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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-
dagen 23 september en 7 en 21 
oktober om 19.30 uur in het 
stadskantoor Venlo, 1e etage, 
vergaderruimte 1.09. 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
8 oktober van 19.00 tot 20.00 
uur in Boulevard Hazenkamp, 
Albert Verweystraat 6 in Blerick.  

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 8 oktober, 20.00 uur in 
Boulevard Hazenkamp, Blerick.  

 Ledenberaad op donderdag 
19 september om 19.30 uur in 
Boulevard Hazenkamp, Blerick.  

 Regioconferentie op zaterdag 
12 oktober in Oranjerie, Kloos-
terwandplein 12-16 Roermond.  

Venlo dient 4 ton extra te betalen om 
te zorgen dat in de regio de brandweer-
zorg op peil blijft. Met de bijdrages van 
de veertien andere gemeenten in de 
regio komt er structureel 2,1 miljoen 
euro extra voor de brandweer beschik-

baar. Dit besluit was 
er eentje met het mes 
op de keel, het was of 
instemmen of de 
brandweer in zwaar 

weer brengen. Wij staan voor een goe-
de veiligheidsketen maar niet als ge-
meenten voor het blok worden gezet. 
 
SP-raadslid Ton Heerschop: “Onlangs 

was het alarmnummer 112 uren 
uit de lucht. Een samenleving die 
zo enorm afhankelijk is van ICT 
heeft dan een probleem. Maar 

wat zagen we, veiligheidsregio’s schaal-
den op. De crisisstructuren werden op-
getuigd. Hulpverleners gingen de straat 
op. En ondanks de blunders die lande-
lijk gemaakt zijn, stonden zij paraat.” 
 
“Deze mensen van de werkvloer verdie-
nen ons respect. Zij maken het verschil 
voor de mensen op straat, niet de ma-
nagers in dure pakken. De veiligheids-
regio lijkt net als veel andere gemeen-
schappelijke regelingen ook een Rupsje
-nooit-genoeg.” 
 
De kostenstijging komt deels omdat de 
Veiligheidsregio heeft verzuimd om 
werkgeverspremies voor haar vrijwilli-
gers te betalen. 

Ton Heerschop: “Wat de SP betreft 
moet de organisatie dergelijke blunders 
zelf opvangen en niet de hand ophou-
den bij de gemeenten. Het is overigens 
een schande dat deze fout gemaakt is, 
zeker gezien de mate waarop de veilig-
heidsregio op vrijwilligers leunt.” 
 
“Voor nu kunnen we als 15 regioge-
meenten niets anders dan instemmen 
met de extra bijdrage van 2,1 miljoen 
euro aan de Veiligheidsregio om de 
brandweer in de lucht te houden. We 
staan als gemeenteraad met de rug 
tegen de muur, dit moet anders. Voor 
de komende jaren verwachten we ste-
vige maatregelen om te voorkomen dat 
de kosten uit de klauwen lopen.” 
 
Heerschop: “Wat de SP betreft moet 
ook gekeken worden naar de verhou-
ding tussen management en de men-
sen op de werkvloer. Zowel in aantal-
len als in beloningsstructuur zou met 
name in het management nog wel ge-
sneden kunnen worden.” 
 
“Als SP zetten 
wij dat geld 
liever in voor 
de brandweer-
mensen en de  
officieren van dienst die in het veld hun 
werk doen.” 
 

“De SP wil de mensen die dagdagelijks 
voor onze veiligheid klaar staan bedan-
ken voor hun inzet in onze gemeente.” 
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SPeerpunten 

Veiligheid boven alles maar ook koste wat kost? 

De toename van giftreinen dwars door 
de gemeente vinden we een gevaar. De 
vele extra (en langere) treinen geladen 
met gevaarlijke stoffen doet ook wat 

met de veiligheid en 
de verkeersdrukte. 
In augustus peilden 
we in de buurt 
rondom het rangeer-

terrein, Vierpaardjes, hoe de omwonen-
den hier tegenaan kijken, of onze zor-
gen gedeeld worden en wat we daaraan 
kunnen doen. 
 
