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AGENDA 
 

 

 Fractieoverleg op maandag  
28 november en maandag 19 
december om 19.30 uur in de 
fractiekamer, Hanzeplaats 1 te 
Venlo, nieuwe stadskantoor 1e 
verdieping. 
 

 Bestuursoverleg op dinsdag 
6 december om 19.30 uur in de 
fractiekamer, Hanzeplaats 1 te 
Venlo, nieuwe stadskantoor 1e 
verdieping.  
 

 Kerngroep bijeenkomst op 
dinsdag 13 december om 20.00 
uur in ontmoetingcentrum De 
Glazenap, Spechtstraat 58 Tege-
len-Op de Heide. 
 

 Regio overleg op maandag 
28 november te Venlo. Over SP-
overleg in de regio. 
 

 Partijraad op zaterdag 19 
november te Amersfoort. 

De begroting kende wederom een hoog 
kaasschaafgehalte. Het gemeentebe-
stuur liet zich met haar voorstellen op-
nieuw zien als kampioen inwoners pes-
ten. Dit werd voorkomen in een unieke 
samenwerking tussen alle fracties. 
Daarnaast haalden we als SP veel eigen 
punten binnen. 
 
Woensdag 2 en vrijdag 4 november 
besprak de gemeenteraad de begroting 
van Venlo. Een begroting van 390 mil-
joen euro die sluitend moest worden 
met enkele tonnen aan bezuinigingen. 
Het College van B&W wilde dit opnieuw 
doen met een salamitactiek van steeds 
weer kleine bezuinigingen op bijvoor-
beeld groen in de wijken of op de 
sportverenigingen. Zaken waar de 
‘normale burger’ last van krijgt. 

 

De SP verweet het College niet mee te 
gaan in de weerstand hiertegen en het 
alternatief van de raadsfracties om de 
bezuinigingen te repareren met een 
aantal andere financiële dekkingen.  
 

Al na een uur werd (blijkbaar in totale 
paniek) het grimmige debat twee keer 
lang geschorst voor intern overleg. 
Smullen voor de pers maar ineffectief.  
 
Toen daarna het in haar bezuinigingsvi-
sie vastgeroeste College de oogkleppen 
af had gedaan en toch wilde meewer-
ken, waren na de stemmingen een aan-
tal zaken in positieve zin duidelijk. 
 
Zoals een unieke samenwerking tussen 
alle fracties, coalitie en oppositie, die 

de gemeenteraad 
vleugels gaf want 
als één blok kon ze 
alles afdwingen en 

dus gingen alle bezuinigingen van tafel. 
Ook haalden we zelf heel wat belangrij-
ke verbeteringen en reparaties binnen. 
 
De teruggedraaide bezuinigingen zijn: 
Kunst in de openbare ruimte, groenon-
derhoud, verwijderen van 23 kilometer 
aan hagen en struiken, informatievoor-
ziening via Omroep Venlo, SAM-fonds 
en buurtbudgetten, verschuiven van 
eigendom, tarieven en onderhoud 
sportaccommodaties. 

Daarnaast werd een unaniem aangeno-
men SP-motie uit 2012 nog verder aan-
gescherpt waardoor de gemeente ge-
dwongen wordt dat de uit de klauwen 
groeiende kosten voor specifieke en 
reguliere externe inhuur niet meer 
dan 8% van de totale personeelslasten 
mag bedragen. De gemeente moet te-
voren weten wat iets kost voordat er 
ingehuurd wordt. Alleen PvdA en 
GroenLinks stemden tegen.  
 
Ons verzoek te starten met een lobby 
voor een directe intercityverbinding 
tussen Maastricht en Zutphen/Zwolle 
via Venlo werd overgenomen. Hierbij 
heeft realisatie van elektrificatie en ver-
dubbeling van de Maaslijn tussen Roer-
mond en Nijmegen prioriteit. 
 
Ook werd ons pleidooi overgenomen 
om de spreiding van nieuwkomers te 
bevorderen en daarvoor een meer di-
vers woningaanbod te realiseren. Ook 
ons verzoek dat werken moet lonen en 
het tegengaan van de armoedeval 
wordt overgenomen. 
 
De SP zorgde ervoor dat de bezuiniging 
van een kwart miljoen euro op hand-
having niet doorging. Alleen PvdA en 
CDA wilden eerst bezuinigen en dan 

pas kijken of de gemeente 
veilig blijft. De compleet 
omgekeerde wereld. Ge-
lukkig wisten we dat te 
voorkomen en blijft het 
toezicht (voorkomen van 

misstanden en overlast) en controle (op 
bijvoorbeeld vergunningen) overeind. 
 
