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AGENDA 
 

 

 Fractieoverleg op maandag  

25 september en 9 oktober om 
19.30 uur in de fractiekamer 

Hanzeplaats 1 Venlo 
 

 Bestuursoverleg op dinsdag   

3 oktober om 19.30 uur in de 
fractiekamer Hanzeplaats 1 Ven-

lo 
 

 Bijeenkomst Kerngroep op 

dinsdag 10 oktober om 20.00 

uur. 
 

 Finale overleg verkiezings-

programma op dinsdag 19 sep-

tember om 19.30 uur in Boule-
vard Hazekamp, Albert Verwey-

straat 6 Blerick. 
 
 Ledenvergadering op dinsdag 

26 september om 19.30 uur in 

Nadat Ton zich officieel bij het SP-
bestuur heeft aangemeld dat hij zich 
opnieuw kandidaat stelt om lijsttrekker 

te willen worden, en nadat de 
aanmeldingstermijn voor de 
kandidaatstelling is verstreken 
(was op 21 augustus) en er 
geen tegenkandidaten zich 
hebben gemeld, heeft het da-

gelijks bestuur van de SP in Venlo op 
25 augustus Ton Heerschop aangewe-
zen als lijsttrekker bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2018. 
 
Het afdelingsbestuur is blij dat fractie-
voorzitter Ton Heerschop zich wederom 
gekandideerd heeft en heeft dan ook 
veel vertrouwen in hem als aanvoerder 
van het SP-team dat het stadhuis in 
maart 2018 gaat bestormen. 

 
Ton Heerschop zit sinds 2010 in de ge-
meenteraad waarvan  4 jaar als fractie-
voorzitter. Hij is als 
oppositieleider bekend 
met het reilen en zeilen 
in de Venlose politiek.  
Heerschop  (Eindhoven, 
1965) woont in Tegelen
-Op de Heide met 
vrouw en twee kinderen. Hij werkt als 
hoofd veiligheid in het VieCuri Medisch 
Centrum te Venlo. 

Nu de lijsttrekker bekend is kan de 
kandidatencommissie verder aan de 
slag om Ton zijn team vorm te geven 
en daarmee een advies voor de hele 
kieslijst te geven. 
 
De formele en officiële te bewandelen 
procedure is 
vervolgens dat 
het afdelingsbe-
stuur dit advies 
gaat beoordelen 
en daarna aan 
de ledenvergadering (op 26 september) 
om over het advies te besluiten en de 
kandidatenlijst al dan niet gewijzigd 
vast te stellen.  
 
Want het staat kandidaten vrij (ook de 
door de commissie afgewezen kandida-
ten) om zich tijdens de ledenvergade-
ring als tegenkandidaat voor een plek 
op de lijst aan te melden. 
 

In die zin kan ook de positie van lijst-
trekker onderdeel van discussie worden 
maar dat is niet te verwachten gezien 
er zich tot op heden geen leden (tegen)
kandidaat hebben gesteld voor plek 1. 
 
Voor vragen of opmerkingen is het be-
stuur uiteraard bereid tot nadere toe-
lichting (zie colofon hiernaast voor de 
gegevens van de voorzitter). 
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SPeerpunten 
Ton Heerschop formeel aangewezen als lijsttrekker 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(ALV) buigen de leden zich over het 
concept-verkiezingsprogramma en de 
concept-kandidatenlijst voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. Die zijn 
weliswaar pas op 21 maart 2018 en de 
campagne daarvoor is nog ver weg 
maar er moet voor die tijd wel nog over 
een aantal zaken besloten worden, en 
daar heeft u een beslissende stem in.  
 
U als SP-lid bepaald hoe de kieslijst 

eruit gaat zien; 
wie op welke plek 
komt te staan. De 
kandidatencom-
missie doet hier-

voor een voorstel maar u als lid hebt 
het laatste woord.  
 
We nodigen u dan ook uit om op dins-
dag 26 september uw stem uit te bren-
gen op de ALV. Tijdens deze bijeen-
komst zal ook het verkiezingsprogram-
ma worden besproken en wat daarbij 
op hoofdlijnen wat de SP betreft de be-

langrijkste thema’s worden voor Venlo, 
waar gaan we op inzetten en wat zijn 
onze doelen? Ook hierover horen we 
graag uw mening, opmerkingen en 
aanvullingen. 
  
Zowel voor het verbeteren van het pro-
gramma als voor de kieslijst kunnen er 
wijzigingen aangedragen worden.  
 

