijer: “De vragen die de SP stelde naar aanleiding
van ons eerdere onderzoek, beantwoordde de gemeente vooral op de wijze van: “Daar zijn de mensen
zelf verantwoordelijk voor”. Blijkbaar blind voor het
gegeven dat figuren die de overlast veroorzaken toch
al niet van plan lijken om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.”
“Maar gelovend in het
sprookje
van
de
‘participerende burger’ lijkt
de gemeente doof voor de
nood die vanuit Venlo-Zuid
geroepen is. Een teleurstelling, zo blijkt bij onze ronde door de wijk.”
Daarom stelden we opnieuw raadsvragen aan B&W.
We blijven aan de bel trekken totdat het geregeld is.
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