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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op maandagen  
23 oktober, 6, 13 en 27 novem-
ber, om 19.30 uur in de fractie-
kamer, Hanzeplaats 1 te Venlo. 
 
 Bestuursoverleg op dinsdag 
7 november om 19.30 uur in de 
fractiekamer (in stadskantoor).  
 
 Kerngroep bijeenkomst op 
dinsdag 14 november om 20.00 
uur in Boulevard Hazenkamp, 
Albert Verweystraat 6 in Blerick. 
 
 Regiocongres op zaterdag    
2 of zondag 3 december van 
11.00 tot 16.00 uur in Theater-
hotel De Oranjerie te Roermond. 
 
 Nieuwe ledendag op zaterdag 
4 november in het gebouw van 
de Tweede Kamer in Den Haag. 
 

Op de ledenvergadering van 26 sep-
tember is onze frac-
tievoorzitter Ton 
Heerschop gekozen 
tot lijsttrekker na-
mens de SP voor de 
gemeenteraadsver-

kiezingen van maart 2018 in Venlo. 
 
De leden hebben in de stemming una-
niem Ton Heerschop als lijsttrekker ge-
kozen en spraken daarmee veel ver-
trouwen uit in hem als aanvoerder van 
het SP-team dat het stadhuis in maart 
2018 opnieuw mag gaan bestormen. 
 
Ton Heerschop is vanaf 2010 lid van de 
gemeenteraad en sinds 2013 is hij de 
voorzitter van de SP-fractie in Venlo. In 
2014 was hij ook al eens onze lijsttrek-
ker en realiseerde toen een verdubbe-
ling van de raadszetels voor de SP.  
 

Daarnaast was hij tussen 2011 en 2014 
landelijk bestuurslid en regiobestuurder 
voor de SP-afdelingen in Noord- en 
Midden Limburg.  
In maart was Ton nog verkiesbaar voor 
de Tweede Kamer, hij stond op plaats 
19 van de landelijke SP-lijst. 
 
Tijdens de ledenvergadering werd ook 
de hoofdlijn voor het verkiezingspro-
gramma behandeld. De leden waren 
kritisch en kwamen met wijzigingen en 
aanvullingen. Daar zijn we zeker tevre-

den mee omdat dit het programma 
voor de raadsperiode 2018-2022 nog 
beter gaat maken. Nadeel daarbij is dat 
het programma op een later moment 
naar buiten gebracht zal gaan worden. 

Ton Heerschop krijgt bloemen uit handen 
van SP-lid Angelique Weingarten, die op 
plaats 2 van de SP-lijst staat en daarmee 
de hoogste nieuwkomer op de lijst is. 
 
Op de ledenvergadering werd tevens de 
rest van de kandidatenlijst bespro-
ken, die alvast tot en met plaats 22 is 
vastgesteld. Want omdat enkele men-
sen op deze lijst nog niet bereikt kon-
den worden op welke plaats zij staan, is 
er voor gekozen om de lijst nog niet 
openbaar te maken. 
 
Daarnaast wordt de lijst de komende 
tijd aangevuld tot 55 kandidaten. Op 
het moment dat de kieslijst compleet 
is, wordt deze opnieuw aan de leden-
vergadering ter vaststelling voorgelegd, 
alvorens die openbaar te maken. 
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SPeerpunten 
Ton Heerschop gekozen tot lijsttrekker 

De sloopwerkzaamheden van het voor-
malige verzorgingshuis Martinushof in 
Tegelen lagen enige tijd stil omdat er 
asbest werd gevonden.  
Daarnaast ergert de buurt zich al we-
ken over het aanwezige puin en on-
kruid dat niet weggehaald wordt. In de 
tussentijd is er nauwelijks iets verbe-
terd, wat je toch wel had mogen ver-
wachtten. Voor de SP is deze situatie 
reden om raadsvragen over te sturen. 
 
Raadslid Alexander Vervoort: "Door het 

aantreffen van asbest zou de 
sloop van Martinushof al een half 
jaar vertraagd zijn. Graag verne-
men we van de gemeente welke 

gevolgen dat heeft voor de nieuwbouw-
plannen en het uitvoeringsplan, de 
transformatie en revitalisatie van het 
hele centrum/winkelgebied in Tegelen?" 
 
“De gehele overlast is groter dan vooraf 
voorzien en de aanblik maakt de omge-
ving (nog steeds) een stuk minder aan-

trekkelijk, om het zachtjes uit te druk-
ken. Dit alles is terecht een doorn in 
het oog van omwonenden, winkeliers 
en bezoekers. Ook omdat sinds de me-
dia-aandacht medio september er wei-
nig verbetering te bespeuren is.” 

“Daarom willen we van het gemeente-
bestuur horen wat zij hierin gaat bete-
kenen en of ze hierover in overleg is 
met de eigenaar en het sloopbedrijf.”  
“Daarnaast willen we weten hoe onder 
andere omwonenden, wijkoverleg, win-
keliers en de BedrijfsInvesteringsZone 
worden betrokken bij dat overleg én bij 
het (concept) bestemmingsplan en 
bouwplan voor het hele gebied rondom 
de voormalige Martinushof?” 

Hoe zit het met sloop Martinushof en opruimen troep? 
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Op 27 september vond er een interpellatiedebat (een 
politiek zwaar middel) plaats dat voornamelijk ging 
over de wijze van communiceren van B&W en alle pro-

blemen die dat veroorzaakt en 
hoe men omgaat met gedane toe-
zeggingen, zo ook het gedoe 
rondom een aanpak van de wijk 
Vastenavondkamp. In het debat, 
dat door de SP was aangevraagd, 

kreeg B&W flink er van langs. 
 
