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AGENDA 

 

 Fractieoverleg op de maan-
dagen 29 oktober en 5, 12 en 26 
november om 19.30 uur in het 
stadskantoor (kamer 1.11). 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
6 november om 19.30 uur in het 
stadskantoor,  Hanzeplaats 1 te 
Venlo (1e etage, kamer 1.11). 

 Bijeenkomst denktank op 
dinsdag 13 november om 20.00 
uur in Boulevard Hazenkamp, 
Albert Verweystraat 6 in Blerick.  

 Ledenvergadering op dinsdag 
30 oktober om 19.30 uur in Bou-
levard Hazenkamp, Albert Ver-
weystraat 6 in Blerick. 

28 September vond een pittig debat 
plaats in provinciale staten over het 
inpassingsplan voor de bouw van een 
windmolenpark in Heierhoeve. De SP 

was tegen dit voorstel om-
dat er bij de omwonenden 
van de turbines veel weer-
stand bestaat, het plan niet 

voldoet aan enkele voorwaarden, die de 
provincie zelf heeft opgesteld zoals 
draagvlak en het bekijken van alterna-
tieve locaties.  
 
De SP ging daarnaar wél op zoek maar 
bleek in de coalitie alleen te staan. We 
zijn niet tegen windturbines maar de 
impact die deze 9 op Heierhoeve, Boe-
kend en Blerick zouden hebben gaat 
voorbij aan de voordelen en de nodige 
energietransitie, die ook op andere ma-
nieren voor elkaar kan komen. 
 
De SP hield de rug recht bleef voor 
haar principes staan. In tegenstelling 
tot andere partijen die zich met wen-
senlijstjes lieten ompraten en met pr-
moties en voorstellen kwamen waarvan 
je vooraf wist dat ze onhaalbaar zijn. 

Yolanda Claessens, SP-fractievoorzitter 
Limburgs Parlement: “De andere coali-

tiepartijen steunden wel het PIP-
voorstel. Tijdens het debat dien-
de GroenLinks een motie van af-
keuring in tegen onze gedepu-

teerde Bob Ruers. Coalitiepartners D66 
en PvdA steunden deze motie. We heb-
ben toen over deze situatie gesproken, 
maar toen bleek dat beide fracties de 
motie zouden blijven steunen, restte 
ons niets anders dan uit de coalitie in 
Limburg te stappen, omdat wij niet 
meer het vertrouwen voelden samen 
verder te kunnen gaan.” 
 
Ton Heerschop, SP-fractievoorzitter in 

Venlo: “De gemeenteraad zei in 
maart “nee” tegen het omstreden 
windpark. Politiek Venlo stond 
daarna buitenspel omdat de pro-

vincie het plan er toch door wilde druk-
ken. Dit zorgde voor meer weerstand.”  

 
Wat in de provincie gebeurde is in Ven-
lo niet aan de orde, het speelt geen rol 
in onze deelname aan de coalitie hier. 
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SPeerpunten 

SP houdt rug recht, geen windturbines zonder draagvlak 

De SP heeft kennisgenomen van het in 
de begroting opgenomen voornemen tot 
sluiting van het zwembad de Wisselslag 
in Blerick. De redenen van de sluiting 

zijn met name de oplo-
pende onderhoudskos-
ten van verouderde in-
stallaties en gebouwen. 

De SP staat voor publieke voorzieningen 
die onder beheer zijn van de gemeente. 
Een zwembad behoort daar voor de SP 
bij en dus komen we in actie. 
 
De gemeenteraad van Venlo heeft uit-
eindelijk het laatste woord tijdens de 
begrotingsbehandeling begin november. 
Aantoonbaar draagvlak onder de bevol-
king voor een zwembad kan daarbij de 
raad helpen de juiste keuze te maken.  
 

Om die reden startten we een handte-
keningenactie en willen wij bij de begro-
ting duidelijk maken dat er draagvlak is 
voor een zwembad. 
 
SP-raadslid Angelique Weingarten: "Het 

college heeft in de begroting dui-
delijk aangegeven dat het feitelijk 
onverantwoord is om het zwem-
bad de Wisselslag na 2020 nog 

open te houden. Dit vanwege de verou-
derde installaties en oplopende risico’s. 
Vanzelfsprekend geeft dit de nodige 
weerstand onder de bevolking." 

