
Pagina 1 van 2 

 

AGENDA 
 

 Bijeenkomst Kerngroep 
(denktank en scholing) op dins-
dag 10 november en op 8 de-
cember, 20.00 uur in De Gla-
zenap, Spechtstraat 58 Tegelen. 
 

 Bestuursoverleg op 3 novem-
ber en 1 december, 20.00 uur in 
de SP-fractiekamer, Garnizoen-
weg 3 te Venlo, gebouw E-115. 
 
 Fractieoverleg op maandagen 
19 oktober en op 2, 16 en 23 
november. Steeds om 20.00 uur 
in de SP-fractiekamer (E-115). 
 

 Zaterdag 17 november is de 
Regioconferentie in Roermond, 
en op 28 november het landelijk 
Partijcongres in Maarssen.  
 

 Een bijdrage leveren aan deze 
nieuwsbrief? E-mail: avervoort@sp.nl  

Op 5 oktober hielden we in het Venlose 
Hotel Wilhelmina, een informatie- en 
discussieavond over het TTIP-verdrag 
en alle mogelijke gevolgen daarvan. Er 
ontstond een levendige discussie met 
voor- en tegenstanders. 
  
TTIP is een voorstel van de Amerikaan-
se overheid en de EU-idstaten om de 
handel tussen beide makkelijker te ma-
ken. Maar wat dit voorgenomen vrij-
handelsverdrag precies inhoudt is voor 
velen volstrekt onduidelijk. 
Daarom organiseerde de SP-Venlo hier-
over een discussieavond, die mede mo-
gelijk gemaakt werd door steun van 
vakorganisatie FNV en Milieudefensie. 
  
Een divers publiek luisterde naar de 
inbreng van SP-Kamerlid Jasper van 
Dijk, milieukundige en publicist Guus 
Geurts en handels- en investeringsadvi-
seur Roeline Knottnerus van SOMO en 
TNI. Roeline kon dan niet fysiek aanwe-
zig zijn maar gaf via een videoverbin-
ding een inleiding betreffende TTIP. 
 
Guus Geurts vertelde hoe allerlei eer-
dere verdragen nu leiden tot TTIP en 
welke negatieve gevolgen 
dit heeft voor de voedsel-
productie, voedselveilig-
heid, positie van de land-
bouw(ers) in de EU maar 
ook in ontwikkelingslan-
den, waar eerder nieuwe handelsbarriè-
res opgeworpen dan opgelost worden. 
  
Jasper van Dijk vertelde dat TTIP al in 
2016 werkelijkheid zou kunnen wor-
den; de onderhandelingen zijn in volle 
gang maar totaal niet inzichtelijk want 
niemand krijgt de tekst te zien en de 
EU stuurt erop aan om alleen in Brussel 
zelf goedkeuring te vragen voor het 
verdrag. In wiens belang is dat? 
 
Met TTIP zouden EU-lidstaten belangrij-
ke collectieve verworvenheden zoals  
arbeids– en consumentenrechten, 
(voedsel-)veiligheid en het zelfbeschik-
kingsrecht opgeven en overgeleverd 
worden aan het recht van de sterkste. 
 
Meest omstreden onderdeel van TTIP is 
ISDS, het ‘investor state dispute settle-
ment’ dat bedrijven de mogelijkheid 
geeft om overheden aan te klagen wan-
neer die hun investeringen schaden. 
 
Jasper van Dijk gaf het voorbeeld van 
het Zweedse Vattenfal, het moederbe-
drijf van Nuon, dat Duitsland voor 4,7 
miljard euro aanklaagde omdat dat 
land kernenergie vanaf 2020 in de ban 

wil doen. Vattenval stelt dat ze daar-
mee een 'winstverwachting' misloopt en 
er compensatie voor wil. 
 
Jasper van Dijk: “Het is onverstandig 
wanneer op winstmaximalisatie beluste 
multinationals regeringsbesluiten terzij-
de schuiven en hun wil via een partijdig 
arbitragetribunaal in Washington kun-
nen doordrukken op straffe van miljar-
denclaims.” 
 

“De EU stelt dat ze ISDS inmiddels af-
gezwakt heeft in TTIP, 
maar tegelijkertijd met 
Canada onderhandelt 
over een vergelijkbaar 
handelsverdrag, CETA, 
waarin ISDS nog volle-
dig staat opgenomen. Als CETA wordt 
aangenomen halen we via een omweg 
ISDS alsnog op onze hals omdat de 
meeste bedrijven een vestiging in Ca-
nada hebben en dus ook Nederland via 
die route kunnen aanklagen.” 
  