De antwoorden op onze raadsvragen, 
die we in juni aan B&W stelden, waren 
niet bevredigend. Daarom heeft de SP 
het thema op de raadsagenda van sep-
tember gezet voor een debat over de 
ontstane situatie. 
 
Het probleem is dat vanaf volgend jaar 
er 6x meer giftreinen door Venlo rijden 

dan toegestaan. Met de enorme hoe-
veelheid aan gevaarlijke stoffen, die 
dwars door de gemeente gaan rijden, 
neemt het gevaar op een mogelijke 
giframp ook toe. 
 
De SP heeft hierover in de afgelopen 
jaren vaker aan de bel getrokken maar 
de extra toename aan spoorvervoer 
(die er vanaf 2020 ontstaat) is reden 
om opnieuw onze zorgen te uiten. 
 
Aan de hand van de verkregen ant-
woorden op enkele vragen, willen wij 
de zorgen van de 
direct omwonenden 
meenemen en deze 
onder de aandacht 
brengen van burge-
meester en wet-
houders in Venlo en zo ook de druk 
opvoeren bij het ministerie en de 
spoorvervoerders. 

Zorgen peilen in de buurt over toename giftreinen 

WETHOUDER 
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Alexander Vervoort 
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De doelstelling om hogere rapportcijfers te realiseren 
is voor de SP geen doel, deze rapportcijfers zijn sub-

jectief. Ga de wijken in, vraag de 
bewoners van wijken en kernen 
waarom men zich op plekken onvei-
lig voelt en wat men zelf denkt dat 
er moet gebeuren. Maak eerst een 

prioritering op wijk- en straatniveau. 
 
SP-fractievoorzitter Angelique Weingarten: “Een rap-

portcijfer zegt niets. Als ik de stadspeiling invul 
op een dag dat er bijvoorbeeld een eenmalig 
incident is gebeurd in mijn straat, zal dat in-
vloed hebben op mijn antwoorden. Pak de echte 

oorzaken aan, bij de bron.”, zo begon ze haar betoog 
bij het raadsdebat over veiligheid op 11 september. 
 
Weingarten: “Adres gerelateerde problematiek, zoals 
illegale kamerverhuur, is alleen aan te pakken door 
handhaven, handhaven en nog eens handhaven! Over-
last veroorzaakt door individuen die kamers verhuren 
en zich niet verantwoordelijk voelen voor de gevolgen 
en alleen geld willen verdienen, of het nu kamerver-
huur is aan mensen die anders geen onderdak hebben 
en dus slachtoffer worden van het winstbejag door 
malafide huisjesmelkers of overbewoning in flats door 
arbeidsmigranten die niet anders kunnen omdat hun 
baan gekoppeld is aan verplichte dure huisvesting.” 
 
Angelique Weingarten: “Wie 
moeten we aanpakken? Diegene 
die over de rug van anderen 
geld verdienen. Consequent 
handhaven, niet de slachtoffers 
maar de individuen die verdienen aan mensen die in 
een afhankelijkheidspositie verkeren. Dan maar dage-
lijks controleren. Niet waarschuwen, meteen een boe-
te opleggen, volgende dag terug en als het nog niet 
goed is, dubbele boete. Pakken daar waar het pijn 
doet, in de portemonnee. Wij vragen dan ook het col-
lege of zij achter dit lik op stuk beleid staan en dit op-
nemen in het uitvoeringsprogramma.” 
 
Weingarten: “Bewoners moeten serieus genomen wor-
den als zij overlast ervaren, Het kan niet zo zijn dat 
hun klachten afgedaan worden als zeuren of gene-
geerd worden omdat het lastig is de overlastpleger 

ergens anders te plaatsen, of zij deze overlast nu bewust 
of onbewust veroorzaken.” 
 
