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Vragen over de Venlose aanpak van de coronacrisis
De SP stelt raadsvragen bij de huidige
aanpak van de coronapandemie in de
Veiligheidsregio Limburg-Noord. Ook
trekken we de democratische legitimatie
van besluiten die het bestuur van de
Veiligheidsregio neemt in twijfel.
SP-raadslid Ton Heerschop stelde eind
augustus nog vragen aan B&W: “Het
ziektebeeld van dit coronavirus is in
sommige gevallen uitermate
naar. Genoeg reden om er ook
vanuit de lokale politiek serieus
naar te kijken.”
“Maar de gemeenteraad staat buitenspel
en kan pas achteraf haar controlerende
taak uitvoeren. Onlangs publiceerde de
Veiligheidsregio een verslag over haar
aanpak van de coronacrisis. De gemeenteraad controleert getrapt ook de
Veiligheidsregio en dus, vindt de SP,
moet ook het democratische debat over
dit verslag gevoerd kunnen worden. En
daarmee over de corona-aanpak. Reden
om daarover raadsvragen in te sturen.”
Waar het volgens ons nu fout gaat - bij
de aanpak van de pandemie - ligt in het
begin van de corona-uitbraak. Toen verbaasde de SP zich erover dat de GGD
geen bron- en contactonderzoek ging
doen. Een vereiste voor een goede aanpak van een uitbraak infectieziekte.
Ton Heerschop: “De structuren van crisisbeheersing in Nederland waren ge-

woon niet toegerust op de omvang van
deze pandemie. Wij willen als SP daarom de democratische mogelijkheden
hebben om het bestuur te bevragen.
Doordat de Veiligheidsregio (en de burgemeester als haar voorzitter) nu een
evaluatie heeft gemaakt kan het niet zo
zijn dat de gemeenteraad stil blijft.”
“Door een bepaalde opschaling (GRIP
4) staat de gemeenteraad nu echter
buitenspel. De raad kan pas achteraf,
na afloop van de crisis, het college bevragen over de
aanpak van een
incident en nu dus
de pandemie.”
“We kunnen nu
geen vraagtekens plaatsen bij de noodverordeningen. Niet alleen in Venlo
maar in alle gemeenten is dit het geval.
Van die onmacht moeten we af. Ik wil
de burgemeester kunnen bevragen
over de aanpak, als het goed geregeld
is of als het anders moet.”
Ook stellen we vragen bij hoe wordt
omgegaan met de coronapandemie. Zo
hoeft potentieel besmet materiaal
(zoals schorten van verpleegkundigen)
niet volgens de zware eisen van een
pandemie te worden afgevoerd. Dat is
raar. De SP vindt dat de burgemeester
als voorzitter van de Veiligheidsregio
ook dat aspect onder de aandacht mag
brengen in Den Haag.

Flyeractie om gebruik minimaregelingen te stimuleren
Elk jaar blijft er geld liggen bestemd
voor financiële ondersteuning voor
mensen met een laag inkomen. Er maken te weinig mensen gebruik van deze
regelingen. Om de bestaande mogelijkheden voor minima extra onder de aandacht te brengen is de SP gestart met
een actie waarbij actief flyers worden
rondgebracht waarop aandacht wordt
gevraagd voor de vele diverse inkomensondersteunende regelingen.
Fractievoorzitter Angelique Weingarten:
“Mensen met een laag inkomen
hebben het al moeilijk genoeg,
daarom zijn er in de gemeente
Venlo speciale regelingen. Hierdoor hoef je soms moeilijke keuzes niet
te maken, zoals je kind niet laten sporten omdat de contributie te hoog is.
Daar zijn juist de regelingen voor. Die
kunnen een boel stress wegnemen en
ervoor zorgen dat je toch voldoende
geld hebt om de vaste lasten van te
kunnen betalen, van te leven, eten en