TTIP en CETA zijn dus eerder een be-
dreiging dan een uitkomst. Vooral 'big 
business' en ISDS-advocaten zullen van 
de verdragen profiteren, ten koste van 
onze verworvenheden, standaarden en 
economie, die met TTIP zal krimpen en 
700.000 banen kunnen verloren gaan. 
 
Ook lokaal zijn er acties om TTIP te 
voorkomen. Zo roepen steeds meer 
gemeenten zich uit als 'TTIP-vrij' of 
worden moties ingediend om de rege-
ring te bewegen te stoppen met TTIP. 
 
Onder de aanwezigen op deze avond 
waren naast de SP-raadsleden ook 
raadsleden van VVD en PvdA, die naast 
een kritische inbreng ook meedachten 

om samen 
een dergelij-
ke motie in 
Venlo eind 
deze maand 
in stemming 

te brengen. Dit wordt in de komende 
weken nader uitgewerkt. 
 
Ook was er een man uit Woerden die 
speciaal voor de discussieavond naar 
Venlo kwam, en foto's liet zien van 
lokale acties in Woerden om de bur-
gers te vertellen over TTIP en zo 
draagvlak te creëren voor een geza-
menlijk protest. Een goed voorbeeld 
dat ook in Venlo kan plaatsvinden. 
  
We kijken terug op een geslaagde 
avond met veel discussie en inbreng. 
Samen kunnen we TTIP stoppen! 

Thema-avond stelt: TTIP is een paard van Troje! 
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Als voorbereiding op het aanstaande partijcongres was 
op 22 september in Venlo-noord een overleg waarop 
de leden  zich uitspraken over de congresstukken en 

wat in hun ogen de toekomstige 
koers van de SP moet zijn. Ook is er 
een afvaardiging van enkele leden 
gekozen die namens de SP-afdeling 
Venlo op het congres onze stand-

punten gaan verdedigen. En daarmee ook de steun 
van ‘Venlo’ aan één kandidaat-partijvoorzitter. 
  
Welke koers moeten we gaan varen de komende ja-
ren? Wat moet er gebeuren en wat laten we nu lig-
gen? Die vragen staan centraal op het komende partij-
congres (in Maarssen op 28 november) en vooraf-
gaand tijdens de regioconferentie (17 oktober in Roer-
mond), en dus net zo bij onze voorbereiding daarop. 
  
Zoals bekend wordt op het congres een 
nieuwe partijvoorzitter gekozen, 
als opvolger van Jan Marijnissen. Ron 
Meyer en Sharon Gesthuizen zijn hiervoor 
in de race. 
Voorafgaande aan de vertrouwelijke stemming werd 
door de aanwezige leden besloten dat onze vertegen-
woordigers op het congres allemaal zullen stemmen 
op de kandidaat die de meeste stemmen had in Venlo. 
De uitslag is aan de aanwezigen uiteraard medege-
deeld, maar aangezien het om mensen gaat vinden we 
het onkies om dat hier te vermelden. 
 
Daarnaast werd er gesproken over wat de SP de afge-
lopen drie jaar heeft gedaan, heeft bereikt, wat beter 
had gemoeten of meer aandacht verdiende. 

De discussie hoe we de toekomst voor de SP zien, kan 
in het kort samengevat worden: Meeregeren op welk 
niveau dan ook moeten we willen, maar niet ten koste 
van alles, het moet niet de nadruk hebben. 
  
Ook is besproken wat de eigen raadsfractie heeft be-
reikt. Met name het buurtonderzoek dat we in juni/juli 
in Venlo-zuid hielden, werd goed ontvangen. 
Zeker omdat nagenoeg al onze suggesties in dat rap-
port over leefbaarheid, door het gemeentebestuur zijn 
overgenomen. 
 

Volgens de aanwezigen op dit ledenoverleg wederom 
een bewijs dat actie en fractie elkaar versterken en 
onze doelen ook op die wijze bereikt kunnen worden. 
  
Verder werd verantwoording afgelegd over de 
'verbeterpunten' die de SP-afdeling Venlo heeft mee-
gekregen vanuit de vorige ledenvergadering. 
 