Met enkele zaken haalden we bakzeil: 
Het College wilde niet ingaan op onze 
vragen om het stoppen van markt-
werking in de zorg te onderzoeken en 
daarvoor met voorstellen te komen. 
Letterlijk zei wethouder Tax (PvdA, 
zorg): “Wij denken anders over markt-
werking en raden een onderzoek af, dat 
gaan we niet doen.” Dit is tegenstrijdig 
met haar voorganger (Testroote) die 
juist marktwerking “uit de zorg wilde 
slopen”. Dat is een enorme draai! 
 
Ook ons voorstel over het tegengaan 
van misstanden bij en misbruik van 
arbeidsmigranten haalde het niet. 
Beiden keren stond de SP daarin alleen.  
 
Gelukkig wisten we dus toch veel be-
zuinigingen te voorkomen en andere 
zaken te verbeteren of voorstellen 
daartoe af te dwingen.  
Hopelijk heeft B&W hiervan geleerd. 

Venlo zegt massaal NEE tegen verdrag EU-Oekraïne 
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Op 10 november kwam het bericht dat VieCuri Me-
disch Centrum in Venlo en Venray operaties en bezoe-
ken aan de polikliniek gaan uitstellen vanwege een 

geldtekort vanuit de zorgverzekeraars. 
Het ‘plafond’ zou zijn bereikt. Blijft de 
zorg nu nog gegarandeerd in de regio? 
Die en andere vragen stelden we aan 
B&W plus de oproep om te ageren te-

gen zulke uitwassen van marktwerking in de zorg. 
 
Om niet in de rode cijfers te belanden maken zieken-
huizen rare sprongen zoals het ontslaan van perso-
neel, (onnodige) reorganisaties, verplaatsen van zorg-
verlening, sluiten van locaties of fusies. 
Nu komt daar nog bovenop het uitstellen van te leve-
ren zorg zoals operaties en poliklinische behandelin-
gen totdat er weer geld voor komt. Een vreemde zet. 
 
SP-raadslid Stefan Hugues: "Dat zorgverzekeraars de 

dienst uitmaken en kunnen beslissen wie, waar 
en wanneer zorg krijgt is een negatief effect 
van de marktwerking in de zorg.”  
“Uitstel van operaties of polikliniekbezoek van 

patiënten uit onze regio vinden we onverantwoord, 
onethisch en onzorgvuldig. De SP is bezorgd en vraagt 
zich ernstig af hoe dit gaat wanneer in 2017 het 
‘inkoopplafond’ eerder is bereikt. Is de ziekenhuiszorg 
dan nog gegarandeerd?" 
 
Onder meer die vraag stelden we aan het gemeente-
bestuur. Hugues: "Want politiek-bestuurlijk wegkijken 
en stellen dat het buiten de eigen verantwoordelijk-
heid valt (zoals burgemeester en wethouders te vaak 
doen), is te gemakkelijk. Onzes inziens is dit (ook po-

litiek en bestuurlijk) zo essentieel dat daar ook door 
de gemeente Venlo op geageerd dient te worden." 
 
De stap die VieCuri zet met het uitstellen van opera-
ties en verzetten van afspraken is niet nieuw. Deze 
zomer werd al bekend dat er voor miljoenen bezuinigd 
gaat worden en er mogelijk tientallen tot 100 banen 
verdwijnen, zogenaamd om "efficiënter en dienstbaar-
der" te kunnen werken. Wat niet kan met minder per-
soneel dat de zorg moet leveren.  
Ook zullen de ziekenhuizen in Venlo, Venray en Roer-
mond op termijn gaan fuseren, wat eveneens ten kos-
te zal gaan van banen en behandelingen. 

Hugues: "Ook willen we van de burgemeester (als 
voorzitter van de Veiligheidsregio) weten of hij zich 
ervan heeft vergewist dat in geval van grote ongeval-
len of rampen het ziekenhuis Venlo/Venray nog steeds 
beschikbaar is en in staat is om haar rol bij opge-
schaalde zorg te vervullen?" 
 
“We vragen de burgemeester om in gesprek te gaan 
met de gemeentebesturen van bijvoorbeeld Weert, 
Roermond en Venray, waar ziekenhuizen eenzelfde 
probleem als in Venlo ervaren, voor het nemen van 
concrete maatregelen of acties om te zorgen dat de 
waarborgen van adequate tweedelijns zorg aanwezig 
blijft in de regio." 