kleden, én om leuke dingen te doen
voor de kinderen of jezelf.”
“Juist daarom is het jammer dat twee
derde van de mensen die recht hebben
op deze inkomensondersteuning, er
geen gebruik van maken. Kennelijk is
het lastig om deze mensen te bereiken.
We hebben daar al vaker aandacht
voor gevraagd in de gemeenteraad en
gaan de gemeente nu met onze flyeractie helpen om meer mensen gebruik
te laten maken van de minimaregelingen. Om te beginnen worden deze flyers bezorgd in de wijken Vossener en
Venlo-oost.”
“Want als al die verschillende regelingen onbekend zijn of mensen niet weten hoe ze daarvan gebruik kunnen
maken, dan wil de SP ze daar graag bij
helpen. Als we op deze wijze mensen
kunnen helpen én de armoede verder
kunnen terugdringen, dan is de actie al
geslaagd.”
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AGENDA
Vanwege het Coronavirus
vinden veel bijeenkomsten digitaal plaats. Dit geldt ook voor
onze fractieoverleggen en scholingen. Mocht de situatie dat
weer toelaten dan worden spoedig nieuwe (fysieke) bijeenkomsten bekend gemaakt.
Bestuursoverleg op dinsdag
13 oktober van 19.00 tot 20.00
uur in Boulevard Hazenkamp,
Albert Verweystraat 6 in Blerick.
Bijeenkomst denktank op
dinsdag 13 oktober om 20.00
uur in een zaaltje in Boulevard
Hazenkamp te Blerick.
Ledenvergadering op 29
september. Meer info via e-mail.

Ombudstaak SP
hulpdienstspvenlo@protonmail.com
077 785 0546 (zo nodig voicemail)

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen, 06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Denktank
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Angelique Weingarten
06-42 53 88 56, kylin@home.nl
Raadslid, fractiesecretaris
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl
Raadslid, penningmeester
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid
Ton Heerschop, 06-40 06 66 13
ton.heerschop@gmail.com

WETHOUDER
Sociale zaken, Werkgelegenheid en Sport
Alexander Vervoort
06-456 11 649, avervoort@sp.nl

Raadsvragen over zwemvaardigheid

Opdracht WAA: zoek de misstanden uit

We blijven ons zorgen maken over de zwemvaardigheid van kinderen en net zo strijden we voor de terugkeer van zwemlessen in het basisonderwijs. De noodzaak van zwemlessen wordt wederom bevestigd in het
onlangs gepubliceerde witboek ‘De rol van de school
bij zwemveiligheid’ door NL Zwemveilig.

De SP kreeg antwoorden op haar vragen die zij in juli
stelde aangaande de WAA. Belangrijkste antwoord is dat
het college van Venlo de overige bestuursleden van de
WAA (gemeenten Bergen en Beesel) wil overtuigen dat
een onafhankelijk onderzoek naar de situatie bij de WAA
noodzakelijk is.
Daarnaast krijgt de SP signalen dat er
binnen de WAA ook zaken in beweging komen. Onze aandacht voor dit
dossier en de moed van enkele werknemers binnen de
WAA om met misstanden naar buiten te treden heeft dat
in ieder geval tot resultaat geleid.

Fractievoorzitter Angelique Weingarten: “In een waterrijk land als Nederland is het van levensbelang dat
iedereen kan zwemmen. Jong geleerd
is oud gedaan, maar niet als je de
verkregen zwemvaardigheid niet op
peil houdt. Voor de SP heeft hier de
basisschool een centrale rol.”
Het behalen van zwemdiploma’s is van levensbelang
maar ook het op peil houden van zwemvaardigheid.
Alleen door te doen behoud je deze vaardigheid. Het
zwemmen in een zwembad is onvergelijkbaar met het
zwemmen in open water, wat ook veel kinderen doen.
Hiervoor moeten vaardigheden worden aangeleerd.
“In het witboek staan praktijkvoorbeelden die ook in
de gemeente Venlo navolging zouden moeten vinden.
Ook willen we dat de minimavergoedingen voor het
behalen van een zwemdiploma te verruimen.”
“Momenteel is het mogelijk een zwemvoucher aan te
vragen via de minimaregeling bij Stichting Leergeld.
Echter is deze ontoereikend, het maximaal haalbare is
het A-diploma. Met alleen een diploma A ben je niet
zwemvaardig. Het A en B-zwemdiploma zou behaald
moeten kunnen worden met een zwemvoucher, dit is
toch wel het minste.”

