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Bewoners duidelijk over windpark tegen deputé
Op 18 augustus kwam gedeputeerde
Bob Ruers op onze uitnodiging naar de
Boekend om over de geplande locatie van de
windturbines op Greenport
in gesprek te gaan met
bewoners die de deputé
tevens vragen konden stellen en hun
bezwaren en zorgen kenbaar maken.
In de Boostenhof in Boekend waren er
zelfs stoelen tekort want een dikke honderd aanwezigen gingen met SPgedeputeerde
Bob
Rue rs
(Energie, Duurzaamheid en Wonen) in gesprek over het geplande windturbinepark.
Eind september wordt in Provinciale
Staten een besluit genomen over het
windmolenpark, daarom wilde de gedeputeerde goed geïnformeerd worden en
van omwonenden zelf vernemen hoe zij
denken over de windturbines.
De volle zaal was zeker een goede opkomst maar er hadden ook wel wat
meer voorstanders mogen komen opdagen waarmee er ook een meer gemengde discussie zou zijn. Nu waren er vooral tegenstanders van de geplande windmolens. Niets ten nadele daarvan want
er werden goede vragen gesteld en
sterke meningen geuit maar “bij aan-

vang was al duidelijk hoe de zaal
dacht”, zei een meneer terecht.
De discussie ging
vooral over het
‘hoe nu verder in
de provincie’ en
wat er nodig is
om ook andere fracties te benaderen en
hen te vertellen hoe men in de zaal (en
in Blerick, Boekend en Heierhoeve)
denkt over de provinciale plannen.
Want de zaal was duidelijk; het draagvlak voor de geplande turbines en de
locatie daarvoor lijkt nihil. In september is Provinciale Staten aan zet en zal
een besluit moeten nemen.
Na het duidelijke “nee” van de gemeenteraad in maart, zijn de aanwezigen nu
vooral boos en teleurgesteld in de provincie dat ze aantal turbines op de
voorgestelde locatie er via een PIP
(provinciaal inpassingsplan) kennelijk
hoe dan ook door wil drukken.
Fractiechef Ton Heerschop: “De
SP blijft er bij dat er draagvlak
moet zijn bij de direct getroffen
omwonenden van het windmolenpark. Als dat ontbreekt moet er gekeken worden naar alternatieven, daarvoor hebben we in de gemeenteraad al
enkele keren aandacht voor gevraagd.”

Vragen over stageplekken voor MBO-studenten
Onlangs meldden diverse media dat
jongeren met een migratie-achtergrond
enorme problemen ondervinden bij het
zoeken naar een stageplek op het MBO. Er zijn
zelfs studenten die om
die reden hun opleiding
niet kunnen afronden.
SP-raadslid Stefan Hugues: “Het mislopen van een stageplek of er na veel
getouwtrek alsnog aan kunnen beginnen, kan doorwerken tijdens de verdere
studie en latere loopbaan. Als door de
problemen de stage mislukt dreigen
jongeren met een lagere startkwalificatie aan hun werkcarrière te beginnen,
of moeten ze noodgedwongen van studie veranderen en net zo ligt schoolverlaten zonder diploma op de loer, met
alle gevolgen vandien. Reden om hierover raadsvragen te stellen.”
Hugues: “We willen van het B&W weten
hoe ernstig het probleem rondom stageplekken in onze regio speelt en of het
College hierover in gesprek is met het
onderwijsveld en de werkgevers en wat