Op 25 augustus werd fractievoorzitter 
Ton Heerschop door het bestuur al aan-
gewezen als lijsttrekker. Kandidaten 
voor de andere plekken op de lijst kun-
nen zich presenteren en een gooi doen 
naar een hogere of lagere plaats.  
 
De ledenvergadering 
begint om 19.30 uur 
in de grote zaal van 
de Witte kerk, Agnes 
Huijnstraat 3 te Venlo 
(de zaal is open vanaf zo’n 19:00 uur). 
 
Uiteraard is er ook gelegenheid om an-
dere vragen en de actualiteit te bespre-
ken. Graag tot ziens op de ALV!  

ALV beslist op 26 sept. over kieslijst en programma 

AGENDA 
 
 

 Fractieoverleg op maandag   

25 september en 9, 23, en 30 

oktober. Steeds om 19.30 uur in 
de fractiekamer, Hanzeplaats 1 

te Venlo (nieuwe stadskantoor). 
 

 Bestuursoverleg op dinsdag  

3 oktober en 7 november om 

19.30 uur in de fractiekamer, 
Hanzeplaats 1 te Venlo. 

 

 Kerngroep op dinsdagen 10 

oktober en 14 november 20.00 

uur in Boulevard Hazekamp, 
Albert Verweystraat 6 Blerick. 

!!  Speciale aandacht voor 10 

oktober: dan komt Sandor 
Kwarten (slachtoffer) vertellen 

over preventie kindermishande-
ling en seksueel misbruik. 
 

 Op zaterdag 4 november is 

de ‘Nieuwe Ledendag’ in de 
Tweede Kamer te Den Haag.  
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Over de realisatie van een brug en torenhoog monu-
ment in de wijk Nieuw Stalberg is veel te doen. Ook 
de SP werd aangesproken door omwonenden en de 

fractie heeft de nodige vragen over de wijze 
van omgaan met de bouwvergunning, het 
verwijzen naar de Fliegerhorst en (alweer!) 
de manier van communiceren met omwonen-
den. Dus mocht B&W op 7 september weer 

eens raadsvragen van ons ontvangen. 
 
De afgelopen weken is er commotie ontstaan over de 
brug die in nieuwbouwwijk Nieuw Stalberg zal worden 
gebouwd. De SP heeft begrepen dat deze brug in 2008 
is opgenomen in de plannen van deze nieuwbouwwijk 
en dat de firma Heijmans de financiering op zich heeft 
genomen. Daarmee is de formele rol van de gemeen-
teraad wellicht uitgespeeld. Immers, budget en ruim-
telijke inpassing zijn al geregeld zou je zeggen. 
 
SP-fractievoorzitter Ton Heerschop: “Toch zit in dit 
dossier een punt van zorg. Immers verwijst het monu-
ment bij de brug naar de periode dat op deze locatie 
het nazi-vliegveld Fliegerhorst Venlo lag. Moet je een 
monument daarvoor zo prominent willen?” 
“De brug zoals nu gepland heeft geen educatieve 
waarde aangaande de geschiedenis en zou dus ook 
niet moeten verwijzen naar de Duitse bezetter.” 
 
Toch lijkt dit wel de bedoeling uitgaande van het hui-

dige ontwerp. De vraag is hoe dit dan zal 
overkomen bij de landen die in 1944 en 
1945 in Nederland gevochten hebben om 
ons land te bevrijden? Realiseren de bou-
wers zich dat dit tot pijnlijke situaties kan 
leiden als deze verwijzingen zo nadrukkelijk 
worden opgenomen? En als zij dit niet 

doen, is het dan niet de morele plicht van het stadbe-
stuur om hen hier op te wijzen?  
 

Ton Heerschop: “De SP wil de geschiedenis van dit 
gebied in de periode 1940-1945 niet verzwijgen. Maar 
er zijn wat ons betreft voldoende passende herinnerin-
gen nu al in dit gebied aanwezig zoals de resten van 
de Fliegerhorst zelf, een monument op het terrein en 
ook is een rotonde naar het vliegveld vernoemd.” 
 
Op de rotonde na hebben de overige elementen allen 
een enigszins educatief karakter. Daarnaast bestaan 
er verenigingen, historici en fora die op een zeer dis-
crete wijze deze geschiedenis verwoorden en de herin-
nering aan deze periode invulling geven. 
 
