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Eindelijk komt het AED-netwerk nu in zicht
Op de dag dat de Reanimatie-Estafette
in Venlo werd gehouden, meldde de
gemeente Venlo dat ze werk gaat maken van het uitrollen van een netwerk
voor AED's in de hele
gemeente en het opleiden van vrijwilligers (die
bij een mogelijke reanimatie vlug ter plekke
kunnen zijn) en ook reanimatie in het
onderwijs verankert. Het heeft enkele
jaren SP-strijd gekost maar dan toch.
In 2008 kwam de SP-Venlo in contact
met de Stichting Hartslag, die in Arcen,
Lomm en Velden actief is. Een enthousiaste groep die ons vertelde over de
manier waarop met de moderne technieken van mobiele telefonie en met
defibrillatoren, zogenaamde AED´s,
veel mensenlevens zouden kunnen
worden gered. De SP wilde dit goed
functionerende systeem graag in heel
Venlo inzetten.
Een hele raadsperiode lang moesten we
leuren en sleuren om het onderwerp op
de agenda te houden. De gemeenteraad was van mening dat het onderwerp wel belangrijk was maar wilde
er geen cent aan spenderen.
Op vrijdag 19 september was de jaarlijkse Reanimatie-Estafette, ditmaal op

het Valuascollege in Venlo. Toevallig (?)
kwam het college van B&W met
een brief waarin ze aankondigt dat het
voortaan   beleid   wordt   om   AED’s   te  
plaatsen op enkele plekken in Venlo en
het reanimatieonderwijs te versterken
net als het netwerk vrijwilligers. Precies
de invulling die de SP in haar motie van
februari 2010 voorstond, en nu eindelijk wordt uitgevoerd?
Dat reanimatie onderdeel van beleid
wordt is een goede zaak. Maar er was
een behoorlijk lange weg voor nodig
om te laten inzien dat het
ook gewoon mogelijk was.
De SP is blij dat jarenlang
bijten,
vasthouden
en
schudden uiteindelijk dit
mooie resultaat tot gevolg
heeft.
Het laat ook zien dat goede ideeën
soms langere tijd nodig hebben om te
landen. Maar het laat ook zien dat we
niet loslaten en de samenwerking met
iedereen opzoeken op momenten dat
het belangrijk is voor de burgers van
Venlo.
Onze lange strijd is beloond, het opleiden en uitrollen van het AED-netwerk
kan beginnen. Een mooi succes dat vele levens kan redden en (ernstig)
(blijvend) letsel kan voorkomen.

Buurten in Blerick noopt tot dieper onderzoek
Op 16 september zijn we in Blerick in
de buurt rondom het Blariacumcollege
geweest om bewoners te vragen naar
de leefbaarheid in hun wijk. Door de
heftige reactie die de SP ontving zal er
een vervolgactie plaatsvinden.
De SP gaat regelmatig de wijk in, buurten in de buurt noemen we dat. We
bellen dan bij bewoners aan met een
korte vragenlijst. Ook
op die manier willen
we te weten komen
hoe de wijken er voor staan en wat
daarbij de ervaring is van bewoners.
Immers, als je wil weten wat er speelt
moet je dat vragen aan de mensen die
er wonen en het weten.
Ditmaal brachten we een bezoek aan
de wijk in Blerick rondom het Blariacumcollege aan de Burgemeester Gommansstraat in Blerick, omdat we meldingen kregen van overlast die door
scholieren van die school zou worden
veroorzaakt.

Bevraagde omwonenden beaamden
dat, vooral het achterlaten van troep;
“Enorme   bergen   zwerfvuil   die   gedumpt  
worden in de tuinen maar ook planten
die  er  uit  getrokken  worden”. Maar ook
bewoners die vertelden represailles te
hebben ondervonden nadat ze leerlingen hadden aangesproken op hun gedrag. Daar schrikken we van.
Door deze behoorlijk heftige reacties
hebben we besloten dieper op deze
klachten in te gaan. Er zal tot 15 oktober een enquête worden uitgevoerd
(ook online) in de directe woonomgeving van het Blariacumcollege. Op deze
manier wil de SP-Venlo alle klachten in
kaart brengen, tevens ook in welke
straten de meeste overlast (en welke)
wordt ervaren.
Deze verzamelde gegevens zullen dan
aan de juiste instantie worden aangeboden, met de vraag om iets aan de
klachten te doen.
Met de school zelf, en de Sfeerkeepers
op die school, zijn we reeds in gesprek.
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AGENDA
Bestuursoverleg op dinsdag
4 november en 2 december, om
20.00 uur in onze fractiekamer:
Garnizoenweg 3 te Venlo
(kazerneterrein), gebouw E-115.
Bijeenkomst