Stilleggen OK en Poli toont falen markt 

Maandag 24 oktober hielden we een ledenvergadering 
die vooral ging over het concept-programma voor de 
Kamerverkiezingen. Het werd een levendige discussie 
waarbij standpunten flink werden aangescherpt. 
 
In maart 2017 zijn er namelijk verkiezingen voor de 

Tweede Kamer. Om een halt 
toe te roepen aan het huidige 
beleid van bezuinigen en af-
braak is het tijd dat de SP aan 
de macht komt, voor een socia-

ler Nederland en voor de nodige ‘wederopbouw’ en 
echte sociale verandering. 
 
In gemeenschapshuis De Witte Kerk te Venlo-noord 
bepaalden de SP-leden uit de regio Venlo een eigen 
standpunt over vooral het verkiezingsprogramma. 
Per hoofdstuk werd besproken welke onderdelen aan-
gepast of drastisch gewijzigd dienen te worden. Met 
name over werkgelegenheid, de positie van zelfstandi-
gen, integratie, milieu en onderwijs ontsponnen aardi-
ge discussies. Stevig maar altijd met het doel om het 
programma nog beter te maken. 
 
Met de concept-kieslijst waren we vlug klaar, er waren 
enkele vragen over de precieze samenstelling en een 
kritische noot over één kandidaat maar verder werd 
de lijst vastgesteld zoals ze is. 

 

Bijzondere aan deze kandidatenlijst is dat onze 
fractievoorzitter Ton Heerschop op plek 19 
staat. Voor het eerst dat er een kandidaat uit 
Venlo zo hoog op de landelijke SP-lijst staat. 

Een verdienste voor de inzet van Ton maar het zegt 
ook iets over het vertrouwen in de SP in Venlo. 
Uiteraard was Ton ook aanwezig op de ledenavond en 
lichtte zijn kandidatuur toe en beantwoordde vragen. 
 
Alle inbreng die tijdens deze ledenvergadering naar 
voren kwam wordt gebundeld, uitgewerkt en voorge-
legd aan de landelijke programmacommissie. 
Allereerst gebeurde dat via de regioconferentie 
(regionaal minicongres dat eind oktober in Roermond 
gehouden werd), waar afgevaardigden van alle SP-
afdelingen in Limburg het verkie-
zingsprogramma en de kieslijst 
bespraken. Op 14 januari is de 
finale afstemming tijdens het 
landelijke partijcongres. 
 
Naast de bespreking van het program en de lijst, wer-
den de leden enkele wisselingen in het afdelingsbe-
stuur voorgelegd en was er op de ledenavond volop 
aandacht voor de actiecampagne voor een Nationaal 
ZorgFonds. 
 
Na een geslaagde discussie- en informatieavond in 
Venlo (op 7 oktober) ging de SP de daaropvolgende 
zaterdag weer de straat op, ditmaal in Belfeld, om 
deur-aan-deur mensen te informeren en 
steunbetuigingen op te halen. 
 

Volgens de meest recente stand hebben we 
op die manier dik 700 steunbetuigingen 
opgehaald! Landelijk gezien tikt de teller 
ook aardig door met nu ruim 212-duizend 
mensen die een Nationaal ZorgFonds wensen. Een niet 
mis te verstaan signaal. Dat Zorgfonds komt er! 

Leden buigen zich over Kamerverkiezingen 
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Op het kazerneterrein wordt zogenaamde kamerbewo-
ning mogelijk. Een firma zal deze verhuur regelen 
waarbij het doel is de gebouwen te behoeden voor 
verval en vernielingen. Op zich is dat prima maar de 
SP ontdekte toch een aantal merkwaardigheden bij dit 
juichverhaal en legde die aan de gemeente voor. 

SP-raadslid Alexander Vervoort: “Op 25 oktober be-
richtte Omroep Venlo dat er dus door de firma 
Camelot, in het kader van zo goed mogelijk be-
houden van de gebouwen op het kazerneter-
rein, tijdelijk huisvesting in die gebouwen zal 

worden toegestaan. Klinkt als een win-win situatie.” 

“Echter vermeldden diverse bronnen de SP dat daarbij 
ook sprake zal zijn van bewoning door statushouders. 
Dat was nog onbekend en ook nog onbevestigd maar 
als het waar is dan roept dat de nodige vragen op.” 