Ton Heerschop: “Daarnaast wijst de SP op het feit dat 
het eigenlijk wel vreemd is dat een brug waarop 
niemand zit te wachten al voor haar aanleg controver-
sieel is. De stad die duurzaamheid zo nadrukkelijk na-
streeft bouwt een brug over een gat dat nog gegraven 
moet worden?!? Voor een verbinding waar nauwelijks 
mensen op zitten te wachten. En dat op basis van een 
bijna tien jaar oud plan.” 
“Van duurzaamheid 
is hier natuurlijk 
geen sprake meer. 
Het gaat een brug 
worden die niemand 
wil (op wellicht de 
financier na) en die 
tot in lengte van ja-
ren, mogelijk internationaal, tot discussies zal leiden.” 
 
Als SP deden we dan ook een oproep bij de raadsvra-
gen aan het gemeentebestuur om met de financier, 
bouwer en met de omwonenden in overleg te gaan 
over een ander ontwerp van deze onnodige brug met 
monument/toren. 
Of nog beter; de bouw helemaal achterwege laten. Dit 
om te voorkomen dat een verkeerd signaal wordt uit-
gezonden naar mensen bij wie de associatie met de 
Tweede Wereldoorlog nog steeds een open wond is. 

Noodzaak brug Nieuw Stalberg? 

In juli en augustus was de SP op de markt in Venlo en 
Arcen om opnieuw aandacht te vragen voor de situa-
tie in de zorg. Want ook al klagen zorgbestuurders dat 
er geld tekort is, tegelijkertijd wordt er nog steeds 

personeel ontslagen en/of uren 
gekort, wordt er personeel gewor-
ven in het buitenland, krijgen 
zorgvragers minder zorg geleverd, 
en gelijktijdig kennen diezelfde 
zorgbestuurders zichzelf nog 

steeds een torenhoog salaris toe, vaak (ver) boven de 
wettelijke norm. 
 
Woordvoerder Angelique Weingarten: “Dat meten met 
twee maten ergert enorm. Het is tenenkrommend dat 

de politiek maar niet is staat is, of wil zijn, om 
iets te doen aan deze ongelijkheid. Dat laat 
ook de beantwoording zien van de raadsvra-
gen die we in juni stelden, waarbij het ge-

meentebestuur van Venlo vooral terugverwijst naar de 
zorginstanties omdat ze voor zichzelf geen rol ziet.” 
 
De politiek bevragen is het ene, uiting geven aan de 
publieke verontwaardiging is belangrijker. Dat deden 
we met een ludieke actie in de binnenstad (15 juli) en 
in Arcen (23 augustus) tijdens de Sfeermarkt. Op die 
manier bereiken we ook mensen van buiten Venlo 
waarmee de actie ook in een breder perspectief komt. 

Basisschool de Toermalijn in de wijk Op de Heide in 
Tegelen wil graag in het naastgelegen leegstaande 
pand (de in 2016 gesloten school de Cocon) een kind-
centrum realiseren en had daar afspraken over ge-
maakt met de gemeente maar dit verloopt zo stroef 
dat de school zich zorgen maakt of realisatie nog wel 
van de grond komt. De SP heeft hierover de nodige 
vragen, die ze op 24 juli naar B&W stuurde.  
 
Het kindcentrum herbergt ondersteuning bij de opvoe-
ding, logopedie, fysiotherapie en andere aan jonge 
kinderen gerelateerde behoeften. ”Een prima plan, 
zeker voor deze wijk waarin de leefbaarheid dikwijls 

onder druk staat en docenten mer-
ken dat er behoefte is aan onder-
steuning bij een behoorlijk aantal 
gezinnen. Dergelijke initiatieven 
zijn waardevol en dan is het juist 

vreemd dat de gemeente daar kennelijk laks mee om-
gaat.”, zegt SP-fractievoorzitter Ton Heerschop. 
  
De school loopt tegen onwil vanuit de gemeente aan 
als het gaat om de verdere invulling van dit kindcen-
trum, dat eigenlijk eind december 2016 zou beginnen. 
De wijze van communiceren en het uitblijven van dui-
delijkheid frustreert enorm. Heerschop: “Begrijpelijk 
en ook de SP wil weten hoe het nu zit. Hopelijk leiden 
onze vragen ertoe dat ‘t kindcentrum er kan komen.” 

Actie tegen het gegraai in de zorg Komst kindcentrum gefrustreerd? 