Kerngroep

(actieve   SP’ers,   denkers   en   doeners)  

op dinsdag 11 november en 9
december, 20.00 uur in De Glazenap, Spechtstraat 58 Tegelen.

Fractieoverleg op 27 oktober
en 3, 17, 24 november. Aanvang
20.00 uur in onze fractiekamer.
Regioconferentie op zaterdag
1 november in Roermond over
de Provinciale Statenverkiezing.
Een bijdrage leveren aan deze
nieuwsbrief? Stuur uw tekst uiterlijk
12 oktober naar: avervoort@sp.nl

Ombudstaak SP
Jack Geelen
06-22 82 28 71
hulpdienstvenlo@sp.nl

BESTUUR
Afdelingsvoorzitter
Peter Nelissen
06-10 86 78 56
peternelissen1963@gmail.com
Organisatiesecretaris
Petra Raijer
06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Coördinator Kerngroep
Stefan Hugues
06-52 35 07 17
hugues@home.nl

FRACTIE
Raadslid, fractievoorzitter
Ton Heerschop, 077-37 37 307
ton.heerschop@gmail.com
Raadslid, fractiesecretaris
Alex. Vervoort, 06-45 61 16 49
avervoort@sp.nl
Raadslid
Petra Raijer, 06-34 06 97 96
petraraijer63@gmail.com
Raadslid
Stefan Hugues, 06-52 35 07 17
hugues@home.nl

Onbevredigend  debat  over  ‘Mikwe’
Mikwe of niet, er is veel misgegaan in het onderzoek,
de Rekenkamer publiceerde een snoeihard rapport, in
een eerder fel debat moest B&W flink
door het stof. Eind september kreeg B&W
opnieuw onder uit de kan. Zelf schuld, zij
stuurde een maand daarvoor een brief
dat de heisa rondom dat 'Mikwe' maar een misverstand zou zijn. Daarop vroeg de SP een debat aan en
wilde weten waarom B&W de kop in het zand steekt.
In december 2013 behandelde de gemeenteraad van
Venlo het rapport van de lokale Rekenkamer naar
aanleiding van het gedoe om het vermeende Mikwe
(middeleeuws Joods badhuis). De Rekenkamer was
hard in haar oordeel. De raad was in eerste instantie
ook hard voor verantwoordelijk wethouder Teeuwen
(CDA, cultuur). Na diep door het stof te zijn gegaan
mocht de wethouder aanblijven.
SP-raadslid Ton Heerschop:   “Deze   zomer  
stuurde het college van burgemeester en wethouders een brief naar de raad waarin
zij afstand leek te nemen van de bevindingen
van de Rekenkamer. In tegenstelling dus tot
eerdere toezeggingen, dan heeft het college wederom
iets uit te leggen dus vroeg de SP namens de hele oppositie  een  interpellatiedebat  aan”.
Alle oppositiepartijen waren snoeihard in hun kritiek
op de gang van zaken. Vooraf verwachtte de SP al dat
de reactie op dit dossier zou worden gegeven door de