“Net zo kregen we signalen dat de door het COA 
(Centraal orgaan Opvang Asielzoekers) aangeleverde 
cijfers over het algemeen aantal te huisvesten status-
houders regelmatig niet kloppen. En dat terwijl ge-
meente en provincie op basis van die cijfers beleid 
maken en woningen toewijzen.” 

Vervoort: “De provincie Limburg dreigt intussen met 
bestuurlijke maatregelen wanneer de taakstelling voor 
het huisvesten van statushouders niet voor het eind 
van dit jaar gehaald wordt. Ai, want Venlo heeft nu 
een achterstand.” 

“Weer andere bronnen vertellen ons dat woningcorpo-
raties het zat zijn verantwoordelijk te worden gehou-
den voor de achterstand bij het huisvesten terwijl de 
gemeente juist achterblijft in haar toewijzingsbeleid. 

Vervoort: “Ik wil van de gemeente weten wat hier al-
lemaal van waar is dus stuurde de SP raadsvragen. 
Welke rechten hebben de tijdelijke bewoners van het 
kazerneterrein dadelijk? Als zij er vanwege leeg-
standsbeheer ('antikraak') zitten dan hebben ze nau-
welijks rechten zoals normale huurders. Daarnaast is 
de vraag of deze behoorlijke toevoeging van huur-
ruimte wel is afgestemd met de woningcorporaties.” 

Daarnaast kwam er dus ook het signaal bij ons dat de 
gemeente Venlo ook statushouders wil huisvesten op 
de kazerne. “Niets geleerd van het gedoe in Blerick”, 
zo concludeert Vervoort. 
“Waarom mensen die een 
verblijfsstatus hebben niet 
gewoon een goede start aan-
bieden in plaats van ze een 
nagenoeg afgedankte oude legeringskamer te geven”. 

Vervoort dook ook in de huidige gang van zaken 
rondom mensen met een verblijfsvergunning waarbij 
de gemeente maar blijft wijzen naar woningcorpora-
ties en COA. En wat blijkt, de gemeente lijkt de regie 
wederom totaal kwijt. 

“Er komen nu zoveel signalen binnen dat we een ste-
vige set raadsvragen aan het gemeentebestuur heb-
ben gestuurd. En niet voor niets. De Provincie liet al 
weten in te grijpen als Venlo haar verplichtingen 
rondom statushouders niet gaat invullen. Dat kan dan 
allemaal flink in de papieren lopen.” 

Bij een college dat wel met de goed-nieuws-show 
komt maar knelpunten ontwijkt, zullen we ze steeds 
zelf moeten blootleggen en antwoorden eisen.” 

Wie kan zeggen hoe het nu werkelijk zit met de twee 
parkeergarages en moeten ze worden gesloopt of toch 
betaalbaar gerenoveerd kunnen worden? De gemeen-
teraad wist het ook niet meer en besloot om alles na-
der uit te laten zoeken. De SP zegt: pas op de plaats. 
Eerst maar eens alles op tafel, analyseren en dáár 
conclusies uit trekken dan nu overhaaste beslissingen 
nemen die achteraf (waarschijnlijk) veel te voorbarig 
blijken. 
 
Fractievoorzitter Ton Heerschop: “Het gemeentebe-
stuur zei dat renovatie tech-
nisch niet kon en te duur zou 
zijn. Ze stelt voor om par-
keergarages Arsenaal en 
Roermondsepoort af te breken 
en dan nieuwe voorzieningen 
te maken voor “duurzaam parkeren” in de binnenstad, 
wat dat dan ook moge zijn.” 
 
Toen kwam ineens een e-mail van het platform 
‘Parkeren binnenstad’ waarin een rapport was ge-
voegd van een ander deskundig bedrijf dat stelde dat 
beide parkeergarage wél degelijk te renoveren zijn! 
Heerschop: “Het is best ongelooflijk hoe verwarrend 
het dossier van de parkeergarages aan het worden is. 
Lijkt wel of er elke dag weer nieuwe en andere, tegen-
strijdige, informatie verschijnt.” 
 
“Als de gemeenteraad dan vraagt om een second opi-
nion onderzoek naar de werkelijke staat van de gara-
ge/constructies, of om de onderliggende bestaande 
rapporten, dan blijft het gemeentebestuur vaag en 

schuift het het vrijgeven van de rapporten voor zich 
uit. Of erger, zegt dat het onnodig is want ze heeft al 
bepaald dat sloop de enige optie is. Dat maakt het 
allemaal niet geloofwaardiger. Of zit er meer achter de 
druk om vooral te slopen?” 
 