De SP, aanvrager van het debat, trapte de discussie 
af: "Slechte communicatie met de burger. Vage toe-
zeggingen. Geen daadkracht. Geen begin van zelfkri-
tiek.", zo zei fractievoorzitter Ton Heerschop het.  
 
Grootste aanleiding voor dit debat was de raadsverga-
dering van 28 juni waarin een motie werd aangeno-
men over de aanpak van problemen in de wijk Vasten-
avondkamp in Blerick, en wethouder Aldewereld 
(VenLokaal) die diverse toezeggingen deed over een 
snelle aanpak van de pijnpunten. 
 
Fractievoorzitter Ton Heerschop: "Onlangs verscheen 

hierover een brief van het College van B&W. 
Een brief met veel tekst maar geen enkele 
daadkracht en over de gedane toezeggingen is 
niets terug te vinden. Daar wilde de SP ophel-
dering over hebben." 

 
De SP deed in juni bijvoorbeeld het voorstel om van 
de gemeentewerf een aantal oude bloembakken te 
halen ten einde enkele chicanes aan te leggen als ver-
keersremmende maatregel in de Vastenavondkamp. 
In het geheel geen opvolging aan gegeven. Daarnaast 
stelt de Collegebrief dat men niet in staat is om voor 
de begroting (eind oktober) met een voorstel te ko-
men wat betreft financiering. Daarmee is de motie van 
de raad niet gevolgd. 

Naast Vastenavondkamp spelen er meer problemen 
die maar niet aangepakt worden. Zoals het miljoenen-
tekort in de (jeugd)zorg waarbij de gemeenteraad klip 
en klaar aangaf geen nieuwe aanbestedingsronde te 
willen en alle zorgaanbieders te betrekken bij het op-
lossen van het financiële tekort. Beide zijn niet ge-
beurd; er werd toch aanbesteed en kleine zorgaanbie-
ders zijn afgewezen door de gemeente.  
 
Het zijn twee voorbeelden waaruit duidelijk blijkt dat 
B&W toezeggingen aan de gemeenteraad en aan haar 
bevolking geen invulling geeft. 
Ton Heerschop: "We noemden nog vele andere voor-
beelden want er zijn meer wijken met problemen die 
niet opgepakt worden, zoals het parkeerprobleem, 
ondernemers en particuliere huurders die door de an-
tikraak/leegstandsbeheerder en de gemeente van het 
kastje naar de muur gestuurd worden. Initiatieven van 
een school die tegengewerkt worden, het MKB dat niet 
serieus genomen wordt in de problemen die ze aan-
kaarten, achterblijven van een aanpak voor schuld-
hulpverlening of een actieplan over werkgelegenheid. 
De voorbeelden zijn talrijk..." 

Ton Heerschop: “Voor de SP reden om een debat aan 
te vragen over de wijze waarop het college omgaat 
met toezeggingen. De centrale vraag in dit kader was 
op welke wijze het College het vertrouwen denkt te 
behouden vanuit de Raad en de bevolking als zij toe-
zeggingen niet nakomt?"  
 
Want steeds weer werd door B&W erkend dat de com-
municatie met de burger beter moest worden maar 
dat is die nog steeds niet. Ton Heerschop: “Hoe zeer 
kan men in een bubbel leven, dat alles wat kritiek is 
afgewimpeld wordt en dat nergens ook maar het begin 
van zelfreflectie te bekennen is?” 
 
Ook hier legt het bestuur de fout bij anderen. De trend 
is duidelijk; er worden vage toezeggingen gedaan of 
ontwijkende antwoorden gegeven door de gemeente. 
Het ontbreekt vooral aan daadkracht. En als het echt 
lastig gaat worden plaatst de gemeente een tussen-
persoon tussen henzelf en de mensen en ondernemers 
in de stad. Ongehoord!” 
 
De ongeïnteresseerde reactie van wethouder Ben Al-

dewereld (VenLokaal) tijdens het debat stem-
de de oppositie tot verdere onvrede. Er volg-
den vele schorsingen van het debat voor na-
der onderling overleg tussen College, opposi-
tie- en coalitiepartijen hoe uit deze patstelling 

te komen en de wethouder aan het verstand brengen 
om met fatsoenlijke antwoorden te komen. 
 
In het vervolg van het debat moest opnieuw een an-
dere wethouder de boel zien te redden. Ditmaal was 
het wethouder Satijn (VVD) die zijn collega-wethouder 
moest zien te redden. Er kwamen wederom excuses 
en beloftes dat het beter zou worden. 
 
De SP gaf daarop aan geworsteld te hebben met de 
manier waarop het debat is verlopen. Maar ook dat 
inwoners nu niets opschieten met allerlei moties en 
wisselingen omdat er dan weer niks gebeuren gaat 
voor lange tijd. Onze oproep aan B&W was: Ga de wij-
ken in en maak er nu eens werk van! 

 
Ton Heerschop: “De gemeenteraad had dus bijna het 
College naar huis gestuurd maar besefte daarbij dat 
ze daarmee weinig zou vooruitkomen omdat er dan 
weer nieuwe wethouders zouden moeten komen, voor 
een periode van enkele maanden tot aan de verkiezin-
gen in maart 2018, en dan het oplossen van de pro-
blemen al die tijd zou stilliggen. Daar zou niemand bij 
gebaat zijn.“ 
 
“De wethouders mogen dus blij zijn dat ze dit debat 
overleefd hebben maar dienen nu wel daadkracht en 
actie te gaan tonen anders gaan ze alsnog wegge-
stuurd worden, dat moet dan maar want als men geen 
lering wil trekken dan heeft het ook geen zin om te 
wachten op iets wat toch niet gaat gebeuren.” 

Opnieuw B&W de oren gewassen over uitblijven daadkracht 