“Ook in 2010 zetten we een actie op 
touw om het zwembad in Steyl te be-
houden. Toen dreigde door bezuinigin-
gen deze voorziening te verdwijnen. 
Mede door het aantoonbaar draagvlak 
bij de bevolking en massale acties werd 
sluiting voorkomen. Een herhaling van 
dit succes moet ook nu mogelijk zijn!” 
 

"Er horen voldoende mogelijkheden 
voor zwemonderwijs te zijn en het on-
derhouden van zwemvaardigheden. 
Zwemmen is een laagdrempelige ma-
nier van bewegen voor iedereen, maar 
met name voor ouderen. Voor iedereen 
is een zwembad van belang." 
 
SP-wethouder Alexander Vervoort heeft 

aangegeven graag een nieuw 
zwembad te willen realiseren en 
ook het buitenbad hiermee te be-
houden. Maar hiervoor moet de 

gemeenteraad een besluit nemen. De 
SP steunt die plannen van onze wet-
houder en zal actievoeren om de ge-
meenteraad op het hart te drukken dat 
nieuwbouw mogelijk is én het buiten-
bad kan blijven bestaan." 
 

Teken de petitie digitaal op: 
tiny.cc/29g0zy 
Petitie downloaden/afdrukken en 
meehelpen handtekeningen ophalen 
via deze link: tiny.cc/3ch0zy  

SP start actie voor behoud van zwembad in Blerick 

WETHOUDER 
 

 Sociale zaken, Werkgele-
genheid en Sport 
Alexander Vervoort 
06-456 11 649, avervoort@sp.nl 
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Op dinsdag 30 oktober houden we een ledenverga-
dering met als onderwerpen: Zwembadactie, gemeen-

telijke begroting en houding SP daarin, 
hoe bevalt de coalitie en het meerege-
ren, kandidatenlijst en concept-
programma voor verkiezingen Provinci-
ale Staten.  

 
Graag vernemen we de mening van de leden hierover.  
Verder komen ook de rondvraag, komende activiteiten 
en lopende acties ter sprake.  
 
De avond start om 19:30 uur in Boulevard Hazen-
kamp, Albert Verweystraat 6 te Blerick. Ben je er bij? 

Nu de provincie besloot dat het windpark er moet ko-
men (zie voorpagina) lijken de inwoners van Heier-

hoeve, Boekend en Blerick - die zich hevig 
verzetten tegen zes van de negen geplande 
turbines - gedwongen om in beroep en be-

zwaar te gaan om te bouw te voorkomen. Dit kan een 
jarenlang juridisch gevecht worden.  
De weestand, het gebrek aan draagvlak en de nieuwe 
situatie is voor de SP reden om opnieuw met de bewo-
ners in gesprek te gaan over het ‘hoe nu verder?’.  
Dit is op vrijdag 19 oktober om 19.30 uur in De 
Boostenhof, Heymansstraat 125 in Boekend. Sprekers 
zijn ex-gedeputeerde Bob Ruers en Tweede Kamerlid 
Sandra Beckerman (uit Groningen). Kom ook praten. 

Volgens recente cijfers staat in de Venlose binnenstad 
15% van de winkelpanden leeg. SP-raadslid Angelique 
Weingarten: "Vanuit de media is opnieuw het onderwerp 

leegstand winkelpanden onder de aandacht ge-
bracht. Net als andere partijen heeft de SP dit on-
derwerp met enige regelmaat aan de orde gesteld. 
Echter in de nieuwe berichtgeving stelt onderne-

mer Rolph van Heyster: "Het is een illusie om te denken 
dat nieuwe winkeliers naar Venlo zullen komen." Ofwel 
dat de leegstand niet opgelost kan worden.”  
“De SP droeg vaker alternatieven aan, gaf aanbevelingen 
hoe de leegstand aan te pakken en stelde al vaker vra-
gen hierover. Ook nu willen we er het fijne van weten.” 
 
Met een leegstand van rond de 15% wil dit zeggen dat 
een behoorlijk aantal vierkante meters winkeloppervlakte 
niet gaan worden ingevuld. Reden voor de SP om op 30 
september het gemeentebestuur om opheldering te vra-
gen. De SP stelde de volgende vragen: 
 

Deelt het college de mening van ondernemer van 
Heyster dat het lastig, zo niet onmogelijk zal zijn om 
winkeliers te vinden die leegstaande Venlose winkel-
panden in gebruik gaan nemen?  