“We kregen zoveel nieuwe niet-bestudeerde informatie 
over de parkeergarages dat we als fractie maar beslo-
ten om de unieke stap te maken en te vragen om dit 
voorstel van de raadsagenda te halen. Eerst alle infor-
matie gedegen op tafel en dan pas beslissen.” 
 

“We gaan niet op aannames en halve waarheden een 
proces in. Dat is in Venlo te veel gebeurd. Nu blijkt 
dat het college niet ‘in control’ is moet je pas op de 
plaats maken om vervolgens een weloverwogen be-
sluit te nemen. Liever dat dan een puinhoop bouwen.” 

“Het proces vereist zorgvuldigheid. Zeker nadat 
twee ambtenaren op non-actief zijn gezet en 
wethouder Brauer (VenLokaal) voor het achter-
houden van kritische rapporten is opgestapt.”  

 
“De garages zijn immers al gesloten en alternatieven 
zijn al in voorbereiding of deels gerealiseerd, dan kan 
sloop best nog even wachten totdat er werkelijk glas-
heldere duidelijkheid is. Zeker als blijkt dat bijvoor-
beeld renovatie een betaalbare en haalbare optie is.” 
 
“Dat uitstel kregen we niet maar de druk hielp wel. In 
het debat dat volgde zegde de op het parkeerdossier 
nieuwe wethouder Satijn (VVD) vervolgens toe dat hij 
beide opties zou uitwerken en in januari weer naar de 
raad zal komen. Dus toch uitstel, zoals de SP vroeg, 
maar dan op een andere manier.”, zegt Heerschop. 
 

In januari staat de Raad voor een volgende afweging.  

Leent kazerneterrein zich voor o.a. huisvesting van statushouders? 

Wat te doen met de parkeergarages? 
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Over de wijk Q4 is veel te doen maar zelfs bij het op-
knappen en opnieuw verhuren gaan er zaken niet zo-
als het hoort. Ondernemers zijn er de dupe van. Wan-
neer trekt de gemeente dit recht? De SP sprak met 
twee jonge creatieve ondernemers over de problemen 
met hun huurpand. 
 
Ton Heerschop vertelt: “Op 19 oktober was ik op be-
zoek in De Snoepwinkel van Nina Bellen en Crissy Fila. 
Twee jonge ondernemers in de wijk Q4, met leuke 
creatieve ideeën voor de wijk en voor Venlo. Van 
Wildart tot Escape Room, fotostudio en groepsactivi-
teiten, ze lijken voor iedere vraag wel een ander crea-
tief iets te weten.” 

 
V.l.n.r.: Nina Bellen, Ton Heerschop 
en Crissy Fila. "Ton heeft echte in-
teresse en begrijpt wat goed is voor 
Q4 en Venlo. Venlose raadsleden 
komen jullie ook kijken?" 
 

Dat ondernemerschap is niet alleen goed voor de ont-
wikkeling van de wijk maar ook goed voor de leven-
digheid. Als een wijk levendig is dan trekken de crimi-
nelen die Q4 vroeger gebruikten voor hun schimmige 
zaken weg. Die nieuwe ondernemers verdienen steun. 
 
“Zou je zeggen maar het pand dat deze jonge onder-
nemers te huur kregen voldoet niet aan datgene wat 
je van een verhuurder (in dezen de gemeente) mag 
verwachten daar het op veel plekken gebreken ver-
toont.”  
Op veel plekken zijn de stenen letterlijk uit de muur 
gevallen en groeien planten naar binnen. Niet echt het 

ideale uithangbord voor een serieus bedrijf. Deson-
danks maken Bellen en Fila er het beste van. 
 
“In tegenstelling tot ondernemers die alle medewer-
king krijgen van de gemeente, of waar de gemeente 
een pand van binnen opknapt voordat ze het verhuurt, 
hebben deze twee jonge ondernemers geen bakken 
met geld en werd hun min of meer gezegd “hier heb 
je de sleutel en zoek het maar uit”. En dat voor een 
torenhoge maandelijkse huur, waar je mag betalen 
voor de gebreken?” 
 
“Zonder reclame te willen maken, maar Bellen en Fila 
werken keihard om leuke dingen neer te zetten voor 
de stad en daarmee te-
vens in hun levensbe-
hoefte te voorzien.  
En dat lijkt in de ge-
meente Venlo wel vaker 
niet dan wel belangrijk 
voor de bestuurders in 
het nieuwe stadskantoor. Want wat blijkt, de wethou-
ders willen nauwelijks serieus in gesprek gaan over de 
veel te hoge en onterechte huur van het pand.” 
 