er dan aan gedaan wordt.”
Stefan Hugues: “Tijdens de begroting
in 2014 werd al eens door SP en
PvdA een motie aangenomen
waarin we opriepen tot actief
beleid aangaande werkgelegenheid en stageplaatsen vanuit de gemeente. De gemeenteraad heeft dus al
vaker aandacht gevraagd voor stageplekken. We willen dan ook nu van
B&W weten wat er sindsdien aan beleid
is ontwikkeld en of de resultaten daarvan zijn geëvalueerd en waartoe dat
leidde.”
Hugues: “In de vorige raadsperiode
(2014-2018) zat ik in de raadswerkgroep Niet-Westerse Allochtonen waarin alle politieke partijen waren vertegenwoordigd en zich ook over de kwestie van het vinden van een stageplek
boog. De werkgroep deed onderzoek en
kwam met enkele aanbevelingen aan
het gemeentebestuur. We willen dan
ook nu weten wat er tot nu toe met die
aanbevelingen is gebeurd, en dan specifiek over stageplekken voor MBO’ers.”
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AGENDA
Fractieoverleg op de maandagen 24 september, 8 en 29
oktober om 19.30 uur in de fractiekamer, Hanzeplaats 1 te Venlo
(stadskantoor, kamer 1.11).
Bestuursoverleg op dinsdag
2 oktober om 19.30 uur in de
fractiekamer, Hanzeplaats 1 te
Venlo (stadskantoor, 1.11).
Bijeenkomst denktank op
donderdag 27 september en op
dinsdag 9 oktober, 20.00 uur in
Boulevard Hazenkamp, Albert
Verweystraat 6 in Blerick.
Partijraad op 22 september,
11.00 uur, SP-pand Amersfoort.
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Komt de ambulance nog op tijd?
Begin september stelden SP en CDA samen mondelinge vragen aan het college van B&W over de aanrijdtijd
van de ambulance voor Arcen. De
ambulancepost in Well dreigt te worden verplaatst waardoor de wettelijke aanrijdtijd bij spoed (15 minuten)
niet meer gehaald wordt. Dit baart
ons zorgen, we willen van B&W weten hoe ze zorgt dat
de ambulancezorg gewaarborgd blijft.
SP-raadslid Petra Raijer: “Het ambulancevervoer voor
Arcen is nu gegarandeerd vanuit de ambulancepost in Well (afstand tot Arcen is 12 km) waardoor de gemiddelde aanrijdtijd binnen het kwartier blijft.”
Echter leven er plannen om deze ambulancepost Well
te verplaatsen naar het industrieterrein ten noorden
van Nieuw Bergen, op een afstand van 19,3 km van
Arcen. Hierdoor gaan de wettelijke aanrijdtijd bij spoed
van 15 minuten niet meer gehaald worden.
Daarover maakt de SP zich zorgen. Deze zorgen wor-

den ook door het CDA gedeeld en daarom stelde ik namens beide partijen hierover raadsvragen op 5 september. We wilden van het gemeentebestuur weten op welke manier ze ervoor gaat zorgen dat de ambulancezorg
voor de inwoners van Arcen - en de vele toeristen die er
verblijven - gewaarborgd kan blijven aan de wettelijke
norm.
De reden van de verplaatsing naar Nieuw Bergen is dat
de ambulancepost in Gennep wordt gesloten. Vanuit
Nieuw Bergen kan burenhulp geboden worden naar de
regio Gennep. Dit zal betekenen dat er vaker een ambulance minder inzetbaar zal zijn voor de gemeente Venlo.
Petra Raijer: “We vragen ons daarbij af of de capaciteit
aan spoedeisende hulp dan nog wel voldoende is?
Wethouder Schatorjé (EENLokaal) gaf als antwoord dat
er momenteel overdag twee ambulances en 's nachts
één ambulance paraat staat in Well. Als de verhuizing
naar Nieuw Bergen doorgaat - want dat is nog in onderzoek - wordt er zorgvuldig gekeken naar de regionale
dekking zodat ambulances binnen de wettelijke normtijden blijven rijden. De gemeente Venlo zal dit scherp in
de gaten gaan houden.