 
Ook de SP zag al jaren geleden het risico dat winkel-
panden leeg zouden blijven. Toch heeft de gemeente 
het winkelgebied niet ingedikt maar zelfs uitgebreid. 
Deelt u onze mening dat met de kennis van nu het 
uitbreiden van het winkelgebied heeft bijgedragen tot 
de leegstand? Op welke manieren denkt u verdichting 
van het winkelgebied te realiseren?  

In het verleden heeft de SP het college verzocht om 
meer statistische gegevens te genereren zoals over de 
ontwikkeling van de lokale (toeristische) economie. 
Heeft u deze cijfers? Kwam daaruit naar voren dat er 
een leegstand van 15% winkeloppervlakte was? Heeft 
u deze cijfers ook met belanghebbenden zoals bij-
voorbeeld Venlostad.com en VenloPartners gedeeld?  

 
Is er in Blerick en Tegelen ook sprake van 15% leeg-
staande winkeloppervlakte? Zo nee, is er een andere 
aanpak in Blerick en Tegelen?  

 
Bent u bereid om opnieuw te kijken of leegstaande 
winkelpanden een andere of meervoudige bestem-
ming kunnen krijgen? Zoals bij-
voorbeeld de leegstaande panden 
te gebruiken als woonruimte. En 
bent u daarbij bereid om dit proces 
zo snel mogelijk te laten verlopen? 
Hoe gaat u hier vorm aan geven? 

 
Bent u bereid actief contact te zoeken met de eigena-
ren (vastgoedbeleggers) om hen te bewegen een 
(her)bestemming te zoeken van de leegstaande pan-
den? Op welke manier gaat u hiermee aan de slag?  

 
Leegstand is een van de oorzaken van verloedering. 
Er zit een urgentie op het aanpakken van dit pro-
bleem. Welke maatregelen gaat u nemen? 

 
Het College van B&W dient binnen dertig dagen onze 
vragen te beantwoorden. 

Onlangs kreeg de SP opnieuw waar-
nemingen van een buurtbewoner 
van Op de Heide onder de aandacht 
die aangeven hoe soms gevaarlijke 
situaties ontstaan op de Kaldenker-
kerweg in Tegelen. Hierover stelde 
de SP op 3 oktober raadsvragen. 

 
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Ik ben vervolgens zelf 

ter plaatse gaan kijken en kan de waarnemingen 
bevestigen. Het is inderdaad nog steeds geklooi en 
steeds meer geklooi op deze weg. De bewoners 
daar hebben een punt dat ze opnieuw de politiek 

aanspreken. Voor de SP aanleiding om er in de gemeen-
teraad opnieuw aandacht voor te vragen.” 
 
Heerschop: “Een werkgroep van bewoners heeft een uit-
voerige rapportage gemaakt over de situatie op de Kal-
denkerkerweg. Daar zijn in het verleden meermaals toe-

zeggingen op gedaan. Ik wil van het gemeentebestuur 
weten wat de status is van deze toezeggingen en welke 
maatregelen nog in uitvoering zijn.” 
 
“Daarnaast wil ik weten of B&W de mening van bewoners 
deelt dat het duidelijk herkenbaar zijn van bedrijven bij 
de toeritten tot het bedrijventer-
rein gevaarlijke situaties kan voor-
komen.” 
“Net zo wil ik weten welke moge-
lijkheden de wethouder ziet om 
zelf hier een rol te pakken. 
 
Wethouder Peeters (verkeer, 50PLUS) antwoordde in 
overleg te zijn met de werkgroep, dat er extra bewegwij-
zering komt en dat er een ontwerp ligt om de weg beter 
in te richten. Daarvoor ligt de helft van het budget klaar 
(1,1 van de 2,3 miljoen euro), voor de andere helft zoekt 
B&W nog naar geld.    We houden het in de gaten. 

Opnieuw raadsvragen over onveilige Kaldenkerkerweg in Tegelen 

Raadsvragen over langdurige leegstand winkelpanden binnenstad 

Uitnodiging ledenvergadering Bijeenkomst klimaatrechtvaardigheid 