“Steeds vaker horen wij meldingen van verwarde perso-
nen in onze gemeente, er is landelijk zelfs een telefoon-
lijn geopend waar men verwarde personen kan melden. 
Een sluitende ketenaanpak is noodzakelijk om verwarde 
personen die hulp te bieden die men nodig heeft. Een 
integraal plan van aanpak moet er komen. Wie doet wat 
en wanneer. Maar ook wie heeft de regie? De SP ver-
wacht dan ook dat er een plan opgenomen wordt in het 
uitvoeringsprogramma waarin duidelijke afspraken staan. 
Zodat deze mensen niet tussen wal en schip vallen.” 
 
Angelique Weingarten: “Ondermijnende criminaliteit, 
weerbarstig en hardnekkig. Opsporen, handhaven, signa-
leren en samenwerken om dit te bestrijden. De SP maakt 
zich zorgen om de slachtoffers, in het nieuwe veiligheids-
beleid wordt kort aan-
dacht besteed aan de 
georganiseerde hennep-
teelt en de vaak zeer 
kwetsbare mensen die 
voor het karretje ge-
spannen worden. Vaak 
wonend in kwetsbare wijken waar het voor de criminelen 
makkelijk is slachtoffers te vinden.” 
 
“De gevolgen zijn enorm. Huisuitzetting vaak met inwo-
nende kinderen die van de ene op de ander dag op straat 
staan zonder toekomstperspectief. Vijf jaar op de zwarte 
lijst bij woningcorporaties…” 
 
Angelique Weingarten: “Samenwerking met politie en 
justitie door informatie te delen en criminelen die zich 
onaantastbaar wanen op de huid te blijven zitten, maak 
de mogelijkheid tot criminele activiteiten op locaties on-
mogelijk, plaats camera’s, handhaaf op overtredingen al 
zijn ze nog zo klein, ben creatief.” 
 
“De SP verwacht een uitgewerkt uitvoeringsplan, met 
duidelijke prioriteiten waarin een sluitende integrale aan-
pak op de genoemde speerpunten.” 
 
De burgemeester gaf in zijn reactie aan de speerpunten 
van de SP serieus te nemen en op te pakken in het uit-
voeringsprogramma. 

Nieuwe veiligheidsbeleid mag best een tandje scherper worden 

Voor een grensgemeente als Venlo zorgt dat voor een 
ongewenste tweedeling waarbij de overlast en drugsgere-
lateerde criminaliteit zullen stijgen. We zagen dat ook in 
2012 met de wietpas toen het aan-
tal straatdealers een enorme vlucht 
nam. Met alle negatieve gevolgen 
van dien in het centrum, in de wij-
ken en in het buitengebied. 
 
Jammer dat de zo gewilde wietproef bij voorbaat al mis-
lukt want het kabinet wilde de proef niet en doet er met 
hun eisen er kennelijk alles aan om te zorgen dat de uit-
komst al vaststaat (mislukking) en regulering van pro-
ductie tot verkoop verder uit het zicht raakt. Een gemiste 
kans derhalve. 
 
Regulering is een haalbare eerste stap, legalisatie van 
softdrugs is de enige oplossing. Maar weer wachten op 
een progressief kabinet dat wel de ballen heeft om wiet, 
de teelt en verkoop uit het criminele circuit te halen? 

Gemiste kans dat kabinet Venlo uitsluit bij proef met legale wiet 
De gemeente Venlo mag van de minister niet deelne-
men aan de landelijke proef met legale wietteelt. Jam-

mer dat Venlo niet de kans krijgt om 
het Venlose model verder uit te rollen 
met gereguleerde teelt en controle op 
kwaliteit en decriminaliseren.  
Goed dat onze gemeente vasthield 

aan haar eisen en zich niet laat ringeloren door de mi-
nister die gemeenten zijn wil wenst op te leggen. 
 
Omdat Venlo de 3 coffeeshops toestaat dat ze wiet 
verkopen aan geregistreerde Duitse klanten, en daar-
aan wil vasthouden, is voor de minister reden om Ven-
lo buiten de proef te houden. 
 
De minister wil dat deelnemende proefgemeenten het 
ingezetenencriterium strikt handhaven. Dat schrijft 
voor dat coffeeshops alleen wiet mogen verkopen aan 
inwoners van de eigen gemeente, die zich na legitima-
tie hebben ingeschreven bij de coffeeshop. 