Le de nve r ga de rin g st e mt o ve r
programma en kandidatenlijst P.S.
Op 30 september vond weer een algemene ledenvergadering plaats. In wijkgebouw de Witte Kerk te Genooi bespraken de SP-leden de conceptkandidatenlijst
en het conceptprogramma voor de verkiezingen in
maart 2015 voor Provinciale Staten van Limburg, en
de inzet van de SP daarbij.
De op deze avond gekozen Venlose afvaardiging
brengt onze voorstellen en opmerkingen in op het regio-congres (op 1 november in Roermond) waar het
programma en de lijst worden vastgesteld.
Ook werd teruggeblikt op de eerste 100 dagen van de
vernieuwde raadsfractie. De twee nieuwe raadsleden Petra Raijer en Stefan
Hugues werden door Peter
Ruijtenbeek (foto: staand
rechts) geïnterviewd over
welke ervaringen ze hebben
opgedaan, wat hen verbaast,
welke ambities ze voor deze
raadsperiode hebben, hoe ze het SP-geluid nadrukkelijker gaan laten horen?
Petra en Stefan hebben hun ervaringen in de raad gedeeld en vertellen dat ze zich al aardig thuis beginnen
te voelen maar het wel wennen is aan de gang van
zaken in het stadhuis maar ze ook al enkele mooie
toezeggingen binnensleepten.
Ook werd Angelique Weingarten gevraagd over haar
hoge plek op de SP-conceptlijst voor Provinciale Staten, en uiteraard over haar initiatieven rondom de inkomenskaart die ze voor Venlo maakte (en in juni aan
het publiek presenteerde), het onderzoek naar de
schuldhulpverlening, en haar rol binnen onze Hulp-

burgemeester zelf om te voorkomen dat een nieuwe
uitglijder van de wethouder wederom schade zou aanrichten.
Heerschop:  “En  precies  zoals  ik  al  verwoordde  in  mijn  
betoog, kreeg de oppositie zalvende woorden te horen
en dat het feitelijk allemaal een misverstand was. Echt
klip en klaar stellen dat het college met de brief fout
zat kwam er niet uit. Een gemiste kans die de oppositie  verder  aan  het  denken  zette”.  
Dat het college het Rekenkamerrapport nogmaals onderschreef en ook stelde dat discussie over ambtenaren natuurlijk nooit in een openbare brief hadden mogen staan, haalde de angel uit de kern van de kritiek.
Een motie van welke strekking dan ook zou geen
meerderheid halen.
Blijft overeind dat de Rekenkamer in een enorm lastige positie is gebracht door de reactie van het college.
Die positie kan alleen terugkomen als de raad onverkort de positie van de Rekenkamer respecteert en verdedigt. Dat deden de oppositiepartijen samen met de
SP maar de coalitiepartijen leken vooral oog te hebben
voor het redden van de wethouder en voortbestaan
van hun college.
De SP houdt een erg dubbel gevoel over aan dit interpellatiedebat. Het college kreeg weliswaar een flinke
veeg uit de pan maar of ze daar ook iets van leert
blijft de vraag.
De kwestie 'Mikwe' zal nog lang blijven nazingen in de
gemeente. In feite is het wachten op de volgende
blunder.

dienst en wat ze daarvan wil meenemen naar
'Maastricht'.
Angelique heeft zich voorgesteld en vertelt
wat haar ambities zijn om zich voor de SP
kandidaat te stellen voor de Provinciale Staten (tegenwoordig ook wel het Limburgs
Parlement genoemd).
Verkiezingen die trouwens erg belangrijk zijn want de
uitslag heeft immers direct gevolgen voor de samenstelling van de Eerste Kamer en daarmee voor de
meerderheid en positie van het kabinet (ook in de
Tweede Kamer).
Onze Hulpdienst vertelde dat zij dit
jaar al ruim 70 hulpvragen te verwerken hadden en men verwacht dat dit
enkel zal toenemen. De mensen weten
ons steeds beter te vinden, ook omdat
we ook echt iets doen, al is het maar
de hulpvragers van het juiste advies
voorzien.
Over de toenemende drukte stond in de vorige
nieuwsbrief een uitgebreid bericht. Dit is ook terug te
lezen op onze website (www.venlo.sp.nl) waar tevens
meer informatie te vinden is over de Hulpdienst zelf.
Verder vroeg het bestuur aandacht om meer mensen
te activeren en betrekken bij onze toenemende activiteiten. We hebben een stevige ambitie en die vraagt
om   extra   ‘handen’.   Ook   zodat   niet   taakjes   door   een  
steeds dezelfde groepje mensen wordt gedaan want
dit kan hen te veel worden en dat komt de creativiteit
en kwaliteit niet ten goede.
Als je hier suggesties en/of ideeën voor hebt, laat ons
dit weten want alle kleine beetjes baten. De contactgegevens hiervoor staan op de eerste pagina bij het
kopje   ‘Bestuur’   in   de   colofon.   Gewoon   even   bellen   of  
mailen. Kleine moeite, maximale betrokkenheid.
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