Toen de SP van diverse mensen, onafhankelijk van elkaar, hoorde vertellen dat er inderdaad misstanden zijn
voorgevallen, was er alle reden om aan de bel te trekken
en zelfs iemand te helpen om aangifte te doen.
SP-wethouder Alexander Vervoort heeft het dossier WAA
in zijn portefeuille sociale zaken: “Er waren mensen verrast dat mijn eigen SP-fractie vragen stelde
over een dossier waar ikzelf politiek-bestuurlijk
verantwoordelijk voor ben. Ik ben juist blij met
een kritische fractie. Daar waar er zaken mis gaan dienen
ze aangepakt te worden.”
“Via het gemeentebestuur ga ik de WAA vragen om uit te
zoeken wat er aan de hand is, of de aangegeven misstanden plaats vonden en wat daaraan gedaan wordt.”
Het zou goed zijn de klachten onafhankelijk te laten onderzoeken en zaken die verbetering behoeven kenbaar te
maken. “Misstanden dulden we niet; niet als SP, niet als
gemeente Venlo en ook niet als WAA. Laat dat duidelijk
zijn.”, aldus onze SP-wethouder.

Weer vragen over Kaldenkerkerweg

Ledenvergadering SP op 29 september

De SP kreeg opnieuw klachten van omwonenden van
de Kaldenkerkerweg in Tegelen over hoe sommige
weggebruikers deze weg als racebaan gebruiken, en
over lange zware vrachtwagencombinaties die daar
niet zijn toegestaan. Gemeente en politie wijzen naar
elkaar en intussen lijkt er niks te gebeuren. Reden
voor de SP om samen met EENLokaal (wederom) vragen te stellen aan het gemeentebestuur.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Binnenkort zal het
conceptverkiezingsprogramma en
kandidatenlijst van de SP voor deze verkiezingen bekend
worden gemaakt.

SP-raadslid Ton Heerschop: “Al jaren zijn er beloften
van de gemeente om in te grijpen op de Kaldenkerkerweg, maar er is nog geen spade de
grond ingegaan. Verdere navraag leerde dat er ook met lange zwaardere
vrachtwagencombinaties werd gereden, zogenaamde LZV’s, die daar helemaal niet toegestaan zijn, zo bleek uit emailwisselingen tussen gemeente en bewoners.
Vreemd echter dat de gemeente wijst naar de politie
voor handhaving en de politie stelt geen capaciteit te
hebben.”
“De omwonenden voelen zich aan het lijntje gehouden
en ik begrijp dat goed.”
“Eigenlijk moet de weg vanaf het kruispunt onderaan
de berg (oude verbindingsweg) tot aan de grens aangepakt worden. Zowel de afwatering als het wegdek
en de indeling van de weg.”
“Het liefst ziet de SP dat vrachtverkeer dat geen lokale
bestemming is van de Kaldenkerkerweg verdwijnt. De
weg moet ook zodanig aanpast worden dat ze niet
meer zal uitnodigen om te racen.”

Op de ledenvergadering van dinsdag 29
september gaan wij deze eerste versie
samen met jou bespreken. Eventuele
wijzigingen/aanvullingen die we samen
vaststellen worden ingebracht bij het
landelijk bestuur. Zo kun je direct invloed uitoefenen op
het verkiezingsprogramma van de SP.
Hierop zal begin november een tweede versie van het
programma verschijnen. Deze zullen we bespreken op
een volgende ledenvergadering in die maand (donderdag
19 november).
Voor beide ledenvergaderingen krijgt u een uitnodiging
per e-mail met daarin ook de tijden en adres of weblink.

Wederom toename van treinen met
gevaarlijke lading dwars door Venlo
De SP maakt zich samen met de partijen EENLokaal en
PvdA zorgen om de steeds toenemende hoeveelheden
gevaarlijke stoffen die per spoor door
Venlo komen. Ook vorig jaar was er
weer een toename te zien. We moeten
snel de regie in eigen hand nemen om
de veiligheid serieus invulling te geven.
Daarom roepen we de gemeente tot actie op om ProRail
en ministerie dringend te manen de toenemende stijging
van vervoer van gevaarlijke stoffen terug te dringen.
Lees er meer over op onze website: http://tiny.cc/dtqwsz
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