Wat is effect nieuwe dienstenrichtlijn EU?
Momenteel werkt men in ‘Brussel’ aan een nieuwe versie
van de EU-dienstenrichtlijn. Deze nieuwe versie heeft
naar mening van de SP zeer negatieve effecten op de lokale democratie. Waar nu besluiten van gemeenteraden achteraf kunnen worden getoetst moeten deze besluiten bij de
nieuwe dienstenrichtlijn eerst vooraf aan
Brussel worden voorgelegd. Onwenselijk en onnodig maar
wat kan de gemeente nog?

Zo willen we van hen weten welke gemeentelijke werkzaamheden er onder de reikwijdte van de dienstenrichtlijn vallen en welke extra kosten (bijvoorbeeld aan inzet
van ambtelijke capaciteit) er gemaakt moeten worden
als deze nieuwe richtlijn van kracht gaat worden?

Weingarten: "Indien de nieuwe dienstenrichtlijn van
kracht zou worden, zouden voorstellen voor de gemeenteraad drie tot zes maanden moeten wachten op 'groen licht' vanuit Brussel, wat de
SP-raadslid Angelique Weingarten: "Stel dat de gemeente lokale democratie onnodig gaat verlammen
Venlo besluit om het winkelgebied te verdichten en ongetwijfeld leidt tot nog minder vertrouom leegstand in de winkelkernen en daarmee ver- wen in de gemeente en in de politiek."
loedering tegen te gaan. Eerst toestemming vragen aan Brussel! Of de gemeente wil nieuwe re- De SP vindt dat er alles aan gedaan moet worden om
gels invoeren ten aanzien van kamerverhuur ten- deze onnodige inbreuk/ aanval op de lokale democratie
einde huisjesmelkers aan te pakken, eerst langs Brussel. vanuit Brussel een halt toe te roepen. We willen van
Het effect zal naar mening van de SP een verlamming zijn B&W graag horen welke maatregelen ze denkt te nemen
van de lokale democratie. Vandaar dat we vragen stelden en welke partners ze hierbij betrekt.
aan het gemeentebestuur."

Voedselkaravaan 27-10 in Venlo
Op 27 oktober 2018 organiseert de SP Werkgroep Landen Tuinbouw Noord-Limburg samen met het landelijk netwerk Voedsel Anders de Voedselkaravaan. In Venlo staat
deze karavaan stil bij de mogelijkheden om de gangbare
landbouw te verduurzamen, én om het onderlinge begrip
tussen boer en burger, stad en platteland te verbeteren.
Dit jaar trekt Voedsel Anders met een zogenaamde Voedselkaravaan in 8 steden/regio's in
Nederland de stad in en het platteland op. Op
zaterdag 27 oktober is Venlo de pleisterplaats
voor Noord-Limburg/Zuidoost-Brabant.
De SP Werkgroep Land- en Tuinbouw Noord-Limburg is
gevraagd de organisatie van deze dag op zich te nemen
vanwege haar 15 jaar ervaring met het organiseren van
informatiebijeenkomsten over landbouw-gerelateerde onderwerpen.

wisseling tussen de regio’s. Op het middagprogramma
staan diverse workshops rond thema’s zoals de verduurzaming binnen veehouderij en de hervorming van het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese
Unie, met een inleiding van Niek Koning.
Ook zullen inspirerende initiatieven uit de regio zich presenteren en komt er antwoord op vragen als wat de
meest kansrijke, duurzame alternatieven zijn voor beleid, praktijk en onderzoek rond de gangbare land- en
tuinbouw en hoe kunnen er nieuwe bruggen worden geslagen tussen boeren en burgers?
Noteer nu al de datum van zaterdag 27 oktober 2018 in
uw agenda, meer informatie over exacte tijden en locaties volgt op een later moment. Informatie over de Voedselkaravaan
staat
op
www.voedselanders.nl/devoedselkaravaan-2018

’s Ochtends zijn er excursies naar inspirerende bedrijven
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Voedsel Anders is een landelijk netwerk
dat in 2012 is gestart om de beweging te
versterken van mensen in Nederland en
Vlaanderen die een ander systeem van
voedsel en landbouw willen.