“Menig ondernemer had de handdoek al lang in de 
ring geworpen. Maar niet Nina en Crissy, die zetten 
gewoon een tandje bij. Respect voor deze dames! 
Maar bestuurlijk Venlo moet zich schamen.” 
 
Op social media en de SP-website plaatste Ton Heer-
schop een oproep: “Ik daag de andere raadsleden uit 
om ook ter plaatse te gaan kijken en dan te beoorde-
len of hier sprake is van een eerlijke behandeling van 
ondernemers. Benieuwd of de gemeenteraad die 
handschoen oppakt.” 

We zijn verheugd dat de huizen aan de Dunantstraat 
in Arcen niet gesloopt maar weer bewoond gaan wor-
den. Vreemd dat eerder dit jaar verhuurder Woonwenz 
nog stelde dat deze woningen “niet meer van deze 
tijd” en renovatie te duur zou zijn. Het kan dus toch. 
 
SP-raadslid Petra Raijer: "Dan nu het bericht dat de 

elf woningen toch nog vijf jaar langer bewoond 
kunnen gaan worden, vooral om te kunnen vol-
doen aan de landelijke eis om statushouders te 
huisvesten maar ook voor Arcenaren zelf." 
 

“Mooi nieuws dus voor woningzoekenden in Arcen. Om 
Woonwenz duidelijk te maken hoeveel Arcenaren er 
graag willen wonen in een huurwoning in het dorp, is 
het belangrijk dat ze zich melden. Hierbij dan ook de 
oproep: Meld je spoedig bij Woonwenz zodat je in 
aanmerking komt voor deze woning (of de nieuwbouw 
aan de Wal) en op termijn binnen het dorp kunt door-
stromen naar een betere woning.” 
 
Blijft opmerkelijk dat de elf woningen nu toch weer 
beschikbaar worden gesteld. Nu de 
nood aan de man is, vanwege de 
verplichting die onze gemeente van 
de overheid heeft gekregen om een 
bepaald aantal statushouders te 
vestigen, kan het ineens wel. 
 
Woonwenz zegt ons desgevraagd: “Het klopt inder-
daad dat deze woningen niet meer van deze tijd zijn 
en dat renovatie te duur is. Echter, het gaat hier om 
een verlenging van de levensduur met maximaal 5 
jaar hetgeen anders is dan de normale verlenging die 

corporaties hanteren van 10, 20 of meer jaren. Tegen 
die achtergrond moet u het zien. Na 5 jaar stromen de 
huurders door naar reguliere huurwoningen.” 
 
De 11 woningen aan de Dunantstraat worden in de 
komende weken verhuurklaar gemaakt zodat ze eind 
2016 weer bewoond kunnen worden. Van deze wonin-
gen komen er 3 beschikbaar voor jongeren uit Arcen. 
 
Raijer: "Dus eigenlijk was onze eerde-
re vraag en de posteractie begin dit 
jaar best terecht: ‘Waarom woont hier 
niemand?’, maar dat terzijde hahaha." 
 
Goed ook om te vernemen dat er tijdig is gecommuni-
ceerd met de Dorpsraad en de omwonenden en 
meteen een informatieavond werd georganiseerd. We 
hebben vernomen dat deze goed is verlopen, dat de 
buurt, op een enkeling na, positief is ingesteld. 
 
Woonwenz liet ons ook weten dat de nieuwbouw aan 
de Wal als gevolg van deze beslissing niet zal worden 
vertraagd. “We zijn met de aannemer in overleg en 
daarnaast moet een bestemmingsplanprocedure wor-
den doorlopen bij de Gemeente. We hebben de wet-
houder gevraagd naar de mogelijkheden of dit sneller 
kan maar nog geen antwoord van hem gekregen. 
Streven blijft om eind 2017 woningen op te leveren 
aan de Wal.”, schreef Woonwenz-directeur Frank van 
Engelen op vragen van de SP. 
 
Raijer: "Als er zich meer woningzoekenden bij Woon-
wenz melden geeft dat een signaal hoe groot de vraag 
naar huurwoningen is, waarop dan weer ingespeeld 
kan worden met bijvoorbeeld nieuwbouw. Dus wie 
weet welke bal dit aan het rollen brengt." 

Helpt gemeente ook kleine ondernemer? 

Slooppanden Arcen toch weer verhuurd 