Zo is de zomeractie op de Sfeermarkten in Arcen, 
waarbij we een ludieke ‘cursusgids 
belastingontwijking’ uitdeelden, als 
een topactie en erg leuk om te 
doen ervaren, het gaf veel energie. 
Ook op ludieke wijze wisten we zo 
aandacht te vragen voor de groei-
ende kloof tussen arm en superrijk, ook in Venlo. 
 
De sfeer deze ledenavond was goed, net als de diver-
se discussies. Zorgen en ergernissen liggen vooral bui-
ten de eigen afdeling. Dat maakt het bespreken een-
voudiger maar voor de afgevaardigden werk aan de 
winkel richting regiocongres en partijcongres.  
Aan de bar van het gemeenschapshuis de Witte Kerk, 
waar we te gast waren, werd de avond gezellig afge-
sloten met een drankje en een hapje. 

Opvangen van vluchtelingen in Venlo  
 
Begin september besloot het gemeentebestuur om het 
eind juli gesloten asielzoekerscentrum (AZC) aan de 
Weselseweg in 't Ven te heropenen voor de opvang 

van vluchtelingen, voor maxi-
maal twee jaar.  
De fractievoorzitters van de 
gemeenteraad van Venlo zijn 
geïnformeerd en gingen una-

niem akkoord met deze heropening, ingegeven om de 
grote aantallen vluchtelingen die in Nederland zijn hu-
maan te huisvesten. 
Daarmee breekt politiek Venlo een belofte aan de om-
wonenden van het AZC, de geloofwaardigheid is op 
het spel gezet. Daarover moeten ook wij als SP-fractie 
verantwoording afleggen, hierbij een eerste aanzet. 
  
De problemen rondom de situatie in landen als Syrië, 
Irak en Libië is enorm complex en niet in een paar 
woorden te vatten. Ook de SP erkent dat de gruwelijk-
heden van de religieuze fanatici in deze conflictgebie-
den gestopt moeten worden. 
Daarbij kunnen we ons de vraag stellen of bommen 
gooien op een kruitvat als het I.S.-gebied ook maar 
iets van die gruwelijkheden doet stoppen. Niet vreemd 
dat mensen die oorlogsgebieden ontvluchten.  
  
Waarom worden de mensen dan niet in de regio zelf 
opgevangen? Libanon, Jordanië en Turkije doen pre-
cies dat. Zoveel zelfs dat het een gevaar begint te 
vormen voor de stabiliteit van hun samenleving, zoals 
Libanon dat nu voor 25% uit vluchtelingen bestaat! 
De rijke golfstaten doen nagenoeg niets, maar dat 
mag voor ons geen reden zijn het vluchtelingenpro-
bleem te negeren en mensen in de kou te laten staan. 

Op dit moment vragen de vluchtelingen die onze kant 
op komen directe opvang. We kunnen niet accepteren 
dat mensen, en met name kinderen, in parken of 
langs de weg moeten slapen en overleven. 
 
Daarnaast moeten we ook begrip hebben voor de 
mensen die bang zijn voor de beelden die nu voorbij-
komen, zorgen over de werkgelegenheid en de toe-
gang tot de zorg. Mensen die gevoed worden door val-
se sentimenten en populistische vergelijkingen als zou 
in een beschaafde samenleving het een keuze zijn van 
óf zorg voor vluchtelingen óf zorg voor ouderen. 
 

Het zijn juist díe partijen die oorzaak zijn van de wo-
ningnood en bezuinigingen op de zorg die nu spook-
beelden oproepen maar niet hun fouten rechtzetten! 
Een beschaafde samenleving vangt vluchtelingen op 
én waarborgt gezondheidszorg en werkgelegenheid. 
 
De problemen met vluchtelingen zijn niet nieuw. Maar 
zoals vaker voeren propaganda en valse voorstellingen 
van zaken de boventoon, de 
(social)media speelt daar gehaaid 
op in. Het is zaak onder ogen te 
zien wat nu nodig is om te doen. 
Het is aan de internationale poli-
tiek om een oplossing te zoeken 
voor de problemen van bijvoorbeeld Syrië en Irak. Het 
is ook aan ons in Venlo om een veilige haven te zijn 
voor oorlogsvluchtelingen. 
 

Net zo goed als het aan de politiek in Venlo is om op-
lossingen te vinden voor werkgelegenheid en zorg 
voor de mensen in onze gemeente. Meer nog dan in 
andere tijden is dit het moment waarop politici, ook 
lokaal, richting moeten geven. Hoe moeilijk dat in 
sommige gevallen ook mag zijn. 

Leden bespreken toekomstige koers 


